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1. Introducere 

Staţiunea Buziaş, staţiune de interes naţional, aşa cum a fost denumită aceasta în perioada 

comunistă, reiterata prin HG 852/2008, iar identitatea acesteia de staţiune balneoclimaterică 

fiind atestata prin HG nr. 1072/2013 este singura staţiunea de interes naţional din judeţului 

Timiş. Unicitatea Buziaşului este rezultată din combinarea mai multor factori – cei mai 

importanţi fiind cei de cură: ape minerale, mofete, aer puternic ionizat, urmați de resurse 

naturale aparţinând siturilor de importanță comunitară, siturilor avifaunistice (situri Natura 

2000), podgoriilor de pe dealul Silagiu, apoi de cele antropice, unde amintim în primul rând 

ansamblul arhitectural balnear, primul muzeu balnear din România, o colecţie etnografică de 

mare valoare, patrimoniu întregit de ansambluri religioase aparţinând diferitelor etnii 

conviviale în Banat. 

Administrarea şi dezvoltarea oricărui teritoriu se face considerând contextul local, 

regional, naţional, pe baza şi în condiţiile programelor existente care pot oferi suport financiar 

şi legislativ. Astfel este necesar ca acestea sa fie parcurse în mod exhaustiv în vederea 

încadrării dezvoltării în cadru legislativ şi programatic la nivel local, judeţean, regional şi 

naţional. 

 Pe baza analizei de la vârf către bază, amintim că Master Planul pentru turismul 

naţional al României 2007 – 2026, își propune printr-unul din obiectivele sale „dezvoltarea 

staţiunilor balneare din Romania pentru a asigura gama de tratamente, centre si servicii 

necesare pentru un număr de clienţi intr-o rapidă creștere”. Abordările strategice ale acestuia 

de asemenea vizează o serie de acţiuni care printre care amintim susţinerea parteneriatelor 

public – privat, cercetarea pieţelor, segmentelor, clienţilor si a canalelor de comunicaţie, 

planificarea integrată a turismului, prezentarea produselor turistice pentru a veni in 

întâmpinarea cerinţelor, educaţie şi instruire pentru a asigura industriei la toate nivelurile 

personal orientat către client, profesionist şi cu aptitudini corespunzătoare şi nu în ultimul 

rând marketing orientat pentru a stabili locul României ca destinaţie preferată, care vor 

revigora industria turistică şi care se aplică tuturor sectoarelor turistice, inclusiv turismului 

balnear. 

Direcțiile strategice propuse in acest master plan pentru zonele balneare vizează 

renovarea spaţiilor de cazare pană la nivelul standardelor de 3 sau 4 stele, instalarea unor 

facilităţi moderne de tratament; instalarea unor facilităţi suplimentare moderne de wellness, 
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înfrumusețare şi refacere; dezvoltarea unor atracţii suplimentare ca motive de vizitare, cum ar 

fi sălile de conferinţă şi nu în ultimul rând ca maketingul să fie axat pe produsul de “sănătate” 

si mai puțin pe produsului “medical”. Rezultatele acestora vor facilita prelungirea sezonului, 

lărgirea pieţei prin oferirea de tratamente preventive şi de refacere, pentru a atrage segmentul 

de piaţă al celor care plătesc pentru aceste servicii; oferirea unor facilităţi de wellness 

(sănătate si frumuseţe) pentru a atrage noua clasă de mijloc si adesea piaţa familiilor şi 

penetrarea mai largă pe pieţele străine prin oferirea unor servicii de bună calitate. 

În contextul Strategiei de Specializare Inteligentă a României, amintim Raportul de 

studii de caz privind specializarea inteligentă, care la capitolul ce vizează turismul, se 

menționează următoarele: „Regiunea (de) Vest are mai multe staţiuni balneare importante, 

cum ar fi: i) Buziaș și Băile Călacea din judeţul Timiș(…) staţiuni sunt elemente cheie pentru 

turismul din Regiunea (de) Vest datorită calităţii izvoarelor termale, datorită amplasării lor, 

patrimoniului istoric, obiceiul naţional de a merge în concediu în staţiuni și noua tendinţă 

internaţională de turism balnear și medical” 

 O caracterizare similara a resurselor balneare cu o precizare mai corectă a stațiunilor 

balneare şi balneoclimatice din Regiunea (de) Vest este prezentă în analiza sectorului turistic 

din Programul de dezvoltare Regională (PDR) 2014-20202. Sectorul balnear este subliniat la 

capitolul Oportunităţi în analiza SWOT, capitolul sănătate: „Valorificarea potențialului 

balnear”. Axa prioritara nr: 7 a PDR 2014-2020 – Dezvoltarea durabila a turismului – include 

trei priorităţi de investiții, ultima referindu-se la dezvoltarea unor nişe turistice cu potențial 

ridicat. Dezvoltarea turismului balnear si wellness, ca un sector cu avantaj comparativ 

importanta in Regiunea de Vest, este considerat ca un obiectiv general al acestei axe si a 

fiecărui proiect prevăzut de ea, prioritatea de investiții 3.3 Dezvoltarea unor nişe turistice cu 

potențial ridicat, urmărește sa sprijine doua direcții de acțiune in domeniul balnear:  

1. Crearea unei regiuni pilot anti-îmbătrânire în Regiunea de Vest  

2. Poziționarea Regiunii de Vest ca destinație turistică medicala transfrontalieră in legătura cu 

Directiva UE/2011.  

Printre operațiunile, acțiunile de tip hard sau soft prevăzute in acest cadru menționam: 

modernizarea bazelor de tratament din stațiunile balneare, crearea de facilitați turistice si de 

agrement care să reducă sezonalitatea, de exemplu stranduri termale acoperite, reabilitarea sau 

introducerea utilităților în stațiunile balneare,dezvoltarea peisajului comun pentru stațiunile 

balneare din Regiunea de Vest (PDR 2014-2020).  

 



6 
Se va cita: Popescu, F., 2017, Potențialul balnear și turistic al stațiunii balneoclimaterice Buziaș. Studiu de 
fundamentare pentru P.U.G. Buziaș”, elaborat de SC ICEBERG SRL,Timișoara 

În condiţiile Directivei 2011/24/UE privind aplicarea drepturilor pacienţilor în cadrul 

asistenţei medicale transfrontaliere, Buziaşul poate deservii pacienţi din alte ţări ale spaţiului 

european comun. În acest context se pot stabili două strategii – una de atragere prin diverse 

strategii de marketing a turiștilor din UE (pe segmente foarte bine stabilite, pentru care 

Buziaşul trebuie sa prezinte caractere de unicitate) sau implementarea unor programelor 

transfrontaliere precum: CBC Romania – Ungaria 2014 -2020, Romania-Bulgaria Cross 

Border Programme 2014-2020. Există de asemenea posibilităţi de colaborare transfrontalieră 

şi cu ţări non-EU, precum: Romania-Serbia IPA CBC Programme 2014 – 2020. Programele în 

sine pot fi utilizate pentru îmbunătăţirea ofertelor, transfer de know-how, de politici 

administrative în acest domeniu şi de îmbunătățirea infrastructurii specifice, conform 

specificaţiilor fiecărui program în parte. 

Master planul investițiilor în turism (HG 558/2017) prevede în Art. 2, lit.  a) 

„dezvoltarea turismului de sănătate” prin  Art. 3 – „În scopul îndeplinirii activităților majore 

prevăzute la art. 2 lit. a) se are în vedere finanțarea următoarelor investiții: 

amenajare/reabilitare/realizare parc balnear, traseu de cură, construcție/reabilitare centru 

balnear, construcție/reabilitare bază kinetoterapie, construcție/reabilitare instalație de punere 

în valoare a mofetelor, construcție/reabilitare aquaparc/parc acvatic, construcție/reabilitare 

baie tradițională, (…)”, în cadrul listei B „cuprinzând proiecte de investiţii în turism de interes 

naţional şi local” pentru Buziaş a fost propus doar proiectul de amenajare a unui aquqparc cu 

ape minerale, ceea ce arată  orientarea către o anumită piață turistică în dezvoltare, însă de 

asemenea arată şi interesul unidirecţionat pe care îl are acest plan, care astfel nu este în 

conformitate nici cu Strategia balneară pentru Romania (în varianta sa actualizată din 2016),  

nici cu strategiile de dezvoltarea inteligentă, care subliniază calitatea resurselor balneare din 

Buziaş, nici cu POR2014 – 2020, care prin axa 7, referitor la dezvoltarea turismului de nişă 

propune două direcţii majore: Crearea unei regiuni pilot anti-îmbătrânire în Regiunea de Vest  

şi poziționarea Regiunii de Vest ca destinație turistica medicală transfrontaliera in legătura cu 

Directiva UE/2011. 

Planul Naţional de Amenajare a Teritoriului PATN – în secţiunea a VI-a – Zone 

turistice descrie caracteristicile turistice la nivelul judeţului, subliniind în harta resurselor 

turistice naturale (Anexa 1) faptul că Buziaşul este o unitate administrativ teritorială de bază 

cu factori naturali terapeutici şi climatici, apoi în harta resurselor turistice antropice (Anexa 2) 

subliniază existenta ansamblului arhitectural  si existența unui muzeu. În ceea ce privește 

infrastructura turistică specifică (Anexa3) subliniază trei aspecte: caracterul de stațiune de 
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interes naţional, că este o unitate administrativ teritorială cu instalaţii de tratament şi faptul că 

se găsește în al patrulea de cinci intervale în ceea ce priveşte punctajul acordat pentru criteriul 

capacitate de cazare în funcţiune pe tipuri de structuri turistice (între 0.10 – 0.98).  Cât despre 

infrastructura tehnică (Anexa 4), în ceea ce priveşte punctajul, este la fel reprezentat în a treia 

din patru categorii. Cele mai multe propuneri în cadrul acestuia se referea la partea de 

infrastructură, însă tocmai în cazul infrastructurii tehnice şi edilitare s-au creat cele mai multe 

îmbunătățiri de la realizarea PATN-ului până în prezent (realizarea centurii oraşului, asfaltare 

de noi segmente, îmbunătățirea serviciilor de telecomunicaţii furnizate etc.). 

