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DECLINUL TURISTIC AL STAȚIUNII SÂNGEORZ-BĂI

radu coceaN*

Abstract: The Tourism Decline of the Sângeorz-Băi spa - This article analyses the rise and fall of tourism in 
Sângeorz-Băi – a popular spa in Transylvania. The analysis focuses on the current stage of decline, explaining 
the main factors that caused it and exemplifying it with statistical data, customer reviews and on-the-ground 
direct observation. Overall, this case study offers a useful insight into some bad strategic choices that can 
generate and amplify the decline experienced by many spas in Romania.

Cuvinte cheie: declin, turism balnear, turism social, turism de îngrijire a sănătății.  

1. Precizări contextuale
Analiza evoluției turismului în stațiunea 

Sângeorz Băi trebuie să țină cont de câteva 
limitări obiective:
•	 în cazul acestei destinații turistice- una cu o 

vechime considerabilă, a cărei existență se 
suprapune peste regimuri și stăpâniri diferite 
- accesul la date statistice devine dificil pe 
măsură ce explorăm evoluția turismul înapoi 
în timp. În aceste condiții, am optat pentru 
exemplificarea detaliată a analizei exclusiv 
pentru perioada post-revoluționară – pentru 
care putem găsi date în baza TEMPO a 
Institutului Național de Statistică;

•	 din setul complex de indicatori pe care i-am 
putea utiliza pentru analiză, ne vom fixa 
atenția doar asupra celor calculați în mod 
curent de Institutul Național de Statistică – 
indicatori care pot fi grupați în două categorii:
o Indicatori de monitorizare a cererii:număr 
de sosiri și număr de înnoptări
o Indicatori de monitorizare a ofertei: 
număr de structuri de cazare clasificate, 
capacitatea de primire existentă și 
capacitatea de primire în funcțiune.
Desigur, cu titlu de aprecieri generale, 

vom include și analize calitative ale atracțiilor, 
amenajărilor și produselor turistice existente, 
de-a lungul timpului, în Sângeorz-Băi, așa cum 
au fost ele descrise în lucrări de specialitate ale 
vremii.

•	 în contextul utilizării unei baterii reduse de 
indicatori, cu date disponibile doar pentru o 
perioadă relativ scurtă de timp, identificarea 
granițelor dintre diferitele perioade relevante 
din evoluția stațiunii rămâne un exercițiu 
subiectiv – în care:
o punctele de inflexiune alese se 
suprapun, mai degrabă, peste evenimente 
marcante din istoria destinației, decât se 
fundamentează pe depășirea unor praguri 
relevante statistic ale unor indicatori-cheie;
o etapele identificate se suprapun doar 
parțial peste cele propuse în modelul 
TALC. Totuși, în măsura posibilului, 
am precizat și care ar fi, în viziunea 
noastră, corespondențele între perioadele 
identificate în acest studiu de caz și etapele 
ciclului de viață al unei destinații turistice, 
așa cum au fost ele prezentate de Butler.1

2. Perioade relevante în evoluția stațiu-
nii Sângeorz-Băi

În aceste condiții, vom identifica în evoluția 
stațiunii Sângeorz-Băi patru mari perioade:

1770–1918: această perioadă începe de 
la data primei atestări a apelor minerale din 
localitate2 și corespunde, în linii mari, etapelor 
de explorare și implicare din modelul TALC;

1919–1949: această perioadă începe cu 
reconstrucția de după primul război mondial și 
corespunde primei faze din etapa de creștere din 
modelul TALC;3
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1950–1989: această perioadă începe de la 
momentul naționalizării stațiunii de către regimul 
comunist și corespunde etapelor de dezvoltare, 
consolidare și stagnare din modelul TALC;

1990 – până astăzi: această etapă se 
suprapune peste perioada post-revoluționară și 
corespunde etapei de declin din modelul TALC.

