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!! Statiunea Balneoclimaterica Geoagiu Bai 

este componenta a orasului Geoagiu, situata 

la 6 km de resedinta. 

!! Asezarea se afla la 18 km nord de 

Orastie si 46 km nord-est de municipiul 

Deva, la o altitudine de 350 m. 

!! Aici este o zona deluroasa in 

depresiunea omonima de la poalele muntilor 

Metaliferi, la confluenta raurilor Geoagiu cu 

Muresul. 

GEOGRAFIE 

Bai

muntilor



ISTORIE 

!! Pe vremea romanilor, B!ile Geoagiu erau cunoscute sub denumirea de 
„Thermae Germisara“ sau „Germisara cum thermis“. B!ile termale romane 
(Germisara) se p!streaz! aproape în aceea"i form! ca "i în antichitate, fiind 
construite în actuala localitate Geoagiu B!i, într-un promontoriu circular cu 
diametrul de 90-95 m. B!ile au func#ionat în dou! faze (Germisara "i ulterior 
Termele Dodonei).  

!! În anul 1935, la s!parea bazinului mic din actualul "trand cu ape termale, au 
fost dezgropate statuile reprezentându-i pe Esculap (Aesculap) "i Egeea (Hygeea), 
care stau m!rturie vie#ii intense din acele timpuri. 

!! Aici este atestat "i un templu dedicat Nymphaelor, dar "i depuneri de altar, 
statui, monede "i obiecte din metal pre#ios ("apte pl!cu#e votive din aur). 

i Egeea (Hygeea), 



ISTORIE 

!! Dup! retragerea romanilor, pân! în Evul Mediu nu se reg!sesc datele referitoare la B!ile Geoagiu, fiind 
de presupus c! au fost l!sate în p!r!sire. Primele men#iuni referitoare la epoca feudal! provin de la Geovan 
Andrea Gromo, mercenar italian, comandant al g!rzii principelui Ioan Sigismund Zápolya, care 
consemneaz! refacerea b!ilor la mijlocul sec. 16 de c!tre regina Isabela, so#ia lui Ioan Sigismund Zápolya, 
regele Ungariei: “a înfiin!at acolo ni"te b#i pl#cute, pe care regele le folose"te adeseori”. 

 

!! Pastorul german Conrad Iacob Hiltebrandt din Stetin viziteaz! b!ile între 1656-1658, consemnând în 
jurnalul s!u, printre altele ca “apa venea dintr-un deal pe o câmpie "i era potrivit de cald# (…). Acolo unde 
c#dea apa cu repeziciune, se afla o stânca îngust# de piatr#, unde puteau "edea dou# persoane spate în 
spate iar jos era un spa!iu mare, în form# de dreptunghi, în care se putea înota, cu apa pân# aproape de 
gât (…). Romanii se sc#ldau adeseori aici”. 



CLIMA IN GEOAGIU BAI 

•! 50 zile senine/an; 

•! Temperatura medie anuala  8 C; 

•! Precipitatiii atmosferice scazute; 

•! Durata de stralucire a soarelui 137,5 zile anual; 

•! Bioclimat de crutare de tip depresionar, de adapost; 

•! Contraste termice reduse, ierni blinde, veri moderat racoroase 



FACTORI NATURALI 

!!Aerul 
!!Apa 
!!Namolul Namolul 



AERUL 

!! Climatul este temperat continental, aflat sub influenta circulatiei vestice, baile 

beneficiaza de forma depresionara, adapostita, in care sunt amplasate, cu contraste 

termice reduse. 

!! Nivelul de aeroionizare al statiunii este moderat dar cu raport optim cu 

coeficient de unipolaritate (ioni pozitivi/ioni negativi) subunitar, cu usoara 

predominenta a ionilor negativi. 

!! Au fost depistate doua zone in care valorile depasesc sensibil media(1631 ioni + 

si -/cm3aer) in zona complexului Vatramont si in perimetrul strandului, linga 

bazinul olimpic(1036 ioni + si -/cm3aer), cu predominenta ionilor negativi. 



APA 

!! Apa izvoarelor este calcaroasa, termala, si feruginoasa cu o temperatura 

de 33 C, facand parte din categoria apelor oligometalice mezotermale. 

!! Sunt ape bicarbonate calcice, magnezice, hipotone, cu continut de CO2 

dizolvat ce ating cateva sute mg/l, cu mineralizatii totale de 1-1,5mg/l.  

!! Ele sunt insotite de gaze libere de origine profunda, alcatuite din azot 

si CO2,   oxigen,   metan,   argon,   heliu.  



NAMOLUL 

!!Namolul terapeutic de turba iodurs-feruginos a fost folosit 

insuficient pana in anul 1983. 

!!Din 1988 este exploatat in zona omologata, grosimea stratului fiind 

de 13 m. 

!!Momentan namolul nu este folosit in scop terapeutic. 



