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•

Se afirma des ca… “turismul balnear reprezenta o oportunitate pentru relansarea
turismul romanesc…””

Si pe buna, dreptate, exista un potential urias in Romania, recunoscut chiar si de
organisme internationale :
…“In Romania se gasesc peste 1300 resurse de ape minerale – adica o treime din numarul
tuturor resurselor din Europa, indiferent ca sunt de baut sau utilizate pentru tratamente” …
(raportul Consiliului Mondial pentru Turism si Calatorii - World Travel and Tourism Council,
April 2006)
De la ce pornim cand vorbim despre turismul balnear?
• Factorii naturali de cura (izvoare termale sau minerale, lacuri sarate sau cu namoluri
terapeutice, mofete, climat de crutare sau tonifiant, plajele si factorii terapeutici din zona
litoralului, salinele, etc.) au o valoare terapeutica apreciata si recunoscuta ;
•

Romania are o traditie indelungata, inca din vremea soldatilor romani, pastrandu-se inca
dovezi ale utilizarii apelor terapeutice acum 2000 de ani

•

Existenta unui personal medical specializat, apreciat de catre cei care vin la tratament si
nu numai!

•

O infrastructura adecvata, prezenta pe tot teritoriul tarii (cca 40.000 locuri in
hoteluri/pensiuni de 2-5 stele), baze de tratament –majoritatea modernizate -,
adesea in aceiasi cladire cu hotelul

•
•

Posibilitatea practicarii activitatii in tot parcursul anului
Bogatia resurselor terapeutice naturale permit ca in majoritatea statiunilor sa fie
tratate mai multe afectiuni, ceea ce sporeste interesul pentru vacantele de
sanatate

•

Statiunile balneare sunt localizate, de regula, in zone pitoresti (deal, munte, ses
sau litoral), sunt bogate in obiective turistice, culturale, istorice, religioase, etc.;
acestea constituie motive suplimentare pentru petrecerea unui concediu, nu
doar de tratament, ci si de relaxare si refacere

•

In ultima vreme, urmand trendul international, au aparut numeroase centre de
wellness, dotare cu echipamente moderne, care vin sa completeze oferta balneara
de baza a statiunilor

-

Din cele cca 150 de localitati cu factori de cura, 28 sunt deja certificate ca statiuni balneoclimaterice, ele indeplinind o serie de criterii specifice (infrastructura turistica necesara,
resursele terapeutice naturale si existenta unui corp medical cu inalta specializare) ;
certificarea lor este un pas catre competitia pe piata europeana

-

Desi ponderea numarul turistilor care vin in statiuni o detine inca cei care vin cu bilete de
tratament emise prin Casele de pensii sau de sanatate, totusi se constata ca in unele
statiuni, indeosebi acolo unde s-au facut investitii serioase, ca structura sosirilor s-a
modificat; a crescut numarul celor veniti prin agentii de turism sau prin efortul propriu de
promovare al detinatorilor de baza turistica adecvata

•

Turismul balnear se situeaza printre segmentele economice in care s-a investit mult in
ultimii ani; Sume importante, depasind 250-300 mil. euro (modernizarea unui hotel –cca
5 mil. Euro, a unei baze de tratament alti 3-5 mil. euro, un complex wellness sau spa – peste
7 mil.euro) au fost cheltuite de intreprinzatori particulari , pentru a oferi conditii moderne
si ambianta necesara celor ce vin in vacanta

•

Subliniem, preponderent capital privat romanesc, cu unele contributii din fonduri europene

•

Cu ce porneste la drum la inceput de sezon acest sector:

La nivelul autoritatilor,
• cu un Masterplan recent actualizat ce prevede directii de dezvoltare pe termen scurt si
mediu care sa conduca la o repozitionare a turismului de sanatate si in special a celui
balnear

•

- Cu disponibilitatea declarata a autoritatilor de sprijinire a sectorului (Ministrul
Economiei, Comertului si Relatiilor cu Mediul de Afaceri, a prezentat Primului Ministru un
program pentru relansarea turismului balnear din Romania, in baza caruia se vor realiza
si doua proiect pilot pentru relansarea unor statiuni balneare istorice)

•

- Cu existenta unui grup interministerial – recent infiintat - ce cuprinde reprezentanti ai
mai multor ministere si institutii ce concura la activitatea de turism balnear si de sanatate;
la intalnirile acestuia sunt analizate aspectele complexe a sectorului, pentru identificarea
de solutii rapide sau de perspectiva ce trebuie incluse in strategiile unor ministere sau alte
institutii,

•

- cu propuneri de legislatie care sa favorizeze dezvoltarea sectorului (impozitul forfetar,
Legea turismului, tichetele de vacanta...)...