 Ca şi o continuare ierarhica inferioară, conform Planului de Amenajare a 

Teritoriului elaborat de Consiliul Județean Timiș în anul 2013, Buziașul este considerat a 

deveni “pol de echilibru zonal de interes regional cu funcțiune turistică”. În cadrul acestuia a 

fost redactată o listă cu proiectele implementate sau în curse de implementare pentru 

valorificarea potențialului turistic național prin programul strategic de dezvoltare a turismului 

la nivelul zonei formate de județele Timiş – Caraş – Mehedinţi. Î  cadrul domeniului de 

intervenție – reabilitarea staţiunilor balneare, este menţionată măsura de reabilitare a 

infrastructurii balneare de agrement în staţiunea Buziaş.  

În cadrul aceluiaşi plan, în strategia de dezvoltare în ceea ce priveşte turismul este 

menţionată modernizarea bazei de cazare în staţiunile balneare existente; valorificare 

ștrandurilor cu apă termală (minerală) pentru Buziaș. În ceea ce priveşte dezvoltarea şi 

diversificarea ofertei turistice, pentru turismul balnear, PATJ îşi propune pentru Buziaş: 

includerea în circuitul turistic internaţional, reabilitarea infrastructurii balneare şi de 

agrement, modernizarea şi ridicarea gradului de confort a unităților de cazare, modernizarea 

reţelelor de utilităţi publice, refacerea şi amenajarea aleilor de acces la resursele minerale, a 

punctelor de utilizarea a izvoarelor şi nu în ultimul rând promovare turistică cu privire la 

potenţialul balnear al judeţului Timiş. De asemenea pentru dezvoltarea unor alte nişe de 

turism în Buziaş se propune construirea unui bazin de înot. În componenţa administrativă a 

Buziaşului intra de asemenea satele Bacova şi Silagiu. Ambele sunt incluse în programul de 

dezvoltare a turismului rural, iar pentru Silagiu este propus şi turismul cinegetic datorită 

fondului de vânătoare care îl deţine. Nu în ultimul rând sunt făcute propuneri în ceea  ce 

priveşte dezvoltarea turismului în arii protejate, pe teritoriul administrativ al Buziaşului, 

găsindu-se trei astfel de areale. 
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Strategia de dezvoltare turistică a judeţului Timiş are de asemenea una dintre priorități 

legate de „revigorarea stațiunilor balneare si de tratament în vederea îmbunătăţirii ofertei 

serviciilor de agrement şi menținere a sănătăţii”. 

Nu în ultimul rând la nivel local s-a elaborat o strategie de dezvoltare locală: Strategia de 

dezvoltare locală Buziaş 2016-2020-2030, care cuprinde aspecte integratoare de dezvoltare 

în toate domeniile, inclusiv în cel turistic cu multe propuneri pertinente la nivelul tuturor 

categoriilor turistice, acare vor fi amintite în parcursul acestui material. 

La nivelul judeţului Timiş se identifică mai multe aria cu vocație turistică care nu fac încă 

obiectul unor strategii sau planuri de dezvoltare. În cazul de faţă menţionăm încadrarea 

Buziaşului în aria Surduc-Buziaş-Nădrag (fig1.), un triunghi care încadrează o multitudine de 

resurse turistice naturale în colţuri, fiind completate de polul urban Lugoj de mare importanță 

în ceea ce priveşte resursele culturale. 

 
Fig 1. Aria cu valenţă turistică Surduc – Buziaş – Nădrag (sursa: Harta turistică a judeţului Timiş, 2017) 

 

 Această arie înglobează majoritatea tipurilor de turism ce pot fi practicate în judeţul 

Timiş, de la cel balnear la Buziaş, la cel de agrement în cadrul lacului Surduc, religios, î 

cadrul Mănăstirii Fârdea, montan la Nădrag, cultural la Lugoj, menţionând astfel doar tipurile 

principale de turism identificate în cele câteva locaţi menţionate. Includerea în această arie 

subliniază importanţa zonală a B1uziasului, ca pol de concentrare şi dispersie ulterioară a 

fluxurilor turistice. 
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2. ANALIZA CRITICA A SITUAȚIEI EXISTENTE 

 

2.1  Referinţe istorice importante în evoluţia staţiunii Buziaş 

Așezarea din Depresiunea Buziașului este cunoscută încă de pe vremea romanilor, sub 

denumirea de Ahibis Primele atestări ale Buziașului apar în documente în anul 1072. Până în 

secolul 18 nu mai apare vreo referire despre localitate, de parcă ar fi dispărut. La sfârșitul 

anilor 1700 un membru marcant al familiei Habsburgilor predă localitatea și teritoriile 

Buziașului fondului religionar maghiar de la acea vreme, Buziașul fiind ales reședință de 

plasă.  

În anul 1809 sunt descoperite “izvoarele cu apă tămăduitoare” de către doctorul 

Johann Bernhart Lindenmayr care deținea și informații legate de geologie. El era medic de 

circumscripție la Chevereșu Mare și profesa și la Buziaș. Acesta atrage atenția autorităților de 

la acea vreme despre erupția acestor izvoare, informații ce apar în monografia lui Mihai 

Hirschfeld. Urmare a acestor sesizări, profesorul Paul Kytaibel, mare chimist la vremea aceea, 

s-a deplasat în nenumărate rânduri la Buziaș pentru a efectua analizele chimice ale izvoarelor. 

Din rezultatele analizelor chimice efectuate a reieșit că apele izvoarelor dețin proprietăți 

curative, având un conținut mare de minerale (în special fier). Făcându-se publice informațiile 

privind proprietățile curative și tămăduitoare ale apelor minerale în anul 1811 au început să 

apară și primii oameni sosiți la tratament deschizându-se astfel primul sezon balnear la Buziaș 

sub directa coordonare medicală a doctorului Lindenmayr care a fost unul din primii oameni 

care au susținut foarte mult stațiunea în primele etape ale procesului de dezvoltare.  

În anul 1836 apar primele semne de dezvoltare economică și în 1838 se stabilește la Buziaș, 

ca medic balneolog doctorul Gheorghe Ciocârlan, care devine primul doctor balneolog oficial 

al Stațiunii Buziaș până în 1848. În stațiune a instituit, în manieră științifică, cura internă cu 

apele minerale provenite din izvoarele freatice. Doctorul Ciocârlan a organizat o serie de 

conferințe științifice, cu participanți din România și străinătate (Viena, Belgrad, Germania) 

datorită cărora localitatea balneară Buziaș și-a câștigat notorietatea europeană. Gheorghe 

Ciocârlan, personalitate medicală marcantă a Banatului la acea vreme, a publicat o serie de 

lucrări de specialitate dintre care enumerăm “Efectul terapeutic al apelor minerale” și “Arta de 

a preveni îmbolnăvirile” lucrări de referință pentru lumea medicală. 

În 1839 a fost declarată stațiune balneară. Tratamentul se va realiza până la sfârşitul 

secolului XIX prin cură internă, consumul apei minerale fiind de bază (se tratau anemii, 
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afecţiuni ale aparatului urinar, ale colonului, stomacului, ficatului, ale căilor respiratorii, boli 

ginecologice, boli de nervi etc.). Terapia balneară a fost fundamentată de medici în anul 1838.  

 

Din punct de vedere administrativ localitatea Buziaș era dată în arendă lui Anton 

Hoffmann care timp de 13 ani a reușit să dezvolte stațiunea din punct de vedere turistic prin 

construirea de vile (Adela, Marghit), case de vacanță, hoteluri (Bazar – 1856), Casino-ul din 

centrul parcului (1856). Perioada respectivă a fost una dintre cele mai înfloritoare și bogate 

perioade pentru stațiunea Buziaș. De reținut că în acea perioadă (1856) a început construirea 

colonadei a cărei arhitectură și construcție au fost realizate de către dulgheri aduși special din 

Austria. Construcția a fost finalizată în anul 1875 devenind cea mai lungă colonadă acoperită 

din Europa (512 m lungime), mai existând una la Karlovy Vary și alta la Baden Baden. De 

menționat că în 1815 a început sistematizarea și construirea celor două parcuri ale stațiunii, 

Liget și Central, proiecte ce au fost derulate pe o perioadă de aproximativ 100 de ani și care 

au fost realizate în mare parte de către specialiști austrieci care au adus specii rare de arbori . 

Construirea celor două parcuri din stațiune a avut drept scop crearea unui climat special care 

să completeze curele cu apa minerală, devenind astfel, un factor natural de cură folosit și în 

prezent. Perioada în care Hoffmann era administrator a reprezentat una dintre cele mai 

înfloritoare perioade ale stațiunii Buziaș, fiind recunoscută și la nivel european și ajungând ca 

apele minerale să fie comparate cu cele ale stațiunii Neuheim din Germania.  

Buziaşul a fost între 22-26 august 1886 gazda Congresului al XIII-lea al medicilor şi 

naturaliştilor din Ungaria şi Transilvania cu participarea unor specialişti din Asia şi Europa. 

Inaugurarea în anul 1896 a căii ferate Timișoara – Buziaș cu o lungime de 31 km, 

introducerea în 1897 a iluminatului cu lămpi de petrol, amenajarea străzilor, modernizarea 

Băii feruginoase – Baia nr. 2 (46 de cabine și 2 bazine în 1898) au contribuit, alături de 

valoarea apelor minerale, la intrarea Buziașului în rândul stațiunilor cunoscute pe plan 

european 

În anul 1893, industriașul de origine maghiară Erno Schottola devine primul proprietar 

al stațiunii Buziaș până în 1903 când decedează. El a continuat dezvoltarea stațiunii și 

construirea de vile, hoteluri, stabilimente pentru sănătate, modernizând toate spațiile de cazare 

existente la vremea aceea. Un eveniment notabil la acea vreme a fost sosirea Împăratului 

Austro-Ungar în septembrie 1898 cu ocazia unei campanii de exerciții militare care avea drept 

scop pregătirea pentru primul război mondial, campanie ce a durat aproximativ o săptămână. 

La 3 zile după plecarea trupelor militare, împărăteasa Elisabeta a fost ucisă în Olanda în 
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timpul unei vizite de protocol. Drept urmare a acestui eveniment dramatic, parcul stațiunii 

denumit atunci Liget a preluat numele de Parcul Elisabeta. 

