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PEISAJUL CULTURAL TURISTIC DIN STAȚIUNEA SÂNGEORz 
BĂI. PERSPECTIVE DE DEzVOLTARE

Ileana-CrIstIna VasIlIţă-CrăCIun1

Zusammenfassung: - Die touristische Kulturlandschaft des Urlauberortes Sângeorz-Băi. Entwicklungsper-
spektiven: Die anschmiegsame Vereinigung voller Harmonie, der natürlichen und kulturellen Elemente im 
Kurort Sângeorz-Băi, führten als logische Konsequenz zur Entstehung und Entfaltung einer unverwechselba-
ren touristischen Kulturlandschaft. Die Förderung lokaler Ressourcen (Mineralwasser) und deren Nutzung 
für Heil- und Erholungszwecke, haben in diesem Fall eine harmonische Entwicklung vollzogen. Diese wurden 
vom progressiven Wachstum des 19. Jahrhunderts geprägt bis hin zum Jahr 1986, als der Zenith überschrit-
ten wurde und von einem bis heute anhaltenden allmählich dauerhaften und nur selten von kurzen Perioden 
des Anstiegs unterbrochenen Rückgang, abgewechselt wurde. Der sozioökonomische Kontext, der Mangel an 
Zuwendung dieses Bereiches und fehlende lokale Tourismus-Investitionen, haben den Zerfall der touristischen 
Kulturlandschaft und einen erheblichen Rückgang der Touristenanzahl verursacht. Hinsichtlich der Probleme 
mit denen sich nun der Urlauberort konfrontiert sieht, sind wir der Meinung, dass diese durch gezielte Inves-
titionen überwunden werden können, die zur Steigerung der Wettbewerbsfähigkeit und zur Eröffnung neuer 
Entwicklungsperspektiven führen.
Schlüsselworte: Landschaft, Kulturlandschaft, Tourismus, touristische Kulturlandschaft, Sângeorz-Băi, En-
twicklungsperspektiven. 

1 Academia Română, Filiala Cluj-Napoca, Colectivul de Geografie, Str. Republicii Nr. 9, Cluj-Napoca, ileanacraciun78@
yahoo.de

1. Introducere
În sens etimologic, peisajul este un ansam-

blu de trăsături, caracteristici și forme ale unui 
teritoriu, ale unui spațiu terestru perceput de un 
observator dintr-un punct de observare, este deci 
o creare, o interpretare a spațiului (Al. Mihai, 
2009, p. 36). Deși peisajul în totalitatea sa înglo-
bează elemente naturale și antropice în diverse 
proporții, factorul uman se impune prin abilitatea 
superioară de modelare a mediului și astfel, im-
plicit prin capacitatea de modelare a spațiului dat 
într-un peisaj cultural. 

În acest sens, „noțiunea de peisaj cultural 
acoperă o mare varietate de manifestări interac-
tive între om și mediul său natural. Peisajul cul-
tural reflectă tehnici specifice de utilizare viabilă 
a terenurilor, luând în considerare caracteristicile 
și limitele mediului natural în care sunt inserate, 
dar și o legătură spirituală aparte cu natura” (Al. 
Mihai, 2009, p.36). 

Punerea în discuție a componentei antropi-
ce ca având întreaga capacitate și răspundere în 
modelarea mediului duce la concluzia pertinentă 
că „orice tip de ocupație umană, de intervenție 
asupra substratului material natural, generează 
premizele apariției unui peisaj cultural aparte, 
structurat conform dezideratelor factorului mo-
trice și cu o funcționalitate dictată de specificul 
interrelației acestuia cu lumea înconjurătore [...], 
un produs al acțiunii umane exercitate asupra 
componentei naturale” (P. Cocean, Nicoleta Da-
vid, 2014, p. 86). 

După agricultură și industrie, ca activități pri-
mordiale în generarea peisajelor culturale, istoria 
recentă a omenirii relevă profilarea turismului 
drept fenomen de masă, care implică introducerea 
continuă a nenumărate elemente culturale specifi-
ce și generarea unui peisaj cultural particular.  