INDICATII TERAPEUTICE

!! Afectiuni reumatismale degenerative: artroze periferice ale membrelor(coxartroze, gonartroze, ale gleznelor, 

cotului, pumnului, miinii, poliartroze), spondiloze cervicale si lombo-sacrate(fara complicatii radiculare), tulburari 

de statica ale coloanei vertebrale si membrelor inferioare (cifoze si scolioze dorsale, hiperlordoza lombara, genu 

varum, valgum sau recurvatum accentuate, picior plat gr. I si II)- forme decompensate algic neurovegetativ sau 

neuroendocrin; 

!! Afectiuni reumatismale inflamatorii: PR st. I sau II stabilizate sau cu activitate inflamatorie redusa, spondilita 

anchilozanta, artrite reactive, sindrom Reiter, persoame cu antecedente de reumatism infectios secundar sau de 

focar; 

!! Afectiuni reumatismale abarticulare: PSH(umar dureros stadiu simplu sau cronic, cu fenomene clinice 

prezente si forme vindecate, fara sechele, pentru prifilaxia recidivelor), periartrite coxo-femurale(forme cronice fara 

deficit functional si forme vindecate fara sechele), tendinte-tendinoze(achilian, rotulian, laba de gisca, 

epicondilite,etc.),tendomioze, tendoperiostoze, fibrozite, fibromialgia. 

 



INDICATII TERAPEUTICE

!!Afectiuni posttraumatice: redori articulare posttraumatice, stari postinterventii 

chirurgicale articulare, sechele postfracturi, entorse, luxatii; 

!! Sechele posttraumatice musculare (rupturi, retracturi), atrofii, miozite calcare; 

!!Tulburari trofice si circulatorii periferice dupa traumatisme; 



INDICATII TERAPEUTICE

!! Afectiuni neurologice periferice: pareze si paralizii de nervi periferici posttraumatice sau 
prin compresiune (discopatii, radiculopatii lombo-sacrate, crurale, cervico-brahiale), 
polinevrite (toxice, dismetabolice sau infectioase), nevralgii (cervico-brahiale, lombo-sciatice,  
Arnold, etc.); 

!! Afectiuni neurologice centrale: sechele postAVC minore, hemiparetice-hemiplegice 
forme usoare sau posttraumatisme cerebrale; 

!! Afectiuni ginecologice: tulburari minore de pubertate si menopauza(metro-anexite 
inflamatorii repetate, in afara perioadelor active), tulburari functionale genitale de tip 
hierreactiv (tulburari algice, diskinetice sau de perceptie in sfera genitala); 

!! Afectiuni asociate:   endocrine, metabolice si de nutritie, dermatologice, nevroza astenica. 



INDICATII TERAPEUTICE

!!Afectiuni metabolice: guta cu forme artritice cronice cu/fara disfunctii 

musculo-articulare, cazuri fara manifestari clinice, cu atacuri de guta in 

antecedente, sindrom hiperuricemic; 

!!Afectiuni ale gonadelor cu hiperfunctie. 



CONTRAINDICATII 

•! Factorii balneari ca excitanti fizico-chimici actioneaza asupra 
organismului care raspunde printr-o  serie de reactii: schimbari 
metabolice, vasodilatatie, sudoratie, acentuarea functiei 
respiratorii, etc., ce pot duce la agravarea starii de sanatate. 

!!Exista contraindicatii pentru bolnavi si anumite boli. 



CONTRAINDICATII 

!!Bolile acute $i cele cronice în perioada de acutizare. 

!!Bolile infectocontagioase $i purt!torii de germeni patogeni(streptococ 

hemolitic, hepatita B sau HIV); 

!!Bolile venerice în faza de contagiozitate. 

!!Bolnavi cu tumori maligne sau benigne cu potential de malignizare; 

 



CONTRAINDICATII 

!!Hemoragiile repetate $i abundente de orice natura; 

!! Sarcina fiziologica dup! luna a IlI-a, sarcinile patologice în orice 

lun!, mame în perioada de al!ptare. 

!!Bolnavi cu psihopatii, tulburari de comportament $i epilepsie; 



CONTRAINDICATII 

!! Toxicomaniile, narcomaniile $i alcoolismul cronic cu tulbur!ri neuro-psihice. 

!! Boli grave ale sangelui (leucemiile, anemia pernicioas! etc.). 

!! Parazitoze; 

!! Persoane cu dizabilitati majore: incapacitate de autoingrijire, dificultati de 

deplasare fara insotitor. 

!! În afara acestora mai exist! o serie de contraindica%ii speciale, pe grupe de 

afec%iuni, care trebuie bine cunoscute în special de medicii care fac trimiterile în 

sta%iuni. 