În anul 1906 stațiunea Buziaș a fost cumpărată de către un alt industriaș de origine 

germană, din Lugoj, pe nume Jacob Muschong, care a continuat procesul de dezvoltare al 

stațiunii atât din punct de vedere turistic, cât și economic. El a pus bazele primei fabrici de 

îmbuteliere a apei minerale și a dioxidului de carbon, fiind utilizată și consumată cu mare 

succes în zonele industrializate (muncitorii din industria metalurgică aveau acces gratuit la 

consumul de apă minerală de la Buziaș). Apa minerală îmbuteliată a fost prezentă în mai 

multe competiții și concursuri, câștigând de-a lungul timpului 8 medalii printre care și o 

medalie de aur la Concursul de la Bratislava din anul 1920. Pe toate etichetele sticlelor 

comercializate erau trecute medaliile și premiile câștigate în competiții, precum și buletinul de 

analiză chimică al apei minerale.  

Urmare a unei dezvoltări foarte puternice din punct de vedere turistic, în anul 1907, 

Jacob Muschong a început construcția unei noi locații pentru băi cu apă minerală, locație care 

în prezent este în paragină. Tot în scop turistic, în 1907 a fost construită o linie de cale ferată, 

pe o lungime de 2,5 km, care lega Gara Buziaș de centrul stațiunii, folosită în scop economic 

transportându-se apa minerală îmbuteliată, precum și buteliile cu dioxid de carbon, de la 

fabrică la gara Buziaș. În anul 1923, Jacob Muschong începe să folosească linia de cale ferată 

și în scop turistic, asigurând astfel transferul turiștilor de la gară în centrul stațiunii. De reținut 

că locomotiva cu aburi folosea ca și combustibil lemne de foc și nu cărbuni, pentru a evita 

poluarea aerului stațiunii.  

În anul 1922 are loc un fenomen rar întâlnit în zonă și anume în plin sezon de cură și 

tratament, în urma unei mișcări seismice are loc colmatarea izvoarelor, eveniment ce putea 

deveni dezastruos atât pentru proprietarul stațiunii cât și pentru stațiune în sine. Situația a fost 

salvată de către un specialist în foraje, pe nume Medvescky adus de către Jacob Muschong de 

la Arad și care a forat la o adâncime de 106 m, mai mult nefiind posibil din cauza unui strat de 

roci foarte dure care nici în prezent nu a putut fi străpuns. În urma acestei forări s-a format un 

geizer foarte puternic care aruncă apa la o înălțime de aproximativ 40 m și care a reușit în 

următoarele 3 zile să repornească izvoarele minerale, fiind astfel salvat sezonul de tratament 

și evident stațiunea.  

Modernizarea stațiunii (ce începe să se contureze separat de oraș) – prin construirea 

vilelor Locomotiva (actuala Vila nr. 6), Garofița (actuala Vila nr. 7), Bujor (actuala Vila nr. 

8), a ștrandului cu un volum de 500 mc de apă minerală, introducerea iluminatului electric în 

1923, amenajarea instalațiilor pentru cura internă și cea externă, precum și înființarea unui 
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tren care făcea legătura între Gara Buziaș și stațiune – a însemnat și creșterea numărului de 

curanți la 3.000 pe an. 

În 1923 Jacob Muschong decedează și stațiunea este moștenită de către una dintre 

fiicele sale, Ecaterina, care mai rămâne proprietarul stațiunii până în anul 1948 când este 

naționalizată. 

După naționalizare Buziașul continuă să fie una dintre cele mai reprezentative stațiuni 

balneare, bucurându-se de recunoaștere internațională, dar începe să pălească aura 

aristocratică, făcându-și loc construcții noi, moderne, hoteluri și baze de tratament, având 

capacități foarte mari. Numărul de turiști și vizitatori sosiți la Buziaș în fiecare sezon era 

cuprins între 3000 – 5000 persoane, conform datelor din arhiva stațiunii. 

Se construiesc cartiere de blocuri, vile și hoteluri pentru stațiune, A fost introdusă 

încălzirea centrală, apa caldă și rece în vilele existente iar în anii 70 au fost construite noi 

hoteluri: Parc (100 de locuri), UNCAP (200 de locuri) și Silagiu (64 de locuri), cantina 

restaurant a Întreprinderii Balneare Buziaș cu o capacitate de 500 de locuri, braseria cu terasă 

Gradina Bănățeană, Aviabarul, braseria Cazino, Supermagazinul și Complexul de deservire 

din centrul orașului. În aceeași perioadă a fost înființată, amenajată și dotată Policlinica 

balneară, s-a diversificat tratamentul balnear prin introducerea mofetei, a fizioterapiei, 

termoterapiei și a aerosolilor, s-au reamenajat vechile buvete și s-au construit altele noi pentru 

cura internă.  

După Revoluția de la 1989, stațiunea a stagnat din punct de vedere turistic, iar după 

procesul de privatizare în 1994-1995 Buziașul a început să piardă semnificativ în fața 

stațiunilor balneare din țară și străinătate, datorită unui management neperformant 

(http://buzias.ro/istoric; Strategia de dezvoltare locală Buziaş, 2016). 

Buziaşul a primit statutul de staţiune de interes naţional în vremea administraţiei 

comuniste – pe care îl deține în continuare (conform INCDT). Principalele caracteristici ale 

staţiunilor sunt înmagazinate în axarea lor exclusivă pe satisfacerea necesităţilor recreative. În 

cazul staţiunilor de importanţă naţională, acestea îşi au aria de atracţie la nivelul fiecărei ţări. 

Beneficiază de dotări cu un confort superior mediei şi valorifică resurse atractive variate şi 

bogate (Cocean, Deszi, 2009) 

Buziaşul a reprimit statutul de stațiune balneoclimaterică în anul 2013, făcând-o astfel 

pasibilă de investiţii ale statului în această direcție, ale parteneriatelor public-private, dar şi a 

celor europene. Mai mult decât atât, trebuie subliniat în prezent funcţia curativă a staţiunii 

care valorifică elemente ale cadrului natural şi de provenienţă antropică menite a recupera şi 

conserva starea de sănătate fizică şi psihică a organismului uman. Printre resursele implicate 
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în acest proces se numără apele minerale, mofetele, topoclimatul generat dde către parc la 

care se se adaugă variate proceduri de cură şi tratament. 

 

2.2.Patrimoniul turistic al stațiunii turistice de interes național – Buziaş 

În opinia unor autori (Cândea şi Simon, 2006; Cocean, Deszi, 2009) potenţialul  

turistic (grupând componentele atractive naturale şi antropice) este sinonim ofertei turistice 

primare sau potenţiale a unui teritoriu, iar împreună cu echipamentul de producţie a 

serviciilor turistice (structurile de primire, alimentaţie, agrement-divertisment) şi 

infrastructura generală şi cu specific turistic, respectiv calitatea, varietatea şi condiţiile de 

comercializare a produsului turistic, forţa de muncă, ospitalitatea, obiceiurile formează oferta 

turistică reală (efectivă) sau patrimoniul turistic 

2.1.Potențialul turistic 

2.1.1.Resurse turistice naturale 

2.1.1.1.Ape minerale  

Resursa turistică primară a stațiunii Buziaş este reprezentată de apele minerale (fig.1). 

Cea mai veche analiză a apelor minerale de la Buziaş şi una din cele mai vechi analize din 

ţară a fost făcută în 1796 de farmacistul timişorean Cechinni. Analizele au fost repetate în anii 

1800 şi 1804 de medicul timişorean Ignatz Peltz şi de farmacistul Karol Klapka, concluzia 

fiind că apa poate fi folosită atât de oameni cât şi de animale, acestea fiind bogate în dioxid de 

carbon (1311,6 mg/litru), calciu, fier, natriu. În urma analizelor din 1811 şi 1817 ale 

profesorului Paul Kitaibel, apelor minerale de la Buziaş li s-a recunoscut valoarea terapeutică 

iar în 1819 aşezarea a fost declarată oficial staţiune balneară. Primul medic balneolog român, 

dr. Gheorghe Ciocârlan (1764-1848), a fost autorul primei lucrări privind efectele curative ale 

apelor minerale din Buziaş, făcându-le astfel publice. Primul sezon estival la Buziaş a fost 

inaugurat în anul 1811, după ce profesorul universitar Andreas Winteri a testat calitatea apelor 

şi a descoperit că, pe lângă gazele de carbon, izvoarele conţin calciu, sodiu şi fier. În anul 

1840 s-au făcut primele îmbutelieri cu apa minerală de Buziaş, în 1907 a fost construită aici 

cea mai modernă staţie de îmbuteliere a bioxidului de carbon şi a apei minerale din Peninsula 

Balcanică (vezi fig. 5), având o putere instalată de 30 CP, o suprafaţă de 700 mp şi lucra cu 35 

de muncitori, iar un an mai târziu apa minerală îmbuteliată la Buziaş a luat medalia de aur la 

Bratislava. 



14 
Se va cita: Popescu, F., 2017, Potențialul balnear și turistic al stațiunii balneoclimaterice Buziaș. Studiu de 
fundamentare pentru P.U.G. Buziaș”, elaborat de SC ICEBERG SRL,Timișoara 

 
Fig. 2. Localizarea obiectivelor naturale în cadrul Parcului dendrologic Buziaş 

Sursa date (ridicare GPS) 

 

Apele minerale de la Buziaş sunt unice în Europa, fiind carbogazoase, feruginoase, 

clorurate, magneziene, calcice, sodice şi bicarbonate. Sunt benefice pentru afecţiuni 

cardiovasculare, reumatisme degenerative, afecţiuni post-traumatice, neurologice periferice şi 

a celor digestive şi hepato-biliare. Specialiştii spun că o simplă baie are efecte benefice în 

cazul bolnavilor care au nevoie de recuperare după ce au suferit accidente vascular-celebrale 

sau diferite traumatisme (Strategia de dezvoltarea locală Buziaş, 2016). 

Izvoarele, la care au acces liber turiştii sau locuitorii oraşului sunt amplasate în parc cu 

excepția izvorului „Fenix”, care se găseşte în fața Hotelului Parc (foto1), cu o arhitectură ce 

datează din perioada comunistă. 