Astfel, înclinând spre valorificarea concre-
tă și aplicată a considerațiilor mai sus enunțate, 
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lucrarea de față dorește evidențierea elementelor 
naturale și a celor culturale din stațiunea balneo-
climaterică Sângeorz-Băi care au determinat for-
marea unei infrastructuri caracteristice. Acestea 
au contribuit la creionarea unui peisaj cultural 
turistic distinct, fluctuant de-a lungul istoriei 
sale, cu sporiri și atenuări sau chiar declin sem-
nificativ dar și încercări de aducere la valoarea 
inițială sau de enunțare a unor perspective de 
dezvoltare. 

2. Stațiunea balneoclimaterică Sân-
georz Băi. Scurt istoric 

Deși procesul de geneză și dezvoltare al socie-
tății locale pare să se fi produs odată cu trecutul 
timpuriu al locuirii suprafeței naționale, localita-
tea Sângeorz-Băi poate fi regăsită în „atestările 
documentare ale vremii în anul 1245”. (P.U.G. 
orașul Sângeorz-Băi, Memoriul general, 2009). 
În acest sens istoria recentă, fiind mai abunden-
tă în consemnări, relevă existența localității pe 
suprafața județului Bistrița-Năsăud, în strânsă 
legătură cu “meleagurile istorice ale ținutului 
grăniceresc” (A. Anton, 1970, p. 5). A devenit 
apoi amplu consemnată istoriografic “în urma 
descoperirii unor izvoare cu ape minerale în va-
lea Borcut, care au favorizat înjghebarea la în-
ceput a unei modeste stațiuni balneoclimaterice, 
„Băile Hebe” (în mitologia greacă zeița Hebe, 
fiica lui Zeus, turna nectar dătător de sănătate și 
tinerețe la masa zeilor), cu numeroase surse de 
apă, adevărate izvoare de sănătate pentru cei care 
sufereau de afecțiuni ale aparatului digestiv și 
hepatic” (Gh. Mohan, V. Pintea, 1988, p. 23, 27).

Apele minerale cu efecte curative, văzute ca 
răspunsuri optime la contracararea probleme-
lor de sănătate, „apar consemnate pentru prima 
dată pe o hartă a Imperiului austriac din 1770, iar 
prima lor descriere este publicată în revista „Ge-
sund Brunen” din 1777. Despre Sângeorz-Băi ca 
localitate balneoclimaterică se poate vorbi numai 
începând cu anul 1880 când se fac primele ame-
najări pentru utilizarea apelor minerale” (I. Chin-
tăuan, 2002, p. 206).

În ccea ce privește potențialul cantitativ, în 
conformitate cu Gh. Mohan, V. Pintea, 1988, 
p.23, stațiunea a evoluat în timp până la introdu-

cerea în exploatare a cinci izvoare, din care pri-
mele trei formau grupul cunoscut sub denumirea 
de Hebe, situate în apropierea insulei de traver-
tin, iar izvoarele 4 și 5 cu debite mult mai reduse, 
aflate cu 12 m mai jos de șosea. Potrivit aceleiași 
surse anul 1951 a marcat captarea celei de-a șa-
sea surse de apă minerală cu un debit de peste 
65.000 litri pe zi, utilă în sporirea valorificării 
adecvate a zestrei naturale locale, șapte ani mai 
târziu acesteia alăturându-i-se și cele din urmă 
foraje (izvoarele 7, 8 și 9) care asigură necesarul 
de apă minerală pentru noile complexe balneare. 
Cu toate că apele minerale aflate în discuție „au 
prin compoziția lor chimică, calități terapeutice 
de aceeași valoare ca și apele minerale similare 
și cu mare renume din Cehia, Slovacia și Franța” 
(T. Morariu et all, 1972 p. 61.), nu au împărtășit o 
desfășurare similară, contextele socio-economi-
ce fiind deosebite.