2.1. Prezentarea perioadei 1770–1918
În această perioadă, atracția primară a 

stațiunii o reprezintă apa minerală cu proprietăți 
curative, valorificată pentru dezvoltarea unui 
turism de welness – o formă de turism foarte la 
modă în epocă, așa cum rezultă și din scrierile 
Doctorului Grunfeld:

Cum începe luna Iunie, toată suflarea 
omenească din orașe capătă o boală 
molipsitoare, epidemică, cunoscută sub 
denumirea de boala... băilor. Această boală 
se manifestă printr’un dor nestins, ce-l are 
fiecare muritor sau muritoare, bărbat sau 
femeie, tânăr sau bătrân, de a-și părăsi 
orașul și casa cu toate necazurile lor și de 
a se duce undeva, la băi, la aer curat, la 
munte, la mare, la câmp spre verdeață, cer 
senin, apă curgătoare, în desișul pădurilor 
etc. Unii vor să fugă în câte un loc cât mai 
îndepărtat, în țări străine dacă-i chip, alții 
se mulțumesc măcar la câțiva kilometri de 
căminul lor...3

În stațiune sunt exploatate 5 izvoare 
minerale, ale căror amenajări vizează, în 
principal, asigurarea condițiilor optime de acces 
pentru cură internă. În paralel, se investește și în 
utilizarea apei pentru cură externă – prin băi cu 
apă încălzită cu fier sau pietre încinse sau prin 
utilizarea unui cazan cu aburi.

În ceea ce privește produsele turistice 
oferite, cazarea și masa se asigură, în principal, 
la localnici.

O referire indirectă la calitatea amenajărilor 
și produselor oferite (cel puțin spre sfârșitul 
acestei perioade) o găsim într-un ghid publicat în 
1932:

Cunoscute de aproape 150 de ani, 
izvoarele au fost chiar dela început 
proprietatea comunei Sângeorz-Băi, care le 

administrează și astăzi, fără a se fi îngrijit 
însă îndeajuns de reputația stațiunei. Starea 
“Karlsbadului românesc”, cum o numesc 
cu mândrie localnicii, lăsa foarte mult de 
dorit din punct de vedere al confortului 
până în 1928, când s-a început o renovare 
a instalațiilor balneare.4

Alte informații de interes ar fi acelea că, în 
această perioadă, se pun bazele brandului Hebe și 
au loc primele investiții în amenajarea spațiului 
turistic (de exemplu, se amplasează aici o statuie 
a zeiței realizată din marmură)5.

2.2. Prezentarea perioadei 1919–1949
În această perioadă, apa minerală cu 

proprietăți curative rămâne atracția primară a 
destinației, valorificată pentru dezvoltarea unui 
turism de welness.Amenajările pentru cură 
existente sunt, însă, modernizate și diversificate; 
astfel, conform ghidului din 1932, în Sângeorz 
există acum instalații pentru băi calde de cadă cu 
32 cabine, băi reci (4 basinuri mari și 40 cabine). 
În 1928 s-a inaugurat un frumos ștrand cu cabine 
noi.6

Stațiunea oferă și o serie de servicii 
suplimentare, menite să asigure agrementul la 
destinație – astfel, distracțiile includeau  plimbări 
în parc, muzică, tennis și popici.7 De asemenea, 
sunt recomandate o serie de excursii mici și de 
trasee cu trenul și automobilul, precum și trasee 
pentru amatorii de alpinism.

În această perioadă, apar unitățile de 
cazare și alimentație publică specializate – astfel, 
în ghidul din 1932, la secțiunea Hoteluri, vile, 
restaurante se menționează: Hotelurile Hebe, 
Central, Porumbița și câteva vile. Se pot închiria 
locuințe și la țăranii din Sân Georz.8

O referire indirectă la calitatea 
amenajărilor și produselor oferite (care trebuie 
tratată cu circumspecția necesară atunci când ne 
confruntăm cu afirmații tendențios-ideologice), o 
regăsim într-un articol publicat în 1956:

În trecut, condițiile de întrebuințare ale 
izvoarelor cu ape minerale erau destul 
de înapoiate, datorită dezinteresului 
oficialităților regimului burghezo-
moșieresc față de marile bogății balneare 
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din țara noastră și a posibilităților 
lor terapeutice. Dacă aceste localități 
balneare s-au dezvoltat, totuși, într-o 
măsură oarecare, aceasta se datorește 
faptului că exploatatorii au găsit aici surse 
considerabile de venit, ele fiind accesibile 
numai păturilor avute.9

2.3. Prezentarea perioadei 1950–1989
Specific acestei etape este trecerea de la 

turismul de welness la unul balnear-social - o 
formă de turism de îngrijire a sănătății, practicat 
în stațiune în principal de cei suferind de boli 
digestive și diabet, care vin aici cu trimitere 
de la medic, beneficiind de bilete de tratament 
gratuite. Astfel, după naționalizare, statul creează 
în stațiune un sistem articulat de tratament, care 
include, la destinație, pe lângă apele minerale, 
și alte resurse naturale curative,valorificate prin 
echipamente medicale, structuri și personal de 
specialitate.