În parc doar Izvorului lui Moş Bîzieş mai funcționează (foto 2), fiind renovat şi placat 

cu explicații legate despre proprietățile curative ale acestuia (foto 3), dar şi cu explicații 

referitoare la legenda lui „Moş Bîzieş” (foto 4). Izvorul 23 August sau Tinereții, cum este 

denumit în prezent, îl putem identifica în peisaj, aspectul acestuia este îmbunătățit, fiind 

placat cu marmură, însă este nefuncțional. 
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În Chioşcul care închide colonada (notat cu Chioşc 2 pe harta -  fig. 2.), există un alt 

izvor captat, placat şi acesta cu marmura, inscripționat cu „apă minerală” (foto 5), dar şi 

acesta este în prezent oprit. În trecut a purtat numele de izvorul Iosif. Izvorul de apă 

acră,izvorul Mihai,  care se găsea în „chioşcul cu nr.3”, nu a mai fost pus în funcțiune de ani 

buni, de la ultima inundație serioasă. 

 

Foto 1. Izvorul Fenix Foto 2. Izvorul Moş Bîzieş 

Foto 3. Placa cu legenda lui Moş Bâzieş  Foto 4. Proprietățile curative ale izvorului Moş 

Bîzieş  

Foto 5. Izvor cu “apă minerală” din chioşcul care 

închide colonada 
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2.1.1.2.Mofetele 

Emanaţiile de dioxid de carbon sunt cunoscute sub numele de „mofetă”. În cazul de 

faţă, emanaţiile carbogazoase provin din apele minerale carbogazoase, realizându-se în acest 

sens captări şi separări ale gazului de apă minerală. Folosirea lor se face numai în cură 

externă, în tratarea afecţiunilor circulatorii periferice, hipertensiune arterială, afecţiuni ale 

sistemului nervos sau în afecţiuni reumatice. În acest sens, România este printre puţinele ţări 

europene care deţine importante resurse de gaze terapeutice, valorificate în staţiunile din 

Carpaţii Orientali: Tuşnad, Covasna Balvanyos, Borsec, sau în Banat, la Buziaş. Până în 

prezent, dacă avem în vedere estimarea rezervelor, cantitatea utilizată în cură balneară prin 

amenajări specifice este încă modestă (Actualizare Master Plan pentru dezvoltarea turismului 

balnear pentru Ministerul Mediului, 2016). 

În compoziția chimică a mofetelor de la Buziaş, dioxidul de carbon are cea mai mare 

pondere (91,5 – 98%), urmata de argon (0.02 – 0.04%) şi metan (0,4 – 3%), oxigen şi azot 

(PATJ Timiş – Vol III Zone protejate turism, 2013). 

Alte resurse de apă sunt lacurile (fig. 3) din apropierea Buziașului sunt populate cu 

crap, porcușor, caras și roșioară. Acestea sunt fie arii de colmatare naturală, fie baraje 

antropice, cum sunt cele de pe valea Salcia – lacul Şurgani sau de pe Valea Silagiului, cu rol 

de atenuare a viiturilor. 
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Fig. 2. Localizarea obiectivelor naturale în arealul UAT-ului Buziaş 

Sursa date (ridicare GPS, www.mmediu.ro, ) 

2.1.1.3.Parcul dendrologic Buziaș 

Conform HCJ nr.19/2005 și Legii nr.5/2000 este arie protejată mixtă și are o suprafață 

de 25,16 ha. Acesta are vechimea principalelor parcuri din Timișoara și din țară, anume la 

începutul secolului al XIX-lea. Istoria parcului și dezvoltarea sa sunt strâns legate de istoria 

descoperirii apelor minerale. Acesta se bucură de așezarea avantajoasă a stațiunii (est-vest, 

de-a lungul văii pârâului Salcia) beneficiind astfel de condiții naturale favorabile, cu un 

pronunțat caracter microstațional, care permit dezvoltarea unei flore bogate și particulare, cu 

specii ornamentale care provin de pe întregul mapamond. Prima sistematizare a parcului a fost 

făcută în anul 1857. În 1895 este plantată partea superioară nord-estică a parcului cu puieți de 

pin negru din pepiniera proprie, astăzi părăsită, rămânând mărturie vie opinii, existenți şi 

astăzi la liziera parcului. Un eveniment deosebit în istoria parcului este înființarea serelor între 

1912-1914, care vor furniza plante ornamentale iar în sezonul rece, adăpost pentru marele 

număr de palmieri – decor exotic în sezonul cald care astăzi nu mai există, din păcate. În parc 

sunt prezente: rășinoase (brad, tuia, pin), foioase (platan, tei, alun turcesc, arțar, mesteacăn, 

plop, stejar, ulm, salcie), precum și flori (lalea, gladiola, primula, panseaua, clopoțeii de 

grădină, garoafa, bujorul, zambila) (Strategia de Dezvoltare Locală Buziaş, 2016). 

În cadrul parcului (vezi fig. 1,2), pe lângă pinii negrii foarte renumiți sunt şi platanii.  

Chiar în apropierea fostului Hotel Bazar se găseşte un platan foarte bătrân (foto 6), care are şi 

http://www.mmediu.ro/
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plăcuța de identificare, cu numele speciei, familie şi anul plantări acestuia, 1812. Acesta 

reprezintă un punct de atracție pentru vizitatorii stațiunii care se fotografiază cu acesta. 

 

 

Vegetația arboricolă din jurul Silagiului și Buziașului, din ariile colinare și 

subcolinare este formată din păduri de foioase: stejar, gorun, carpen, frasin și mai puțin 

răspândiți: teii, plopul tremurător, cireșul păsăresc, mărul pădureț și alte specii. Existența 

acestor păduri din timpuri îndepărtate o demonstrează astăzi stejarul secular din Silagiu, din 

Valea Măgironi, cu un diametru de bază de 1,80 m, având o vârstă estimată de peste 500 de 

ani, fiind menționat ca obiectiv turistic într-o hartă turistică a județului Timiș, publicată la 

Editura Sport- Turism din anul 1985. 

2.1.1.4. Fauna 

Fauna din jurul stațiunii este variată, după formele de relief existente. Cele 2 trupuri de pădure 

(Silagiu și Dumbrava) au o fauna variată, existând aici o zonă de interferență între fauna ce 

coboară din Munții Semenicului, fauna de stepă și silvostepă și fauna proprie:  

 mamifere: veverița, iepurele, căprioara, lupul (doar în trecere), vulpea, mistrețul, 

pisica sălbatică, viezurele, hârciogul, popândăul. În trecut, în Parcul dendrologic 

trăiau numeroase veveriţe, care deveniseră mascote ale Parcului , însă acum pot fi 

văzute din ce în ce mai rar. În ultimii ani Primăria orașului împreună cu Asociația 

pentru Dezvoltarea Zonei Buziaș fac eforturi pentru a repopula parcul cu veverițe și 

organizează Festivalul Veverițelor, care în anul 2016 a avut a doua ediție.  

Foto 6. Platanus acerifolia din parcul dendrologic Buziaş 
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 păsări: mierla, pițigoiul, potârnichea, prepelița, ciocănitoarea, gaița, fazanul, pitulicea, 

graurul, turturica, gâsca și rața sălbatică, uliul sau buha.  

 

2.1.1.5.Arii protejate 

În ceea ce priveşte ariile protejate de la marginea UAT-ului Buziaşului, menționăm: 2 

situri natura 2000 (vezi fig. 2). 

Situri de importantă comunitară (SCI): 

ROSCI0109 – Lunca Timişului 

Situl Natura 2000 ROSCI0109 Lunca Timișului are o suprafață de 9.919 hectareși este 

situat în regiunea biogeografică panonică și continentală, având următoarele coordonate: 

latitudine Nordică 45º 35' 40'', longitudine Estică 21º 5' 22''. Situl Natura 2000este localizat pe 

teritoriul județului Timiș, în Câmpia Banatului. Acest sit nu include în limitele sale nici o 

rezervație naturală de interes național și nici nu beneficiază de alt statut de protecție conform 

legislației naționale/internaționale în vigoare. Scopul principal al instituirii Sitului Natura 

2000 ROSCI0109 Lunca Timișului este de conservare a habitatelor și speciilor de interes 

comunitar, declarate conform Directivei 92/43/CEE privind conservarea habitatelor naturale 

și a speciilor de floră și fauna sălbatică 

În Formularul Standard Natura 2000 al Sitului Natura 2000sunt prezentate următoarele 

tipuri de habitat: 

-92A0 Zăvoaie cu Salix alba și Populus alba(2%); 

-3260 Cursuri de apă din zonele de câmpie, până la cele montane, cu vegetație  

Din Ranunculion fluitantis și Callitricho –Batrachion (0,01%); 

-3270 Râuri cu maluri nămoloase cu vegetație de Chenopodion rubric și   

Bidention(0,001%) 

-6510 Pajiști de altitudine joasă (Alopecurus pratensis, Sanguisorba officinalis)(1%). 