3. Elementele naturale și culturale din 
stațiunea Sângeorz-Băi – elementele 
modelatoare ale peisajului cultural tu-
ristic 

Elementele naturale, legate cu precădere de 
microclimatul de adăpost și izvoarele minerale, 
se impun prin calitațile remarcabile și caracteris-
ticile pozitive care contribuie la acțiunea concer-
tată de ameliorare și vindecare a anumitor afecți-
uni. Totodată predominanța elementelor naturale 
cu calități deosebite înlesnesc prin intermediul 
cadrului natural general avantajul exploatării 
acestora în scop recreativ. Sub imperiul posibi-
lității valorificării acestor resurse naturale stați-
unea Sângeorz-Băi a cunoscut dezvoltarea atât a 
turismului recreațional cât și a celui curativ. 

Cercetarea materialului topografic aferent sta-
țiunii studiate și a împrejurimilor acesteia, pune 
în evidență situarea sa în nord-vestul județului 
Bistrița-Năsăud, integrată într-o mică depresiu-
ne la baza sudică a Munților Rodnei, la vărsarea 
pîrâului Borcut în Someșul Mare,  între două de-
filee. Prezintă avantajul situării la altitudinea de 
434 m și împresurării cu dealuri înalte sau chiar 
piscuri (Gardului, Glimeii, Runcului), Vârfurile 
Craiu (1658 m), Măgura Sângeorz (1368 m), De-
tunata (1752 m) etc.
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Peisajul cultural touristic din staţiunea Sângeorz Băi. Perspective de dezvoltare

Studiile geologice potrivit A. Anton, 1970, p. 
7, pun în lumină existența stațiunii într-o zonă de 
oligocen așezat pe un piemont cuaternar format 
dintr-o câmpie de acumulare submontană, pie-
mont care s-a dezvoltat, în decursul erelor geo-
logice pe marginea bazinului transilvănean. Sub-
solul său prezintă depozite de roci sedimentare 
detritice cimentate, reprezentate prin gresii care 
se intercalează cu șisturi argiloase și marne, după 
care se evidențiază o zonă de roci metamorfice, 
reprezentate prin șisturi cristaline. Pe culmile 
Cormaiei, Pleșei și Caseriei, masivele eruptive 
au apărut la suprafață. Varietatea acestor roci a 
determinat prezența în subsolul zonei din jurul 
stațiunii a numeroase zăcăminte minerale. 

O componentă cu importanță deosebită și care 
deține un rol marcant în apariția și dezvoltarea 
stațiunii o reprezintă climatul. Astfel avantajul 
localizării a adus după sine beneficiul (potrivit I. 
Chintăuan, 2002, p. 205) unui climat subalpin cu 
veri răcoroase și ierni lipsite de geruri mari, cu  
temperatură medie anuală de 7,50C, cu media lu-
nii iulie de +18,50C, și a lunii ianuarie de -5,50C; 
de asemenea cu o circulație a aerului predominant 
dinspre nord-vest, vest și sud-vest cu o cantitate 
de precipitații ridicată în zona limitrofă montană 
(peste 1200 mm anual) și una mult mai scăzută 
aferentă micii depresiuni respectiv 820 mm anual. 

Un alt element natural care schițează peisajul 
cultural turistic este reprezentat de hidrografie 
prin pîrâul Borcut, râul Cormaia, care după con-
fluența cu Cormăița, realizează o a doua conflu-
ență cu Someșul Mare care mărginește partea de 
sud a orașului. „În drumul lor spre suprafață, ape-
le subterane au străbătut masive de nisip și gresii     
și s-au combinat cu CO2 întâlnit în cale, devenind 
astfel principaul factor de dizolvare a sărurilor 
minerale din stratele străbătute. Apele mineraliza-
te din Sângeorz-Băi au răzbit la suprafță pe o linie 
de ruptură din scoarță și au depus pe malul stâng 
al pârâului Borcut o mare cantitate de carbonat de 
calciu, ce a format un montic. Straturile s-au de-
pus până la înălțimea care a produs obturarea por-
ții de sus a izvorului” (A. Anton, 1970, pp. 8, 9)