…..
• Si nu am mentionat decat o parte din preocuparile autoritatilor si ale asociatiilor din
turism, intre care se regaseste si OPTBR, ca o organizatie ce reprezinta interesele
investitorilor in turismul balnear

•

•

Si nu am mentionat decat o parte din preocuparile autoritatilor si ale asociatiilor din
turism, intre care se regaseste si OPTBR, ca o organizatie ce reprezinta interesele
investitorilor in turismul balnear
De aceea, se cuvin aratate si eforturile proprii ale sectorului privat!
Trebuie precizat ca informatiile se refera doar la membrii OPTBR;

•

Nu scapam din vedere faptul ca in multe statiuni sunt si alti agenti economici, care
investesc si ei (in hoteluri, pensiuni, etc.), si ca acolo unde investitiile intreprinzatorilor
privati au fost dublate de cele facute de autoritatile locale in baza unor proiecte europene,
imaginea statiunii s-a schimbat, numarul turistilor a crescut semnificativ.

•

Este esential sa mentionam ca turismul balnear, realizat in statiunile balneare este un
proces complex, care incumba colaborarea stransa intre mai multi factori : ministerele de
resort (turism, sanatate, munca, administratie interna, etc.), autoritati locale, asociatii de
profil, si, desigur, sectorul privat;
Este necesara o buna colaborare cu Agentia Nationala pentru Resurse Minerale, cu
Societatea Nationala a Sarii, cu Institutul National de Medicina Fizica, Recuperare si
Balneologie, cu Colegiul Medicilor si asociatiile medicale de profil, si speram ca vom gasi
disponibilitate la toti pentru a da acestui sector pozitia pe care o merita

•

Inainte de a trece la prezentarea pregatirilor pentru acest sezon, mentionam cateva cuvinte
despre

Organizatia Patronala a Turismului Balnear din Romania
sau OPTBR, cum este adesea cunoscuta
OPTBR este o asociatie de specialitate, ce reprezinta interesele principalilor investitori in
turismul balnear ; are membri in aproape toate statiunile balneare
-

OPTBR reprezinta interesele membrilor sai si este partener de dialog cu autoritatile si alte
asociatii, structuri implicate in activitatea de turism balnear;

-

- organizeaza actiuni de promovare a potentialului si programelor balneare pe plan intern
si extern;
- a derulat un proiect european de 5 mil .Euro pentru calificarea in 13 meserii din
domeniu, a 2200 persoane

-

-

- este membru activ al Asociatiei Europene a Statiunilor Balneare- ESPA, unde ocupa din
2008 pozitia de vicepresedinte; are parteneriate cu asociatii de profil din tara si din
strainatate,
- a participat la proiectul european “Pe urmele soldatilor romani” menit a promova
statiunile cunoscute inca din epoca romana ; in cadrul proiectului a fost inclusa statiunea
Baile Herculane, unde sunt dovezi ale utilizarii apelor termale inca din perioada respectiva
organizeaza anual singurul eveniment specializat pe turism balnear, Bursa si Forum de
Turism Balnear, ajuns anul acesta la cea de a Xll-a editie

O scurta trecere in revista a investitiilor realizate in ultimii ani la:
- Baile Felix - pe langa diferitele modernizari la hotelurile International****, Termal***
si Nufarul***, a fost lansat in noiembrie 2015, complexul spa Lotus Therm *****, unul cele
mai mari din Europa; investitia s-a ridicat la cca 48 mil.Euro, din fonduri proprii

-

Baile Govora – a fost renovat hotelul Palace****, cu respectarea

-

Sovata – s-a finalizat modernizarea hotelului Bradet****,

au fost lansate programe de
anti - stress si relaxare, ca pentru de cura de teren, in padurea de la marginea statiunii,
reamenajata printr-un proiect european

-

Baile Herculane – dupa renovarea hotelurilor Afrodita**** si Diana***, s-a refacut si

specificului cladirii de
patrimoniu, amenajarea unui spa si lansarea Clinicii de metabolism cardiac - pentru
diversificarea ofertelor

baza de tratament si a fost amenajat un departament modern de spa, menit diversificarii
categoriilor de turisti care vin in statiune si atragerii indeosebi a tinerilor ; s-au facut
amenajari si pentru copii in scopul incurajarii sosirii familiilor cu copii

-

Baile Olanesti –se va da in functiune in cursul lunii mai, un mare centru spa/wellness,
realizat cu investitii proprii si fonduri europene

-

Calimanesti-Caciulata – s-a finalizat modernizarea hotelului Central***, o bijuterie
arhitectonica, a unui Aqua parc- un complex cu 14 piscine interioare si exterioare, cu
dotari de wellness, programele de agrement in piscine pentru tineret inclusiv in sezonul de
iarna; investitia este din fonduri private; a fost modernizata baza de tratament de la hotel
Cozia, una dintre cele mai mari din tara