Clase de habitate prezente în sit: 

-Mlaștini, turbării (4%); 

-Culturi –teren arabil (7%); 

-Pășuni (2%); 

-Alte terenuri arabile (33%); 

-Păduri de foioase (54%). 
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În Formularul Standard Natura 2000 al Sitului Natura 2000 ROSCI0109 Lunca 

Timișului sunt prezentate următoarele specii:  

Plante: 

1428 Marsilea quadrifolia  

Amfibieni: 

1188 Bombina bombina –Izvorașul, Buhaiul de baltă cu burtă roșie 

Pești: 

1130 Aspius aspius  

1159 Zingel zingel  

2555 Gymnocephalus baloni  

1124 Gobio albipinnatus  

1134 Rhodeus sericeus amarus  

1145 Misgurnus fossilis 

1146 Sabanejewia aurata  

1149 Cobitis taenia  

1160 Zingel streber  

2511 Gobio kessleri  

1122 Gobio uranoscopus  

Mamifere: 

1324 Myotis myotis  

Nevertebrate: 

1032 Unio crassus  

4032 Dioszeghyana schmidtii  

1052 Euphydryas maturna  

Toate speciile de plante,nevertebrate,pești, amfibieni, mamifere sunt rezidente, ceea ce 

înseamnă ca acestea se găsesc în sit de-a lungul întregului an. Speciile Gobio uranoscopus - 

Porcușorul de vad și Myotis myotis- liliacul comun se află și în pasaj. În urma studiilor 

realizate în teren s-a conclus că specia Myotis myotis -liliacul comun utilizează situl 

preponderent ca areal de hrănire și potențial pentru a întemeia colonii de maternitate (Planul 

de management integrat al Siturilor Natura 2000: ROSCI 0109 Lunca Timişului şi ROSPA 

0095 Pădurea Macedonia). 

 

ROSCI0336 – Pădurea Dumbravă 
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Situl Natura 2000 ROSCI0336 Pădurea Dumbravă are o suprafață de 1 821 ha, fiind 

situat în regiunea biogeografică continentală, având următoarele coordonate: latitudine 

Nordică 45º 38' 32'', longitudine Estică 21º 40' 46''. SCI-ul se afl în etajul deluros de cvercete 

cu stejar (şi cu cer, gârni, gorun şi amestecuri ale acestora), în câmpia sudică a râului Timiş, la 

o altitudine cuprinsă între 130-200 m, teren în majoritate plan cu mici ondulaţii, înclinările 

fiind mult sub 5 grade, iar expoziția general este S-SV. Are o suprafața de 1821ha, si este 

străbătut de văile Poligon, Strâmba şi Căpăt. Aceste văi au mai mult aspect de depresiuni cu 

apă stagnant din precipitații, persistând pe alocuri în permanență sub formă de mlaştini, cu o 

vegetație specifică. Situl este acoperit integral cu pădure. 

În Formularul Standard Natura 2000 al Sitului Natura 2000sunt prezentate următoarele 

tipuri de habitat: Păduri balcano-panonice de cer şi gorun (Formulrul standard Natira 2000 – 

ROSCI 0336). 

Situri cu protecție avi-faunistică (SPA) 

ROSPA0128,,Lunca Timişului”- 

Situl Natura 2000 ROSPA0128,,Lunca Timişului” are o suprafață de 1 821 ha, fiind 

situat în regiunea biogeografică panonica, continentală, având următoarele coordonate: 

latitudine Nordică 45º 41' 02'', longitudine Estică 21º 23' 39''. 

Caracteristici generale ale sitului: 

N12 - Culturi cerealiere extensive (inclusiv culturile de rotație cu dezmiriștire)  

N14 - Pajiști ameliorate 

N15 - Alte terenuri arabile 

N16 - Păduri caducifoliate 

Situl se încadrează în regiunea biogeografica panonică, fiind situat în Câmpia 

Timișului. La vest este mărginit de localitatea Șag, la nord urmăreşte lunca inundabilă a 

Râului Timiş, la nord-est include Pădurea Hitiaş, la est de localitatea Sârbova, iar la sud de 

localitatea Sacoşu Turcesc. Cuprinde terenuri agricole, păduri de luncă, păşuni si zone umede 

în care se regăsesc un număr mare de cuibăritoare importante, detaliate în tabelul1. 

 

Tabel 1. Specii de păsări enumerate în anexa I la Directiva Consiliului 79/409/CEE 



22 
Se va cita: Popescu, F., 2017, Potențialul balnear și turistic al stațiunii balneoclimaterice Buziaș. Studiu de 
fundamentare pentru P.U.G. Buziaș”, elaborat de SC ICEBERG SRL,Timișoara 

 
(sursa: Formularul standard Natura 2000 –  ROSPA0128,,Lunca Timişului”) 

 

Climatul este temperat continental moderat, caracteristic parţii de sud-est a Depresiunii 

Panonice, cu unele influenţe submediteraneene (varianta adriatică). Masele de aer dominante, 

în timpul primăverii şi verii, sunt cele temperate, de provenienţă oceanică, care aduc 

precipitaţii semnificative. În mod frecvent, chiar în timpul iernii, sosesc dinspre Atlantic mase 

de aer umed, aducând ploi şi zăpezi însemnate, mai rar valuri de frig. Regimul precipitaţiilor 

are însa un caracter neregulat, cu ani mult mai umezi decât media şi ani cu precipitaţii foarte 

puţine. Se resimte influenţa ciclonilor şi maselor de aer cald dinspre Marea Adriatică şi Marea 

Mediterană, care iarna generează dezgheţ complet, iar vara impun perioade de căldură 

înăbuşitoare.  

Calitate şi importanță: Situl cuprinde păduri de luncă, zăvoaie, terenuri agricole, 

păşuni şi zone umede, fiind important pentru populaţiile cuibăritoare de Coracias garrulus şi 

pentru efectivele de Aythya nyroca care se apar în perioadele de migraţiune. (Formularul 

standard Natura 2000 –  ROSPA0128,,Lunca Timişului”) 

 

În apropierea Buziaşului se mai găsesc şi alte areale protejate, chiar cu titulatură 

UICN: în partea nord-vestică „Arboretumul Bazoş” şi în partea sus-vestică „Luncile 

Pogănişului” (fig.) 
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Având in vedere suprafețele importante ocupate de areale protejate sdin apropierea 

Buziaşului, se poate propune dezvoltarea mai multor tipuri de turism: cel ştiințific pentru 

urmărirea evoluției tipurilor de specii protejate şi habitate ale acestora, dar şi tipuri de 

activități ecoturistice precum „bird –watching”, având în vedere multitudinea de specii 

protejate din această categorie , în deosebi în ROSPA0128 ,,Lunca Timişului”, dar şi altele 

activităti în aer liber care să beneficieze de un astfel de peisaj gen „mountain-biking”, călărie 

etc. 

2.1.1.6.Podgoriile 

O suprafață importantă ocupă vița de vie pe versantul nordic al dealului Silagiu (fig.), 

care are o altitudine maximă de 324 m. Sunt plantați şi pomi fructiferi dar pe suprafețe reduse. 

Regiunea viticolă din care face parte, cea din jurul Buziaşului, constituie unul din cele 5 

centre viticole ale Banatului. Cele mai cunoscute vinuri din această regiune sunt: Burgund 

mare, Merlot, Riesling italian. Între 1840 - 1850 s-au stabilit câțiva colonişti maghiari şi 

germani, de meserie viticultori. Tradiția viticolă este însă mai veche. Sigismund Ormos 

deținea la 1825, 4 lanțe de vie şi o casă, pe care le-a vândut în 1857. În însemnările sale, el 

vorbeşte despre perioadele când mergea împreună cu localnicii la munca viei. În decursul 

secolului XIX activitatea viticolă s-a intensificat. S-au plantat soiurile Cadarcă, Majarca, Roșu 

bătut, Slancamenca, hibridul „Otella”. În 1888, un atac de filoxera a distrus toată vița de vie. 

Timp de 7 ani terenurile afectate ramând pustii. În 1895 se reia cultura viței de vie. De data 

aceasta se aduc soiuri americane, mai productive, mai rezistente la boli și imune la filoxera. 

Se plantează soiuri nobile: Riesling italian, Creața, Muscat Ottonel, Muscat Hamburg, Schiller 

alb și roșu, Razachel, Silvaner. Viile sunt cumpărate de proprietari din Timișoara, Lugoj, 

Buziaș, Vârșet și chiar Budapesta. Productivitatea crește iar vinul de Silagiu începe să devină 

apreciat și căutat. În consecință, suprafața cultivată cu viță de vie a crescut, localnicii au 

început să se specializeze în domeniu, astfel încât fiecare familie avea cel puțin o vie proprie. 

În 1919 Silagiu avea circa 579 ha de vie. Vinurile de Silagiu au fost pentru mult timp cele mai 

apreciate din regiune. În perioada comunistă viile au fost preluate de stat, producția a fost 

industrializată, s-a înființat un mic combinat. Acesta nu a supraviețuit perioadei de tranzitie. 

Tradiția viticolă s-a păstrat și azi, pe dealul Silagiului fiind aproximativ 700 de hectare de 

teren, din care 500 de hectare sunt deja cultivate cu viță de vie de corelat aflată acum într-un 

plin proces de reînnoire, prin realizarea unor investiții cu fonduri europene sau private 

(Strategia de dezvoltare locala Buziaş, 2016). 
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În prezent pe dealurile Silagiului sunt 4 producători vin, dintre care amintim Cramele 

Aramic, Dealul Dorului şi Thesaurus (fig.4).  

 
Fig 4. Arealul ocupat de cultură de vită de vie de pe dealul Silagiului şi localizarea celor principalelor 3 crame  

cu desemnarea arbitrară a arealului de desfăşurare a viitorului turism uval (vini-viticol) 

(sursa date: ridicare GPS, googleearth.com) 

Ca exemplu oferim Crama Aramic, exisă pe o suprafață de 46 ha, înființată în 2010. În 

anii 2010 şi 2012, s-a implementat două proiecte de reconversie pe viță de vie unde au fost 

înlocuite toate vițele de vie vechi cu soiuri nobile, toate extrem de performante pentru diocen. 

În anul 2015 s-a început prima producție de procesare de vin. De asemenea, în acelaşi an, s-a 

finalizat o investiție pe partea de vinificație unde a fost implementat un proiect european cu o 

capacitate de peste 300.000 de litri de vin pe stoc. La Crama Aramic au fost aduse ultimele 

tehnologii din domeniul vinificației însemnând cisterne de inox, zone de recepție și o linie de 

îmbuteliere performantă. În momentul de fată există 8 soiuri de struguri, rezultând în 8 tipuri 

de vinuri monosoi, două cupaje și un rose. În prezent Crama se găseşte într-un proces de 

extindere care presupune şi amenajarea unui spațiu destinat degustărilor. 

Datorită acestui areal important ocupat cu vită de vie şi cu investiții în acest domeniu, care 

sunt la standarde europene, multe dintre acestea fiind realizatele fonduri europene, acest areal 

se pretează foarte bine pentru turismul vini-viticol, fapt identificat şi de către Primăria Buziaş, 

cuprinzând în strategia de dezvoltare un “Drum al vinului”.  
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2.3.2. Resurse turistice antropice 

Patrimoniul construit cuprinde mai multe tipuri de resurse atractive: 

2.3.2.1.Obiectivele istorice  

Buziașul beneficiază de un patrimoniu arhitectural (fig.5) valoros dar în avansată stare 

de degradare: băile, colonada, cazinoul, izvoarele din parc. Clădirile ridicate în sec. XIX sunt 

în stil clasicizant, cu decorații pe fațade și în interior. Cele ridicate în sec. XX au caracteristici 

Seccession. Colonada acoperită este o copie a colonadei cadânelor din seraiul sultanal, având 

sculptate în lemn motive orientale. Pavilioanele deschise cu izvoare de apă minerală au forma 

unor chioșcuri orientale, frumos împodobite cu motive sculptate în lemn și piatră. Starea de 

conservare este mediocră, spre degradare (Fişa stațiunii turistice Buziaş).  