La modul concret, componentele sistemului 
sunt:
•	 resursele naturale cu potențial curativ:

o pe lângă cele 5 izvoare deja existente, 
se realizează foraje suplimentare, care dau 
în exploatare izvoarele 6, 7, 8 și 9. Toate 
aceste izvoare sunt puse în valoare prin 
amenajări de tip pavilionar, care adăpostesc 
buvete pentru cură internă;
o emanațiile de dioxid de carbon sunt 
valorificate medical prin amenajarea unor 
mofete (în proximitatea pavilioanelor 
izvoarelor 2 și 8)10, iar stațiunea este dotată 
cu instalații pentru aplicarea nămolului 
mineral;
o climatul cu aer curat și proaspăt, [...] 
aerosolii atmosferici și particulele de esențe 
volatile sunt valorificate prin plimbări pe 
traseele amenajate prin parcul stațiunii și 
pădurile de conifere din împrejurimi.11

•	 organizații, echipamente și personal de 
specialitate:
o într-un ghid publicat în 1970, se 
menționau următoarele: în fiecare vilă 
este amenajat un cabinet medical, unde, 
imediat după cazare, bolnavul se prezintă 

medicului de pavilion care îi întocmește 
fișa medicală, îi indică tratamentul și 
meniul dietetic care îi va fi servit, pe tot 
timpul curei, la restaurantul dietetic al 
stațiunii. Eventuale tratamente de care ar 
mai avea nevoie cel venit aici la cură se 
pot face la secția de fizioterapie a stațiunii 
și la policlinică.12

o un alt ghid, publicat ulterior 
construcției celor două hoteluri de referință 
– hotelul Hebe și complexul UGSR, fiecare 
dispunând de o bază de tratament proprie 
– descria astfel echipamentele aflate la 
dispoziția pacienților cazați aici: instalații 
pentru băi minerale,instalații pentru 
hidroterapie (afuziuni, dușuri terapeutice, 
duș-masaj, duș subacval, băi cu plante, băi 
cu bule etc.), instalații pentru electroterapie 
(galvano-ionizări, unde ultrascurte, 
curenți diadinamici, curenți cu impulsuri, 
magnetodiaflux, ultraviolete, solux etc.), 
alte instalații.13

Stațiunea oferă acum și mai multe servicii 
suplimentare, menite să asigure agrementul la 
destinație, esențial în contextul unor sejururi de 
cură de 18 zile – astfel:
•	 celor veniți la cură sau odihnă le stă la 

dispoziție o frumoasă sală de cinematograf, 
un teatru de vară, o bibliotecă cu un mare 
număr de volume. [...] În incinta stațiunii, 
numeroase tonete oferă vizitatorilor o gamă 
largă de ilustrate, obiecte de amintiri, 
articole de papetărie, ca și difuzarea zilnică 
a tuturor ziarelor și revistelor ce apar în 
țară.[...] Agenția ONT aflată în aceeași 
clădire cu biroul de primire, organizează 
periodic numeroase vizite și excursii, atât 
în împrejurimile stațiunii, cât și la obiective 
turistice mai îndepărtate.De asemenea, turiștii 
pot descoperi bogăția etnofolclorică a zonei – 
în acest sens, există amenajat un pavilion de 
hore și un muzeu orășenesc.14

•	 în incinta parcului se află un teren de tenis 
de cîmp, cîteva mese pentru practicarea 
tenisului de masă în aer liber, un spațiu de 
joacă pentru copii și câteva tonete [...] în 
apropierea parcului se găsesc Sala de jocuri 
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mecanice și Sala cinematografului popular 
din localitate.15

În ceea ce privește infrastructura de cazare, 
pe lângă cele 17 vile renovate, dispunând de 611 
locuri de cazare de confort I, II și III, în stațiune 
se construiesc două hoteluri: Hebe (în 1973, cu 
900 de locuri, cel mai mare la data respectivă 
din țară) și complexul sindical UGSR – actualul 
Someșul (în 1974, cu 600 locuri).