În prezent stațiunea are un număr de 9 izvoare 
de apă minerală, captate și modernizate de-a lun-
gul timpului pentru atingerea unei optime exploa-

tări. Apa este caracterizată ca fiind carbogazoasă, 
bicarbonată, clorurată și iodată, slab feruginoasă, 
cu un pH de 6-7, cu un conținut de CO2 de 1-1,9 
g/l și o mineralizare totală de 8-10 g/l. Identitatea 
acestei ape este dată de conținutul de electroliți și 
microelemente (Cl, Na, K, Br, I, Zn, Ca, Mg, Ni 
etc.), pământuri rare și componenta radioactivă 
(Gh. Mohan, V. Pintea, 1988, pp. 27-28).

Altăuri de izvoarele minerale amintim și nă-
molul mineral de izvoare aici fiind vorba de sedi-
mente curative, care potrivit aceluiași autor (pp. 
36,37) se referă la depuneri ale izvoarelor mine-
rale alcalino-feroase în mediul natural cu un bo-
gat conținut de săruri radioactive. Aplicațiile de 
nămol hebe se consideră ca o procedură specifică 
stațiunii Sângeorz Băi, superioară altor proceduri 
de termoterapie, deoarece însumează efectul ter-
moterapiei, transmineralizării și al componentei 
radiocative. Sedimentele curative se pot folosi și 
la băi cu nămol mineral, care datorită conținutului 
de săruri radioactive devin băi radonice în con-
centrații și cantități în limite terapeutice admise; 
dar și prezența mofetelor, stațiunea deținând una 

Fig. 1. Oraș-Stațiune Sângeorz Băi



GEOGRAPHIA
 N

APOCENSIS A
N X

, n
r. 1

/20
16

 

ge
og

rap
hia

na
po

cen
sis

.ac
ad

-cl
uj.

ro

24

Ileana-CrIstIna VasIlIţă-CrăCIun

din cele mai mari surse de emanații de CO2 cu 
perspective de exploatare în scop terapeutic, sub 
formă de băi de CO2 băi cu bule de gaz etc. 

Prin urmare, apele minerale ale stațiunii ală-
turi de nămolul mineral de izvoare și emanațiile 
de bioxid de carbon (mofetele), sunt folosite în 
tratamentul mai multor boli precum cele ale sto-
macului, intestinului, ficatului și căilor biliare, de 
nutriție și ale sângelui.

Flora și fauna își aduc totodată aportul la 
conturarea cadrului natural prin caracteristici 
specifice, cum sunt: etajarea altitudinală vegeta-
lă, observându-se ușor etajul foioaselor (Fagus 
silvatica) pe suprafețele deluroase limitrofe stați-
unii, urmat de cel al coniferelor (900-1500 m, cu 
predominarea pădurii de brad) continuat prin pa-
jiști alpine pe crestele înalte ale Munților Rodnei 
și Căliman, distinse prin prezența florii de colț 
(Leontopodium alpinum), declarată monument 
al naturii. Deși reprezintă în sine un element na-
tural, fauna specifică aferentă etajelor vegetale 
prezentate, datorită caracteristicilor sale, nu este 
permanent vizibilă, în acest sens însemnătatea în 
cadrul imaginii peisajului cultural turistic anali-
zat fiind redusă.  