În lista Monumentelor istorice din Județul Timiș, elaborată de către Direcția pentru cultură și 

patrimoniu cultural național al județului Timiș în anul 2010, orașul Buziaș apare la numărul 

TM-11-a-A-06 1 9 1 cu:  

 Ansamblul de arhitectură balneară "Zona cu parcul", colonada, Hotelul "Grand" şi 

cazinoul. Clădirile menţionate anterior sunt monumente istorice dar aflate în 

proprietatea SCTB Buziaş SA, cu acţionar majoritar SIF Transilvania.  

 Hotelul "Bazar", este în proprietate privată (Rister Marrianne, proprietar german) și 

este închiriat pentru activități hoteliere și restaurant. În prezent este în curs de 

renovare.  
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Fig. 5. Localizarea obiectivelor naturale în cadrul Parcului dendrologic Buziaş 

Sursa date (ridicare GPS) 

 

„Zona cu parcul”  se referă atât la parcul pădure, descris în mai sus în cadrul capitolului de 

resurse naturale, dar cuprinde şi aproximativ toate elementele de patrimoniu, care urmează a fi 

descrise: 

Colonada 

Simbol al Banatului Imperial, colonada (foto 7, 8) și-a recăpăta strălucirea de 

odinioară. În anul 1875, la cererea împăratului Franz Joseph a fost construită în parc colonada 

ca principal element de decor și de o deosebită utilitate practică, făcând legătura între băi, 

pavilioane, izvoare, cazino și bazar. Acesta și-a dorit să îi ofere soției sale un cadru de 

poveste. Împărăteasa Sissi, îndrăgostită de natură, vizita adesea Buziașul, tocmai pentru a se 

plimba prin parc, prin colonada ornată cu dantelă din lemn. Această colonadă acoperită 

impresionează prin lungime, 500 m, rămânând până în prezent unicat în Europa. Una din 

atracțiile acestui acoperiș îl reprezintă stilul arhitectural bizantin, cu sculpturi în lemn ce dau 

impresia unei uriașe dantelării. Colonada înconjoară parcul, făcând legătura între Izvorul 

Iosif, Hotel Phoenix, bazar, Izvorul Mihai și Cazino. Alte două colonade asemănătoare se 

găsesc în Europa la Karlovy Vary și Baden-Baden.  
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Colonada avea rol de a-i proteja de ploaie, soare ori ninsoare pe cei care doreau să facă 

o promenadă în jurul parcului, mai ales că aerosolii de aici oferă efecte curative unice în 

Europa, pentru cei ce suferă de astenie sau nevroze. Pentru ca tratamentul să aibă efectul 

scontat, se începea cu 20 de pași pe minut, pe partea laterală, apoi, în ritm mai accelerat, cu 

40, pana la 60 de pași pe minut, pe mijlocul colonadei. Aerul puternic ionizat negativ, datorită 

emanațiilor de la sonde, explică efectul benefic al plimbărilor pe sub colonadă (Jancso, 2007) 

  

 

 

Cazinoul Buziaș 

Cazinoul din staţiune (foto 9,10), dat în folosinţă în 1835, era celebru nu numai pentru 

jocurile de noroc ci şi pentru balurile sau spectacolele care aveau loc aici. La cazinoul din 

Buziaş a avut loc, în 1911, premiera piesei „O noapte furtunoasă”, în prezenţa autorului ei, 

Ion Luca Caragiale, în 1929 au concertat George Enescu şi Béla Bartok iar în 1930 a fost 

oaspete celebra cântăreaţă Josephine Baker, ca invitată a lui Constantin Tănase. 

(https://www.pressalert.ro/2014/06/istoria-unei-comori-uitate/) 

 

        

 

Foto 7. Colonada Buzias – foto cca. 1925 

- http://buzieseanul.ro 

Foto 8. Colonada Buzias – după 

reabilitare (2016): fantasticulbanat.com 

Foto 9. Cazino Buziaş - 

http://ploaiadecuvinte.blogspot.ro/2014 

Foto 10. Cazino Buziaş (august, 2017) 
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Hotelul „Grand”, devenit Phonix (foto11, 12), Hotelul Bazar şi Vila Imperială (aflată în 

nordul parcului) sunt alte bijuterii arhitecturale şi monumente istorice care în prezent şi-au 

pierdut strălucirea epocilor apuse. 

      

 

În interiorul parcului sunt ascunse şi alte comori ale perioadei de glorie ale stațiunii, aflate în 

prezent, di păcate în stare de degradare: Baia 1(foto 13) şi 2 (foto 14). Modernizarea Băii 

feruginoase – Baia nr. 2 (46 de cabine și 2 bazine în 1898) au contribuit, alături de valoarea 

apelor minerale, la intrarea Buziașului în rândul stațiunilor cunoscute pe plan european. 

Pe lângă acestea pot fi amintite şi alte clădiri din interiorul parcului, precum clădirea 

fizioterapiei, aflată în proximitatea Băilor 1, sala de divertisment/ sala de jocuri, aflată in 

proximitatea chioşcului cu izvorul Mihai.  

        

 

De asemenea vilele, unele dintre acestea numite case de odihnă care se găsesc atât în 

parc, cât şi în proximitatea parcului (de ex Casa de odihna nr 9 – foto 15, 16), care în prezent 

Foto 13. Baia 1 (august, 2017) Foto 14. Baia 2 (august, 2017) 

Foto 11. Hotel GRAND reproducere – 

tablou – mobilier urban Buziaş, 2017 
Foto 12. Hotel GRAND/Phonix  

August, 2017 



29 
Se va cita: Popescu, F., 2017, Potențialul balnear și turistic al stațiunii balneoclimaterice Buziaș. Studiu de 
fundamentare pentru P.U.G. Buziaș”, elaborat de SC ICEBERG SRL,Timișoara 

se găsesc într-o stare de degradare, cu eforturi susţinute (cu soluţii precum parteneriate public-

private ar putea fi reintroduse în circuitul turistic sub diverse forme). 

             

 

Chiar dacă ştrandul cu apă minerală este o sursă de agrement, trebui să-l amintim şi 

aici, deoarece este primul ştrand cu apă minerală din Europa În 1874 a fost inaugurat la 

Buziaş primul ştrand cu apă minerală din Europa, alimentat cu apa izvoarelor de suprafaţă, 

alături de care au fost construite 38 de cabine (foto 17,18). Acesta a devenit un loc preferat de 

locuitorii Timişoarei din perioada austro-ungară. Ştrandul, care se află în parc, a fost folosit cu 

succes şi în perioada interbelică. Ziarele vremii îl numeau „şcoală de înot” sau „notatoriu”. 

De-a lungul anilor, acesta a fost reamenajat iar în anii interbelici ziarele făceau reclamă atât 

apei care vindeca boli numeroase şi diverse cât şi bazinului nou şi modern din staţiune. Într-

un ziar timişorean din 1935, băile din Buziaş erau prezentate „cu efect mare la boale de inimă, 

contribuţiunile circulaţiunei sângelui, arteriosclerosă, boalele de rinichi, anemie, reuma 

musculară, catar de beşică şi la nervosităţi ostenite. Cu efect mare la morburile femeieşti mai 

cu seamă la conturbaţiunile scursoarei, bolile contagioase, nervosităţi toxice etc. Bucătărie 

excelentă, hoteluri de prim rang, pensiune dietetice cu preţuri moderate. Bazin nou modern de 

înotat cu plajă la soare. Muzica militară cotidiană”(Simuţ, 1986). 

               

Foto 15. Casa de odihnă nr. 9  

(august, 2017) 

Foto 16. Casa de odihnă nr 9  - detaliu 

(august, 2017) 

Foto 17. Ștrandul cu apă minerală Buziaş 

https://www.pressalert.ro 

Foto 18. Ștrandul cu apă minerală Buziaş 

http://romanialibera.ro (2008) 
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2.3.2.2.Obiective culturale  

Muzeul Balnear Buziaș (vezi fig.5): primul muzeu balnear din Romania se înfiinţează în 27 

septembrie 1987 din iniţiativa întreprinderii Balneoclimaterice Buziaş şi a Consiliului Popular 

Buziaş, cu concursul d-lui muzeograf prof. Florin Medeleţ de la Muzeul Banatului din 

Timişoara. Actualmente aparţine Societății Comerciale de Tratament Balnear Buziaş S.A. 

Muzeul are specific balnear scoţând în evidenţă efectul terapeutic al apelor minerale din 

Buziaş în afecţiunile cardiovasculare, circulatorii şi hipertensiune arterială. Conţine o colecţie 

de documente (fotomontaje) cu scop educativ, care ilustrează istoricul staţiunii, vase din 

neolitic şi ceramică tracică, obiecte de mobilier din sec. al XIX-lea şi obiecte sanitare ce au 

fost folosite in stabilimentele balneare. (http://www.muzeulbanatului.ro/). În prezent este 

închis şi necesită ample lucrări de reabilitare (foto19). 

 

 

 

Expoziţia de artă populară (colecția de etnografie) Iuliana Folea Troceanu (vezi 

fig.5) este un viitor punct muzeal introdus in circuitul turistic (conform Strategiei de 

dezvoltare locală Buziaș 2016-2020-2030). Piesele provin din a doua jumătate a secolului al 

XIX-lea și începutul secolului al XX-lea, însumând aproape 500 de creații artistice 

tradiționale caracteristice localităților din zona Buziaș. Colecţia poate fi văzută în casa 

păstrată intactă după moartea Iulianei Folea Troceanu, în urmă cu 30 de ani. Aceste obiecte de 

patrimoniu nu au fost până acum promovate, nu există în Buziaş plăcuţe care să indice drumul 

spre punctul muzeal sau panouri informative. În plus, acesta nici nu are o siglă la intrare, ci 

doar o pancartă în geam, care poate fi uşor trecută cu vederea.  