În această perioadă de maximă înflorire 
a turismului, cererea înregistrează valori 
superioare, care generează un grad ridicat de 
ocupare a bazelor de cazare (de exemplu, în 
perioada 1986-1989, între 60-66% pentru hotelul 
Hebe și 88-90% pentru Complexul sindical – 
hotel Someșul). Totuși, chiar dacă stațiunea este 
una deschisă acum pe tot parcursul anului, există 
o sezonalitate pregnantă a fluxurilor turistice – 
astfel:
•	 în anul 1988, în cadrul hotelului Hebe și în 

complexul de vile se înregistrează cca. 46.000 
de înnoptări în luna august și doar cca. 13.000 
în luna februarie;

•	 în anul 1986, în cadrul Complexului sindical 
(hotel Someșul), se înregistrează cca. 27.000 
de înnoptări în luna august și doar cca. 3100 
în luna ianuarie.16

În ceea ce privește calitatea amenajărilor și 
a produselor oferite, o referire indirectă (în sensul 
în care include aprecieri general valabile pentru 
stațiunile de interes internațional din turismul 
balnear românesc – între care nu era inclusă și 
Sângeorz-Băi) o regăsim într-un articoldin 1977:

[...] în comparație cu stațiunile balneare 
de peste hotare, stațiunile românești, 
deși beneficiază de factori terapeutici de 
mare eficiență și de o bază materială în 
majoritatea cazurilor corespunzătoare, 
nu sunt suficient de competitive pe piața 
turistică internațională, înregistrând unele 
deficiențe care duc la scăderea calității 
serviciilor, cum ar fi:

•	 aspect general necorespunzător al majorității 
stațiunilor (edilitar-gospodăresc, igienic, 
estetic și ca grad de dotare), aparatură 
medicală și instalații insuficiente și prost 
întreținute;

•	 personal medico-sanitar în număr redus și 
uneori necunoscător de limbi străine de mare 
circulație;

•	 unități de cazare cu încăperi și mobilier 
nejudicios dimensionat, nefiind întru-totul 
adecvat scopului pentru care au fost construite, 
precum și instalații sanitare și lifturi defecte;

•	 lipsa meniurilor dietetice, a fructelor, 
legumelor și produselor lactate etc.;

•	 posibilități de agrement limitate;
•	 lipsa unor amenajări pentru lectură și audiții 

muzicale, parcuri și alei amenajate, săli-
club, terenuri sportive, piscine acoperite și 
a unor servicii suplimentare (închirirea de 
autoturisme fără șoferi și de biciclete etc.)17

Desigur, la momentul formulării acestor 
critici, hotelurile din Sângeorz-Băi erau proaspăt 
construite, așa încât nu toate aspectele sus-
menționate sunt, probabil, valabile și în cazul de 
față. 

2.4. Prezentarea perioadei 1990 – până 
în prezent

 Această etapă este una a declinului 
turismului în stațiune. Acest fenomen poate fi 
surprins pe toate palierele de analiză discutate 
anterior:
•	 sistemul medical de tratament pus la punct în 

perioada comunistă se degradează continuu – 
fapt vizibil mai ales în ceea ce privește:

•	
o amenajările resurselor naturale de 
tratament – unde uzura construcțiilor, 
instalațiilor și a mobilierului urban asociat 
lor devine vizibilă cu ochiul liber.
o chiar dacă hotelul Hebe își modernizează 
baza de tratament18, la nivelul stațiunii o 
problema majoră o reprezintă insuficiența 
personalului medical.  

•	 din punct de vedere ale amenajării spațiului 
turistic, stațiunea devine una a contrastelor, în 
care parcului modern amenajat prin proiecte 
europene i se opun amenajările nefuncționale 
din afara lui. În plus, multe obiective turistice 
din perioada comunistă fie s-au degradat (ca 
de exemplu, teatrul de vară sau traseele de 
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drumeție), fie s-au închis (ca, de exemplu, 
cinematograful din stațiune):

•	

Per ansamblu, spațiul turistic suferă ca 
estetică și funcționalitate, imagine întărită și de 
aspectul dezolant al unor construcții în paragină 
situate chiar în zona de maxim interes turistic.