Elementele culturale care formează acest tip 
de peisaj sunt înfățișate de construcții antropice 
cu profil turistic precum: complexurile hoteliere 
Hebe clasificat cu 1 și 2 stele cu o capacitate de 
900 locuri și Someșul clasificat cu 2 și 3 stele 
având o capacitate de 600 locuri; de asemenea 
o unitate a taberelor școlare cu o capacitate de 
130 de locuri. Elementele de cazare sunt com-
pletate prin vile (în trecut 16), adevărate bijuterii 
arhitecturale, care în mare parte au fost demola-
te ca urmare a degradării continuie. S-au păstrat 
totuși: vila nr. 1, fig. 3, (urmând a fi renovată de 
Centrul Județean pentru Cultură din subordinea 
Consiliului Județean Bistrița-Năsăud), vila nr. 2 
(restituită foștilor proprietari, care au vândut-o și 
care în prezent funcționează ca sediu al unui post 
de televiziune local), vila nr. 7 (nu a constituit 
obiectul cererilor de restituire, dar a fost vându-
tă de SC HEBE SA și transformată în spații de 
locuire și comerciale), vila nr. 10 (a devenit spa-
țiu comercial, păstrându-și arhitectura originală), 
vila nr. 11 (restituită, vândută și reconstruită în 

totalitate fără păstrarea arhitecturii), vila nr. 13 
(convertită în unitate de alimentație publică) și 
vila nr. 14 (restituită foștilor proprietari, care au 
vândut-o sindicatelor din învățământ Iași și care 
apoi au renovat-o).

Necesitatea adaptării la noile orientări în do-
meniul turistic a favorizat apariția unor noi clă-
diri special amenajate ca unități de cazare turis-

Fig. 2. Hotel Hebe, Sângeorz-Băi  

Fig. 3. Vila nr.1, Sângeorz-Băi
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Peisajul cultural touristic din staţiunea Sângeorz Băi. Perspective de dezvoltare

tice sub forma pensiunilor. Viabilitatea acestora 
rezidă din adaptarea la cererea diminuată de ca-
zare aferentă perioadei recente.

Categoria elementelor culturale turistice este 
completată totodată prin pavilioane cu izvoare și 
mofete, parcul -ca spațiu de promenadă și rela-

xare-, aleile străjuite de copaci umbroși, potecile 
pentru drumeție ș.a.m.d.

La finalul analizei elementelor culturale, aflate 
în strânsă legătură cu fenomenul turistic în stați-
unea studiată, rezidă gradul relativ ridicat de de-
preciere a infrastructurii turistice, atât în ceea ce 

Fig. 4. Număr turiști sosiți în orașul Sângeorz Băi, în intervalul 1985-1994
(Sursa: Direcția Regională de Statistică Bistrița-Năsăud)

Fig. 5. Număr turiști sosiți în orașul Sângeorz Băi, în intervalul 2006-2015*
(Sursa: Direcția Regională de Statistică Bistrița-Năsăud)
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privește unitățile de cazare și alimentație publică, 
cât și în ceea ce privește facilitățile de tratament. 
Imaginea generală actuală evidențiază încercarea 
de remediere și contracarare a degradării instala-
te în timp prin investiții, însă acestea fiind puține 
și inconsistente nu sunt în măsură să ducă la creș-
terea gradului de atractivitate turistică și implicit 
să atragă după sine creșterea numărului de turiști.  

Cu toate că începând cu anul 1881 turismul a 
cunoscut o ascensiune remarcabilă în sensul că 
(potrivit I. Chintăuan, 2002, p. 207) „numărul lo-
curilor de cazare creștea treptat astfel: în casele 
localnicilor și în vile erau cazate cca. 1000 per-
soane, baza veche a stațiunii era alcătuită din cele 
16 vile (mai sus amintite), și permitea cazarea a 
650 persoane într-o serie, apoi 2.180 persoane pe 
serie prin construirea complexului sanatorial cu 
630 de locuri și a hotelului balnear „Hebe” cu o 
capacitate de 900 locuri”, situația se va modifica 
începând cu anul 1991, an care a costituit înce-
putul unui declin implacabil în ceea ce privește 
afluxul turiștilor, marcat de nesemnificative in-
flexiuni pozitive, culminat cu restrângerea verti-
ginoasă a numărului de turiști din perioada 2010 
-2015 (fig. 4, fig. 5):

4. Perspective de dezvoltare
Imaginea peisajului cultural turistic din stați-

unea balneară Sângeorz-Băi, rezultat prin înge-
mânarea desăvârșită a componentelor naturale și 
culturale locale, reprezintă rodul valorificării an-
tropice în mod distinct a resursei naturale autoh-
tone. Deși componentele naturale ale peisajului 
continuă să se păstreze la un nivel înalt calitativ, 
scăderea numărului de turiști este influenţată, 
după cum s-a observat în analiza de mai sus, de 
gradul de deteriorare a bazelor de cazare şi trata-
ment, precum și de calitatea necorespunzătoare a 
dotărilor de infrastructură. 