Biblioteca orășenească Buziaș a fost înființată în anul 1952 prin fuziunea fostei 

biblioteci comunale cu cea a unității balneare. În holul bibliotecii există o expoziție de 

fotografii și de artefacte referitoare la istoria Buziașului și o încăpere în care se află păpușile 

și decorurile folosite de fostul Teatru de Păpuși care își are originile la începutul sec. XIX.  

 

Foto 19. Emblema Muzeului staţiunii Buziaş 
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2.3.2.3.Obiective religioase: 

În oraşul Buziaș se întâlnesc mai multe lăcașe de cult dintre care amintim: Biserica 

ortodoxă română cu hramul "Sfântului Petru și Pavel" Buziaș , construită între anii 1834-

1839; Biserica ortodoxă română cu hramul "Nașterea Maicii Domnului" Buziaș (1995); 

Biserica romano-catolică Buziaș construită între anii 1873-1874; Biserica greco-catolică 

Buziaș(vezi fig.5). 

În Bacova se găseşte o frumoasă biserică catolică (foto 20), aparţinând etnicilor 

germani. Anul construcţiei este amintit ca fiind 1889. turnul bisericii are o înălțime de 56 m și 

este probabil cea mai înaltă biserică sătească din România. Patronul bisericii este sfântul 

Johann de Nepomuk și este construită în stil gotic. Este a doua biserică a satului de la 

întemeiere. În Bacova se găseşte şi o biserică ortodoxă română. 

 

 

 

În Silagiu se găsesc Biserica ortodoxă română Silagiu întemeiată în 1872 şi Biserica 

greco-catolică Silagiu. 

 

2.3.2.4.Monumente  

În parcul Buziaş se găsesc busturi a 3 mari personalități din cultura şi istoria 

României: Nicolae Bălcescu, I.L. Caragiale şi Mihai Eminescu (vezi fig 5). Istoricul Ioan 

Haţegan a numit această zonă din Parc, „alea personalităţilor”. 

Nicolae Bălcescu a vizitat Buziaşul, între anii 1841-1845. Sănătatea acestuia fusese 

zdruncinată după ce, în 1840, în urma unei conspiraţii la care participase, fusese închis la 

Foto 20. Biserica catolică din Bacova 
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mănăstirea Mărgineni. Aerul din staţiunea timişeană îi făcea bine, aici fiind îngrijit chiar de 

recunoscutul medic Gheorghe Ciocârlan.  

Poate ciudat este faptul că una dintre cele mai importante personalităţi care a vizitat 

Buziașul, Franz Joseph nu  are o statuie sau un monument dedicat acestuia. Renumele 

staţiunii ajunsese şi la urechile împăratului Franz Josef, care a vizitat-o în 1898, împreună cu 

principele moştenitor Franz Ferdinand, cu prilejul unor manevre militare. Încă din 1895 se 

construise aici o vilă imperială, proprietate a coroanei, devenită sanatoriu după primul război 

şi casă sindicală după naţionalizare. 

 Printre alte celebrităţi care au vizitat Buziaşul pot fi amintiţi Nicolae Iorga, care avea 

o bancă a lui în parc, astăzi dispărută, Nicolae Titulescu, Petre Comarnescu, Şt. O. Iosif, 

Mihail Sadoveanu, Gala Galaction sau Octavian Goga. Au fost prezenţi şi Regele Ferdinand 

cu Regina Maria, sau personalităţi militare precum generalii Bérthelot sau Mackensen. 

(https://www.pressalert.ro/2014/06/istoria-unei-comori-uitate/) 

 

2.3.2.5. Edificii economice cu funcţie turistică 

Acestea ar putea fi denumite şi monumente industriale. În cazul de fată, cel mai 

importat, astfel de monument este fabrica de îmbuteliere a apei minerale (vezi fig.5). Între 

1903-1907 sunt forate 12 izvoare de adâncime şi se construieşte fabrica de îmbuteliere a apei 

minerale, iar în 1909 apa minerală era comercializată sub numele Muschong Phönix. Fabrica 

a devenit funcțională în 1907, avea o suprafață de 700mp și o capacitate de îmbuteliere de 1 

mil de sticle pe an și 1000 kg de bioxid de carbon. În fabrică lucrau 36 de muncitori, iar apa 

era distribuită gratuit muncitorilor din metalurgie. Apa minerală Buziaș a fost premiată la 

concursurile internaționale, câștigând 8 medalii, dintre care una de aur la concursul de la 

Bratislava din anul 1920 (Strategia de dezvoltare locala Buziaş, 2016). Din păcate, fabrica în 

care se îmbutelia apa extrasă din izvoarele Buziașului a fost închisă în iarna anului 2014. În 

prima faza, chiar înalte de a se relua producţia si distribuția la scară industrială, acest obiectiv 

ar putea fi introdus în circuitul turistic în vederea observării liniei de îmbuteliere, etichetare 

etc. şi bineînțeles a degustării. 

Lacuri de acumulare: 

Lacul de acumulare de pe valea Salcia (vezi fig.3), cu un baraj înalt de 11,20 m și lung 

de 360 m. Oglinda lacului atinge în perioadele ploioase cca 20 ha, iar în restul anului cca 1ha. 

Lacul se află la o distanță de aproximativ 2 km de stațiune și este accesibil pe DJ 592 Buziaș - 
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Lugoj. Lacul de acumulare de pe valea Silagiului(vezi fig.3), cu un baraj de 11,50 m înălțime 

și lung de 410 m. Oglinda lacului atinge în perioadele ploioase cca 26 ha, iar în restul anului 

cca 1 ha. Lacul se află la o distanță de aproximativ 3 km de stațiune și este accesibil pe DJ 

572 Buziaș - Silagiu (Strategia de dezvoltare locala Buziaş, 2016). 

  

2.3.1.6. Manifestări culturale şi paraculturale  

Festivaluri 

Festivalului „Joc şi cântec la izvoare” se desfăşoară la Teatrul de Vară al Casei de 

Cultură și conține pe lângă concerte de muzică populară și parada portului popular. Festivalul 

s-a aflat în anul 2016 la a III-a ediție fiind organizat în luna mai.  

Festivalului-concurs „Lada cu zestre”, la care sunt prezenți sute de artişti timişeni, 

cântăreţi de muzică populară, dansatori, recitatori în grai sau maeştri ai artei culinare 

tradiţionale bănăţene. Festivalul s-a aflat în anul 2016 la a X-a ediție și a fost organizat în luna 

iunie.  

Festivalul veverițelor în cadrul căruia se organizează concursul de mâncat sarmale - 

concursul gastronomic „Cele mai gustoase sarmale”, concerte de muzică populară cu peste 45 

de solişti bănăţeni şi cu 20 de ansambluri artistice din Timiş şi Caraş-Severin, muzică uşoară. 

Programul artistic este coordonat de Casa de Cultură din Buziaş, iar festivalului organizat de 

Asociaţia pentru dezvoltarea zonei Buziaş în colaborare cu Primăria oraşului Buziaş, se află la 

a II-a ediție și are loc la sfârșitul lunii iunie.  

Zilele avionului, sunt organizate de Asociaţia pentru dezvoltarea zonei Buziaş în 

colaborare cu Primăria oraşului Buziaş și terasa La Aeroport. În program sunt cuprinse 

expoziție de pictură, concerte de muzică folk și rock, demonstrație aviatică a Școlii de aviație 

Aero West din Buziaș, demonstrații de arte marțiale, balet, zumba, kangoo jumping, etc. 

Zilele avionului se află în 2016 la a II-a ediție și se organizează în luna iulie.  

Festivalul Papricașului și al Vinului se organizează în parcul oraşului, zona 

Cazinoului. Cele mai gustoase și diverse rețete de papricaș se pregătesc în peste 50 de ceaune. 

În anul 2015 a existat un stand special al Asociației Naţionale a Bucătarilor şi Cofetarilor din 

Turism, în care a fost preparat un papricaş la cazan de peste 1.000 de litri. În cele 2 zile de 

festival, vizitatorii sunt așteptați cu surprize şi demonstraţii de artă culinară și spectacole 

folclorice de ținută. În anul 2016 acest festival se află la a VIII-a ediţie și se organizează în 
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luna octombrie de Asociația pentru dezvoltarea zonei Buziaș și Clusterul de turism Banat, în 

colaborare cu Consiliul Local Buziaș.  

Ruga (negeia) este sărbătoarea întregii comunități rurale sau urbane. Această 

sărbătoare corespunde, pentru fiecare comunitate în parte, datei sfințirii bisericii locale. Ruga 

în Buziaș este sărbătorită în 8 septembrie de Sânta Maria mică, în Silagiu în 21 mai de 

înălțarea domnului și în Bacova în 20 iulie de Sf. Ilie.  

Competiţii sportive 

În mai 2016, Asociația Rotary Club Buziaș a organizat prima ediție a Maratonului 

Inimii - concurs de alergare care se desfășoară sub deviza „Fii campionul sănătății tale!”. 

Concursul a avut ca obiectiv promovarea principiilor unei vieți sănătoase, în aer liber și a unui 

stil de viață activ. Traseele au fost parcurse atât în orașul Buzias, pe șosea, cât și pe drumurile 

neasfaltate din zona viticolă Dealul Silagiului. Maratonul Inimii a avut trei curse: una de trail 

running (23 km), adică de alergare pe teren variat (inclusiv off-road), alta de alergare pe șosea 

(10 km) și cursa populară de alergare pe șosea (2 km). Acest maraton a deschis drumul pentru 

organizarea în zonă de competiții de alergare, dealul Silagiului fiind foarte potrivit pentru 

genul acesta de acțiuni. (Strategia de dezvoltare locala Buziaş, 2016). 

 

2.4. Infrastructura turistică 

2.4.1.Infrastructura generală 

2.4.1.1.Infrastructura de acces 

Infrastructura de transport aerian Buziaşul nu are aeroport dar este conectat prin 

DJ 592 şi DJ572 - autostrada A1 la Aeroportul Internaţional Timişoara. Există însă un 

aerodrom pentru aviaţia utilitară în proximitatea oraşului.  