Fig. 1. Degradarea spațiului turistic al stațiunii – fotografii Radu Cocean 06.11.2016

Fig. 2. Amenajări moderne (în stânga) vs. amenajări degradate (în dreapta)
Fotografii Radu Cocean 06.11.2016

Fig. 3. Clădiri dărăpănate din stațiune - fotografii Radu Cocean 06.11.2016
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•	 în ceea ce privește infrastructura de primire, 
aceasta se diversifică din punct de vedere al 
tipului de structuri, dar scade din punct de 
vedere numeric – astfel, evoluția numărului 
structurilor de primire clasificate în perioada 
1990-2015 este următoarea:

Această tendință de scădere este și mai 
evidentă dacă analizăm evoluția capacității de 
cazare:

•	 declinul nu este, însă, doar unul cantitativ – ci 
și unul calitativ – vizibil în recenziile turiștilor 
nemulțumiți de condițiile găsite aici:

Stațiunea Sângeorz-Băi: liniște, aer 
curat, oameni foarte de treabă, trasee 
turistice nemarcate - o stațiune prăbușită, 
băbăcioasă21

Din păcate la aceste izvoare nu s-a 
investit în ultimii ani, marmura unde 
cade apa este neagră, nefiind curăţată, 
geamurile sparte şi murdare, iar gardul 
care însoţeşte scările care urcă la izvoare 
este şi el pe cale de dispariţie. În staţiune, 

ghivecele de ciment care ar trebui să 
găzduiască flori sunt pline cu buruieni. Am 
văzut, de asemenea, bănci rupte şi gunoaie 
pe lângă ele, semn că aici nu s-a măturat 
de o bună bucată de vreme.22

Sunt două hoteluri mari, care arată 
exact cum le-am văzut în 2004, nimic 
în plus. Și totuși, la unul dintre ele (am 

remarcat ultima dată) s-au renovat câteva 
camere. Celălalt păstrează același aspect 
vetust: covoare roase, decolorate, scaune 
rupte, lemnul ușilor și ferestrelor scorojit, 
mucegai în baie și am mai putea continua… 
Când am intrat în cameră (după ce am 
cercetat mai multe, hotelul era aproape 
gol) și am văzut cum arată, ne-a pierit 
zâmbetul.23

•	 toate aceste probleme legate de atracții, 
amenajări și produse turistice se manifestă 
și la nivelul cererii turistice, care scade 
spectaculos:

Unități de cazare 1990 1995 2000 2001 2005 2010 2015
Hoteluri 2 2 2 2 2 2 2

Vile turistice 8 3 1 0 1 0 1
Cabane turistice 0 0 0 0 0 0 0

Tabere de elevi și preșcolari 0 1 1 1 1 1 1
Pensiuni turistice 0 0 0 0 0 0 2

Tabel 1. Evoluția structurilor de primire turistice cu funcțiuni de cazare clasificate19

Fig. 4. Statistici privind evoluția ofertei turistice în stațiunea Sângeorz-Băi20
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3. Explicațiile declinului turistic al sta-
țiunii Sângeorz-Băi

3.1. Focalizarea hotelurilor pe un 
segment-țintă tot mai redus numeric

Așa cum am observat și din analizele 
statistice precedente, declinul turistic al 
destinației este strâns legat de anumite decizii 
de politică managerială ale celor două mari 
hoteluri existente în stațiune. În speță, principala 
lor eroare strategică o reprezintă menținerea 
focalizării aproape exclusive pe opiață-țintă 
moștenită din trecut, formată din persoane în 
vârstă care vin în stațiune cu bilete de tratament 
(parțial) subvenționate de Casa Națională de 
Pensii Publice.

Aceste persoane au venituri mici și 
așteptări modeste privind calitatea și diversitatea 
serviciilor; ei se cazează exclusiv la cele două 
hoteluri de 2 stele, singurele care au încheiat un 
contract cu CNPP și singurele care au o bază 
de tratament proprie și restaurante specializate 
în alimentație dietetică. În contextul unui sejur 
prelungit (12 zile), ei alternează procedurile 
medicale cu plimbări în perimetrul stațiunii și 
activități de socializare specifice vârstei a treia.

Focalizarea aproape exclusivă a celor două 
hoteluri pe acest segment-țintă de turiști este 
evidentă, dacă luăm în considerare și doar două 
aspecte:
•	 în anul 2015, durata medie a sejurului în 

cele două hoteluri a fost de 10.4 zile, adică 
aproximativ aceeași cu durata sejurului unui 
bilet de tratament balnear (12 zile) - ceea ce, 

conform analizei din Reactualizarea Master 
Planului pentru Dezvoltarea Turismului 
Balnear “ilustrează caracterul de destinație 
socială a stațiunii balneare, unde persoane 
cu tichete de tratament petrec perioade foarte 
lungi de timp, neuzuale în sectorul de wellness 
& spa”.25

•	 în sezonul rece (perioadă în care nu se 
organizează serii de trimitere la tratament 
decontate), cele două hoteluri se închid, 
intrând în conservare. 