-

Tusnad – s-a modernizat – hotelul O3zone****, unde a fost amenajat

un centru de
wellness, si unde se vor promova programelor anti-ageing si produsele Gerovital ; a fost
extinsa baza de tratament de la hotelul Ciucas
Buzias – s-a terminat renovarea hotelului Phoenix**** si a bazei de tratament la hotel
Parc***, au fost ntroduse programe pentru tratarea obezitatii

-

Covasna – este in curs de finalizare in luna mai hotelul Caprioara***

-

Baile Olanesti – in luna mai se va da in folosinta un centru spa-wellness realizat cu

-

fonduri europene, unul dintre cele mai mari din zona
Poiana Campina - noul centru de sanatate, la standarde europene

-

Moneasa, Vatra Dornei, Slanic Moldova, Pucioasa sau Eforie Nord,
Saturn, Mangalia –sunt alte statiuni unde s-au realizat investitii importante

•

•

Mentionam si eforturile de promovare realizate pentru promovarea ofertelor proprii, atat in
cadrul diferitelor targuri de turism (la Romexpo sau targuri regionale : Constanta, ClujNapoca, Timisoara, Craiova, Bacau, Ploiesti, etc.) cat si la expozitiile internationale de la
Moscova, Berlin, Budapesta, Londra, Chisinau, etc.
la seminarul organizat la Romexpo in Februarie, au fost invitati sefii birourilor de turism
externe pentru a-i informa lor asupra investitiilor realizate si a-i consulta asupra
modalitatilor de abordare a pietelor straine si cunoasterii mai bune a cerintelor pietelor pe
care ei activeaza;

•

Au fost organizate impreuna cu Autoritatea Nationala pentru Turism si ANAT info-tururi
de documentare in statiuni balneare pentru agenti de turism si reprezentanti mass-media

•

S-a intensificat promovarea ofertelor proprii prin mijloacele moderne de social-media
(Facebook, Twitter, etc.)

•

Toate aceste activitati, investitii, promovare, sunt realizate cu fonduri proprii private; daca
insa turismul balnear este o prioritate pentru autoritati si nu numai, atunci ar fi necesara o
mai mare sustinere din partea statului, printr-o legislatie adecvata, prin facilitati pentru
marii investitori care creaza si locuri de munca si contribuie la cresterea calitatii vietii atat
pentru cei din localitatile respective cat si pentru populatia care vine la tratament sau
refacere

•

Inainte de a trece la prezentarea unor imagini din statiuni, trebuie sa mentionam si ca in
ciuda eforturilor investitionale aratate, sunt o serie de probleme care necesita o rezolvare
cat mai rapida pentru bunul mers al activitatii; intre acestea, se regasesc, printre altele:

•

- necesitatea repozitionarii turismului balnear pe agenda autoritatilor cu problemele
majore (infrastructura, caii de acces, conexiuni aeriene, imagine statiunilor, etc.)

•

- atragerea caselor de asigurari de sanatate private externe

•

- masuri la nivelul Ministerului Sanatatii, al Educatiei si al Ministerului Muncii pentru
asigurarea necesarului de personal specializat (medici, personal mediu specializat, etc.),
care sa lucreze in statiunile balneare, prin organizarea unor cursuri sau specializari ale
unor medici generalisti sau de familie

•

- finalizarea rapida a legislatiei aflate in circuitul de avizare pentru a putea intra in vigoare
inca in sezonul 2016; revederea listei taxelor pe care le platesc societatile de turism balnear

•

- revederea criteriilor privind accesul la programele de finantare europeana a agentilor
economici din turism

Baile Felix

Baile Felix

Băile Herculane
Hotel Afrodita****
Hotel Diana***

Sovata

NOU : PROGRAME
ANTISTRESS,
RELAXARE IN
NATURA

Hotel BRADET****

Baile Govora - Hotel Palace****
****

Renovat prin proiect
european, pastrand
specificul cladirii de
patrimoniu
Premiat pentru
proiect
Construit basa de
spa
Deschis Centrul de
Metabolism Cardiac
cu programe
specifice

Băile Tuşnad
Renovat si modernizat,
hotelul OZONE****,
ofera o alternativa celor ce
vin in statiune pentru relaxare
si pentru programe de antiageing, realizate dupa metoda
dr. Ana Aslan
Periodic au loc seminarii si
conferinte medicale ce ofera
prilejul promovarii in randul
medicilor a potentialului
statiunii

Pucioasa- Hotel Turist

Moneasa – Hotel Parc
COVASNA

BUZIAS

Pucioasa- Hotel Turist

Moneasa – Hotel Parc
COVASNA

BUZIAS

Proceduri

• Va multumesc pentru atentie,
• Va asteptam in statiunile balneare!

Rodica Georgeta Pencea
Secretar general

• Organizatia Patronala a Turismului Balnear din Romania –
OPTBR, www.romanian-spas.ro ; optbr@bluescreen.ro