În vederea remedierii acestor neajunsuri s-au 
realizat proiecte cu privire la implementarea 
măsurilor necesare, care să faciliteze, în timp, 
atragerea unui număr sporit de turiști. În această 
ordine de idei Primăria Sângeorz-Băi a demarat 
implementarea, în urma obținerii de fonduri eu-
ropene pentru dezvoltarea stațiunii (în baza unui 
proiect derulat în comun cu municipiul Turda din 
judeţul Cluj).

Investiția s-a derulat așadar în cadrul proiectu-
lui „Dezvoltarea infrastructurii de turism balnear 
pentru sporirea atractivității Regiunii Nord-Vest 
(Turda – Sângeorz-Băi)”, finanțat prin Progra-
mul Operațional Regional (POR), Axa prioritară 
5 – „Dezvoltarea durabilă şi promovarea turismu-
lui”. Este vorba despre un proiect a cărui valoare 
a fost de circa 50 milioane lei, din care 30 mili-
oane au fost alocați pentru Sângeorz-Băi (iar 20 
milioane lei, pentru Turda) şi care a vizat dezvol-
tarea infrastructurii de turism balnear în scopul 
valorificării resurselor naturale şi sporirea atrac-
tivității zonei turistice-balneare (conform datelor 
oficiale furnizate de Primăria Sângeorz-Băi). 

Potrivit aceleiași surse, în mod concret au 
fost reabilitați 5.711 metri liniari străzi, 11.500 
mp alei şi 6.900 mp parcări, acest proiect fina-
lizat constituind doar o etapă dintr-un program 
de modernizare a stațiunii Sângeorz Băi, pentru a 
deveni cât mai ofertantă turistic. 

În plus, dat fiind faptul că stațiunea Sân-
georz-Băi poate asigura condiții optime de odih-
nă și tratament și se află la baza unor suprafețe 
montane pretabile practicării sporturilor de iarnă 
(beneficiare a cel puțin trei luni de zăpadă pe an), 
se impune accelerarea și diversificarea măsurilor 
de modernizare. În acest sens menționăm Hotă-
rârea privind acordul de principiu al Consiliului 
local de asociere a orașului Sângeorz-Băi cu ju-
dețul Bistrița-Năsăud și cu unele unități adminis-
trativ teritoriale din județ pentru înființarea unei 
Asociații de Dezvoltare Intercomunitară în vede-
rea dezvoltării integrate a zonei turistice montane 
Sângeorz Băi – Munții Rodnei. Prin aceasta se 
stabilesc următoarele obiective principale (con-
form art. 1 din Hotărârea privind acordul de prin-
cipiu al Consiliului local): dezvoltarea unor pro-
iecte specifice zonei montane și stațiunii turistice 
de interes național Sângeorz-Băi; dezvoltarea 
durabilă și promovarea turismului de pe Valea 
Someșului în multiplele sale forme, atât în țară 
cât și în străinătate; dezvoltarea agroturismului, 
silvoturismului și ecoturismului la poalele mun-
ților Rodnei și Valea Someșului Mare.

În consecință, problemele cu care se confruntă 
stațiunea pot fi depăşite prin investiții țintite, me-
nite să ducă la creşterea competitivităţii. Astfel, 
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orientarea spre îndeplinirea principalului obiec-
tiv, cel de atragere a unor categorii cât mai diver-
se de turiști, presupune distribuţia echilibrată a 
fondului de investiţii în toate componentele care 
alcătuiesc produsul turistic specific. 
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