RECOMANDARI 

!! Persoana care se prezinta in statiune trebuie a aiba un examen 
medical complet, cu diagnostic precizat, insotit de analize  altfel riscand 
sa fie intors ca si contrindicat; 

!! Dupa sosirea in statiune, este necesara o perioada de acomodare de 
1-2 zile, de adaptare la noul climat; 

!! Respectarea indicatiilor tratamentului, temperatura si durata 
procedurilo prescrise in fisa de tratament in raport cu afectiunile si 
particularitatile individuale ale bonavului; 



RECOMANDARI 

!! Numarul procedurilor este individualizat, adaptat bolii si reactivitatii 
bolnavului. Este gresita conceptia ca mai multe proceduri fac bine, ele pot fi 
chiar daunatoare. 

!! Procedurile sint executate cu pauza intre ele, deoarece organismul 
rectioneaza la orice excitant( baie termala, namol excitant electric, inhalatie, 
aerosol, etc). 

!!  In timppul curei balneare sint interzise alcoolul si tutunul intrucit 
anuleaza eficienta tratamentului. 



RECOMANDARI 

!! Dupa o cura balneara, bolnavii se intorc acasa cu o stare deosebita a reactivitatii 
organismului. 

!! Timp de 3-6 saptamini ei sint mai expusi, de aceea vor fi evitate: frigul, curentii de 
aer, umiditatea, eforturile fizice, mediul poluat. 

!! Reactia balneara apare frecvent la 6-8 zile dupa cura balneara: stare generala rea, 
neliniste,  agitatie, cefalee, lipsa apetitului, accentuarea artralgiilor, modificari ale TA, 
insomnii, etc. 

!! Reactia balneara poate apare in prima jumatate a curei, la mijlocul acesteia sau 
postcura. 



OBIECTIVE TURISTICE

Apele mezotermale Geoagiu-B#i.  
Este o rezerva#ie natural! de tip mixt, 
categoria a IV-a, în suprafata de 8 ha, 
s i t u a t !  î n  n o r d u l  s t a # i u n i i 
b a l n e o c l i m a t e r i c e G e o a g i u - B! i , 
reprezentând un comlpex forestier de 
valoare de protec#ie a izvoarelor de ap! 
termal! din zon!. Prin Legea nr. 5 din 6 
martie 2000 a fost inclus! în categoria 
"Rezerva#ii "i monumente ale naturii”. 
 



CASCADA 

 

 

Cascada Clocota este situat! pe râul cu 

acela$i nume, în partea sud-estic! a sta%iunii 

Geoagiu-B!i, la numai 15 minute de centrul 

ora$ului. Cascada are o diferen%! de nivel de 

aproape 20 de metri $i s-a format într-o 

treapt! abrupt! a reliefului. Apa a sp!lat 

r!d!cinile copacilor care au c!zut $i s-au 

amestecat cu depunerile de tufuri calcaroase, 

creând falduri verticale succesive pe întreaga 

în!l%ime a c!derii. Peste acestea, s-au 

dezvoltat mu$chi $i plante atârn!toare, care 

dau cascadei un aspect aparte. 



CASTRUL ROMAN GERMISARA 

Castrul roman Germisara (denumit 

ulterior "Thermae Dodonae"), 

fost castru de unitate auxiliar!, 

al!turi de o a"ezare civil!, ambele 

localizate la sud de satul Cigm!u, 

î n i m e d i a t a a p r o p i e r e d e 

localitatea Geoagiu. 

 



DRUMUL ROMAN 

Drumul roman, din care o por#iune 

este deosebit de bine conservat! în 

paralel cu drumul ce leag! sta#iunea 

Geoagiu-B!i de c!tunul Poienari.  

B#ile Termale Romane (Germisara).  

 



BISERICA ROTUNDA 

Biserica Tip "Rotond#" din Geoagiu B!i, 

edificat! probabil pe la sfâr"itul secolului XI, 

începutul secolului al XII-lea, din c!r!mid! 

roman! în asocia#ie cu o cantitate mai redus! 

de piatr! de râu. Are o nav! circular! cu 

diametrul interior de 5,5 m, continuat! spre 

r!s!rit cu o absid! semicircular! lung! de 2 m, 

care are o deschidere de 3 m înspre nav!. 

Lungimea construc#iei pe axa E - V este de 7 m 

în interior "i de 9 m în exterior.[8] 

 

 



STRANDUL CU APE TERMALE

$trandul cu ape termale. Are  bazine cu 

ap! termal!: un bazin mic, cu adâncimea 

de 1,6 metri, un bazin mijlociu, a c!rui 

adâncime cre"te de la 1,6 metri la 3 

metri, în dreptul trambulinelor, "i 

b a z i n u l o l i m p i c , s i n g u r u l d i n 

Transilvania, de 2,4 metri adâncime. 

Apa din bazine are o temperatur! de 

32-33 de grade celsius. 

 



DISTINCTII 

!! In anul 2008, Geoagiu Bai a fost clasificata ca statiune turistica de interes 

national. 

!!La 27 septembrie 2010 statiunea a primit la Bruxelles titlul de “Destinatie 

turistica de excelenta a Romaniei”, in cadrul Galei Premiilor EDEN 2010, 

organizata cu ocazia Zilei europene a turismului.  