În acest context, formula de profit practicată 
de cele două hoteluri are la bază:
•	 prețuri mici – pentru biletele de tratament 

decontate prin sistemul organizat și administrat 
de Ministerul Muncii, Familiei, Protecției 
Sociale și Persoanelor Vârstnice, prețurile 
se stabilesc în mod centralizat prin Ordin 
comun alCasei Naționale de Pensii Publice și 
al Caselor sectoriale ale Ministerului Apărării 
Naționale, ale Ministerului Afacerilor Interne 
și ale Serviciului Român de Informații (în 
2016, pentru hotelurile de 2 stele, prețul unui 
bilet a fost fixat la 1.388 lei)26;

•	 costuri și mai mici – ceea ce se traduce într-o 
minimizare a investițiilor. Intrăm, astfel, într-
un cerc vicios – practicarea de prețuri foarte 
mici reduce posibilitatea finanțării din surse 
proprii a unor investiții majore în modernizarea 
bazei de cazare și tratament, ceea ce restrânge 
automat baza de clienți la turiștii cu venituri 
reduse și pretenții la nivel de 2 stele;

•	 un număr tot mai mic de turiști - chiar dacă, la 

Fig. 5. Statistici privind evoluția cererii turistice în stațiunea Sângeorz-Băi24
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limită, s-ar putea funcționa și pe mai departe 
după un model low price - low-cost – low 
quality, mărimea segmentului-țintă pe care se 
bazează acest model a scăzut până la o limită 
la care nu mai poate asigura decât, eventual, 
supraviețuirea, și în nici un caz, relansarea 
acestui tip de turism în stațiune.

Astfel, așa cum se menționa în Studiul 
privind oferta turismului de sănătate şi a 
turismului social pe teritoriul ţărilor partenere 
– Studiu de caz: România, elaborat de Institutul 
Naţional de Cercetare – Dezvoltare în Turism: 
„după o creştere rapidă în perioada anilor 
‘90, atingând un apogeu în anul 2003, când 
s-au înregistrat un număr de peste 300.000 
de vouchere, sistemul tichetelor de vacanţă a 
intrat în declin în ultimii 9 ani. Astfel, numărul 
de vouchere acordate de CNPP a scăzut de la 
169.816 în anul 2010 la 53.499 în 2011 şi 2012”.27

Iar aceste date se referă la locurile 
disponibile în unităţile de tratament balnear, 
proprietate a Casei Naţionale de Pensii Publice 
– la carehotelurile din Sângeorz nu au acces. Ele 
pot spera doar la locurile de tratament contractate 
în completare, din bugetul asigurărilor sociale de 
stat, cu alți operatori economici interesați, până 
la nivelul sumelor prevăzute cu această destinație 
în buget. Ori, pe fundalul scăderii nivelului 
sumelor prevăzute cu această destinație în bugetul 
asigurărilor sociale de stat, hotelurile din stațiune 
au dificultăți tot mai mari în a atrage clienții cu 
bilete de tratament subvenționate – de exemplu, 
un articol de presă făcea referire la acest fenomen 
astfel: la Sângeorz-Băi, scăderea este de peste 
70% în zece ani, de la 9.332 de bilete acordate în 
2001 la 2.733 de bilete acordate în 2011.28

Nu e de mirare, în acest context, că în 
2015 în hotelurile din stațiune s-au înregistrat 
doar 2.576 turiști, iar gradul de ocupare al celor 
două hoteluri (calculat raportând înnoptările la 
capacitatea de cazare în funcțiune) a fost de doar 
31% (și aceasta o valoare înșelător de mare, în 
condițiile în care a fost obținută prin scăderea 
continuă a capacității de cazare în funcțiune).

Situația este bine sintetizată în cadrul 
unui studiu de marketing realizat pentru o altă 

destinație de turism balnear – Amara, care ajunge 
la următoarea concluzie: Vacanțele balneare 
sunt, de fapt, efectul unei politici sociale, iar 
beneficiarii acestor vacanțe, pensionari și 
membri ai sindicatelor, reprezintă o clientelă 
captivă, care în condițiile reducerii sau 
eliminării subvențiilor ar dispărea ca segment de 
piață.[...] Dacă sistemul biletelor de tratament 
este oprit, multe stațiuni balneare vor înceta să 
mai fie viabile. Chiar dacă sistemul continuă, 
majoritatea stațiunilor balneare trebuie să 
identifice o nouă direcție.29

3.2. Insuficiente resurse pentru moder-
nizarea stațiunii
•	 în spatele celor două mari hoteluri nu stau 

investitori de calibru, capabili și/sau dispuși 
să investească masiv pentru modernizarea 
stațiunii;

•	 proprietatea și/sau administrarea privată 
(mai ales a izvoarelor și a capacităților de 
îmbuteliere a apei medicinale), limitează 
capacitatea administrației publice locale de a 
investi ea însăși în modernizarea stațiunii pe 
dimensiunea ei balneară.

Aceste limitări obiective au făcut ca 
Sângeorzul să nu poată urma exemplele de 
succes ale altor stațiuni din România. Din lipsă de 
resurse, destinația rămâne, deocamdată, captivă 
într-o piață-capcană cu tot mai puțini concurenți, 
dar și tot mai puțini clienți. În acest sens, și 
Raportul anual 2014 al SC Hebe SA menționa 
următoarele:

Societatea comercială depinde în mod 
semnificativ de un singur client şi anume 
Casa Naţională de Pensii Publice Bucureşti 
a cărui pierdere ar avea un impact negativ 
asupra veniturilor societăţii.30

4. Concluzii
Dacă am încerca să trecem dincolo de 

situația particulară a stațiunii, pentru a vedea ce 
anume e general valabil și pentru alte destinații 
care se confruntă cu declinul turistic, am putea 
accentua următoarele aspecte:
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Declinul turistic al Staţiunii Sângeorz-Băi

A. Sângeorz-Băi e un exemplu tipic 
pentru destinațiile turistice cu resorturi 
interne limitate, care pot susține doar o 
dezvoltare organică moderată. În sprijinul 
acestei afirmații putem aduce următoarele 
argumente:

a. Așezarea spațială a stațiunii nu 
este una pe axe intens circulate sau cu 
acces prioritar la rețeaua de drumuri 
și cale ferată. În aceste condiții, 
demografia și economia teritoriului au 
cunoscut ritmuri modeste de creștere, 
cu foarte puține sectoare efervescente. 
Ca atare, turismul nu a beneficiat de 
pe urma unei dinamici locale pozitive, 
ceea ce a redus semnificativ atât efectul 
său multiplicator, cât și fluxurile 
investiționale menite să-i susțină 
dezvoltarea;

b. Sângeorzul a fost mult timp o 
așezare rurală, cu puține de oferit în 
afara resurselor folosite pentru cure 
de tratament. La nivel urbanistic, 
acest fenomen a avut drept consecință 
enclavizarea spațiului turistic, organizat 
și desfășurat într-un spațiu restrâns - ca 
atare, turismul nu s-a putut dezvolta ca 
fenomen complex, fiind întotdeauna 
limitat la forme de nișă(turism de 
welness, respectiv turism balenear-
social); 
B. Dezvoltarea organică poate fi 

accelerată agresiv prin investiții masive 
de la un nivel teritorial superior și prin 
implementarea unui sistem-suport complex, 
menit să asigure echilibrarea între cerere 
și ofertă. În cazul Sângeorzului, regimul 
comunist a dispus de pârghiile necesare atât 
pentru a crește brusc capacitatea de cazare 
a stațiunii, cât și pentru a asigura fluxurile 
de turiști suplimentare necesare pentru 
o activitate rentabilă - prin organizarea 
unui sistem complex de tratament și 
direcționarea bolnavilor de la nivel național 
către stațiune;

C. În momentul în care, pe fondul 
unor șocuri externe, sistemul-suport nu 

mai este capabil să asigure fluxurile de tu-
riști previzionate, cererea va scădea con-
stant, până la niveluri ce pot fi susținute 
prin resorturile interne. Putem explica, ast-
fel, scăderea actuală a sosirilor de turiști, 
dramatică dacă o raportăm la ceea ce ar 
putea primi capacitatea de cazare existentă 
(supradimensionată);

D.  O politică de management lipsită 
de orizont și inițiativă, care păstrează 
destinația captivă într-o piață în scădere, 
va accentua consecințele acestui declin. 
– deoarece creează un cerc vicios, în care 
scăderea sosirilor reduce volumul resurselor 
disponibile pentru investiții, cu efecte 
negative asupra sosirilor de turiști în viitor.
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