Infrastructura de transport rutier Din perspectiva conectivităţii rutiere 

internaţionale a oraşului, acesta este conectat la autostrada A1 (34,6 km) prin DJ 592 şi prin 

DJ 572 (24,9 km) având astfel acces la Coridorul IV de transport Pan European. Prin 

autostrada A1 se asigură legătura cu ţările europene. Reţeaua de drumuri judeţene şi 

comunale:  

 DJ 592 - 12,18 km care traversează localităţile Bacova si Buziaş (distanța între Buziaș 

și Bacova - 5 km)  
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 DJ 572 – 13,79 km care traversează localităţile Buziaş şi Silagiu (Distanța între Buziaș 

și Silagiu - 6 km)  

 DC 160 – 3,4 km  

 DC 163 – 4,2 km  

 

Drumurile publice aflate în administrarea oraşului totalizează 42047 ml din care 23877 

ml sunt asfaltate, respectiv 56,78 % din total. Diferenţa de 18177 ml sunt străzi pietruite , 

majoritatea lor fiind în Bacova şi Silagiu. Din perspectiva lucrărilor de reparaţii şi lucrărilor 

de întreţinere a acestora, Buziaşul are un efort financiar major raportat la veniturile actuale ale 

localităţii. Teoretic, traficul greu este deviat din oraș datorită finalizării Centurii Nord –Vest 

de ocolire a orașului Buziaș - realizată prin Programul Operațional Regional 2007 – 2013 și 

care are lungimea de 4,3 km. De asemenea, nu există un drum de legătură directă între viile şi 

cramele din Dealul Silagiului şi oraş, drum care ar facilita dezvoltarea turismului în zonă. 

Aleile şi trotuarele aferente drumurilor locale au fost parţial modernizate în ultimii cinci ani, 

dar nu sunt refăcute în totalitate. Se impune refacerea acestora, modernizarea şi realizarea de 

noi alei pietonale, drumuri de promenadă şi trotuare (Strategia de dezvoltare locala Buziaş, 

2016). 

Infrastructura de transport feroviar  

Buziașul are o gară feroviară care datează de la deschiderea căii ferate între Timișoara 

și Buziaș, care a avut loc în anul 1896, în anul 1948 fiind naționalizată și trecută în 

patrimoniul CFR. În anul 1907, Mushong, proprietarul stațiunii Buziaș, a construit o fabrică 

de îmbuteliat apa minerală, și a fondat Compania Privată de Cale ferată Buziaș Parcul Băilor 

care, cu capital privat și a construit calea ferată standard care făcea legătura între Buziaș gară, 

fabrica de îmbuteliat apa minerală și stațiunea Buziaș Băi. Aceasta linie a fost exploatată de 

Societate între anii 1908 și 1948. În anul 1973 ultimul tren de călători circulă pe calea ferată 

între Buziaș - Buziaș Băi iar după această dată, linia a fost folosită numai în scopuri 

industriale, transportul călătorilor spre și dinspre gară fiind preluat de autobuze. În prezent nu 

se asigură transportul de la gară a călătorilor cu autobuze sau alt mijloc de transport. Șina de 

cale ferată dintre Buziaş şi gară a fost desființată. În anul 1996 Timișoara și Buziaș au 

sărbătorit centenarul căii ferate care leagă cele două comunități. În prezenţa oaspeților sosiți 

cu trenul Nostalgia, a fost montată o placă de marmură aniversară și a fost editată o ștampilă 

poștală aniversară. 
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Transport local În momentul realizării analizei nu exista nici o formă de transport 

local gestionată de Administraţia Publică Locală sau de entităţi private. Transportul turiştilor 

de la gară la hoteluri,la bazele de tratament sau la centrele medicale din zonă se realizează cu 

2 taxi-uri private sau prin efortul hotelurilor care asigură transportul turiştilor (dacă aceştia îşi 

anunţă din timp ora sosirii). n domeniul transportului în comun, rutier de călători, între 

Timișoara şi Buziaş, firma Super Imposer operează 4 curse pe zi, pe traseele Timişoara - 

Hitiaş - Racoviţa prin Bacova şi Buziaş. Din păcate, duminica nu operează nici o cursă, ceea 

ce nu încurajează turismul de week-end (Strategia de dezvoltare locala Buziaş, 2016). 

Parcarea 

Parcările existente sunt mici şi insuficiente pentru turiştii de week-end şi pentru cei 

care participă la evenimente în staţiune. Cu ocazia evenimentelor, se parchează haotic, pe 

spaţiul verde iar traficul devine greu de gestionat.  

2.4.2.2 Infrastructura edilitară 

Rețeaua de alimentare cu apă există în Buziaș și Bacova și este gestionată de 

operatorul regional Aquatim. În Buziaș rețeaua de alimentare cu apă are lungimea 21,33 km, 

un număr de 1373 branșamente, din care 1240 casnici, 98 agenți economici și 36 de instituții 

și acoperă în proporție de 100% străzile Buziașului. În Bacova rețeaua de alimentare cu apă 

are lungimea 11,32 km, un număr de 435 branșamente, din care 424 casnici, 7 agenți 

economici și 4 de instituții. Comuna Silagiu nu are rețea de alimentare cu apă. Rețeaua de 

canalizare în orașul Buziaș însumează 21,32 km, 1027 de racorduri din care 925 casnici, 76 

agenți economici și 26 de instituții și acoperă 96% din străzile orașului. În Silagiu și Bacova 

nu există canalizare, gospodăriile având săpate fose septice artizanale. Aquatim a inclus în 

Master planul regional de apă-canal proiectele Buziașului și a celor două localități Bacova și 

Silagiu pentru a fi realizate până în 2020.  

 

Sistemul de colectare al apelor pluviale este separativ în localitatea Buziaș iar starea precară 

tehnică a acestuia în anumite zone conduce la inundații în zona Parcului și zonele periferice 

zona de vest nord vest ale orașului. Sistemul de colectare al apelor pluviale din Bacova 

generează inundaţii în perioada ploilor abundente. Se impune luarea unor măsuri pentru 

creşterea rezilienţei oraşului, respectiv creşterea capacităţii de apărare a oraşului împotriva 

efectelor schimbărilor climatice.  
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Alte rețele: Pe cuprinsul teritoriului orașului Buziaș există reţele de electricitate, gaz, 

telefonie fixă, cablu TV şi telefonie mobilă. Iluminatul public există în toate cele 3 localități 

componente, reţeaua acoperind cca 97% din necesarul actual. Iluminatul public este în sistem 

clasic, fiind mare consumator de energie ceea ce generează costuri mari pentru Administraţia 

Locală. Reţeaua de iluminat stradal nu este extinsă în zonele noi ale localităţilor. Operatorul 

local de furnizare a gazului este TIMGAZ SA Buziaș care este o societate comercială pe 

acțiuni cu capital majoritar privat, având ca obiect principal de activitate distribuția și 

furnizarea gazelor naturale și prestarea de servicii – lucrări de instalații tehnico-sanitare, cu 

accent pe cele aferente domeniului gazelor naturale. Liberalizarea pieţei atât în domeniul 

energiei electrice cât şi în domeniul furnizorilor de gaze naturale creează premizele reducerii 

costurilor cu energia prin selectarea companiei furnizoare care oferă preţuri competitive. În 

orașul Buziaș nu există un sistem centralizat de furnizare a agentului termic și nici 

termocentrale de cartier. Încălzirea locuinţelor şi a spaţiilor administrative sau economice se 

realizează cu combustibil solid (lemn) sau prin centrale termice pe gaz, prin contracte 

individuale şi directe cu furnizorul de gaz. Utilizarea energiilor neconvenţionale este de dorit, 

la nivelul localităţii fiind doar câteva investiţii private în domeniu (unele realizate prin 

programul Casa Verde derulat prin Agenţia Naţională de Mediu). Utilizarea energiilor 

neconvenţionale pentru iluminatul public de asemenea ar reduce cheltuielile cu energia 

electrică, iar implementarea soluţiilor de producere a agentului termic cu energie solară în 

unităţile administrației locale ar reduce cheltuielile anuale de întreţinere a acestora, 

disponibilizând fonduri pentru alte activităţi ale Primăriei. Din punct de vedere al producţiei 

de energie în sistem neconvenţional, menţionăm faptul că primul parc fotovoltaic din vestul 

ţării a fost inaugurat în Buziaş, în anul 2012. Investiţia totală efectuată a fost de două milioane 

de euro. Suprafaţa totală acoperită este de 19.000 metri pătraţi, aici fiind instalate 3800 de 

panouri fotovoltaice. Capacitatea centralei este de 1 megawatt, energia electrică ajungând la 

consumatori graţie unui contract încheiat cu Repower Furnizare Energie România. 

Constructim a ales ca amplasament zona oraşului Buziaş deoarece terenul necesar se afla deja 

în proprietatea companiei şi întrunea toate condiţiile tehnice necesare, fiind pe deplin 

compatibil cu o astfel de iniţiativă. Plecând de la aceste elemente, compania a decis să 

investească într-un proiect cu puternic caracter ecologic – lumina solară constituie o veritabilă 

sursă inepuizabilă de energie verde, disponibilă pe scară largă, care, în ciuda costurilor de 

producţie mai ridicate, implică mult mai puţine riscuri decât energia nucleară (Strategia de 

dezvoltare locala, Buziaş, 2016) 
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2.4.2.Infrastructura specifică 

2.4.2.1.Unităţle de cazare 

La înființarea staţiunii, unităţile de cazare (fig. 6) au fost gândite a deservii o populaţie 

elitistă, cu inclinații spre natură, dar şi îngrijirea sănătăţii, astfel ca unitățile de cazare, care se 

regăseau în fiecare staţiune sau oraş turistic important, precum „Grand Hotelul” se găsea şi 

aici. Pentru a acomoda pe împăratul austriac, Franz Joseph s-a construit o vilă imperială şi 

pentru a completa imaginea, a mai fost construit şi Hotel Bazar, în aceiaşi perioadă – mijlocul 

sec al XIX-lea. Acestea (cu excepţia Vilei Imperiale) erau legate între ele prin colonadă. 

Scopul aceștia din urmă a fost să „ducă” turiştii cazaţi în hotelurile amintite către bazele de 

tratament, dar şi să le ofere un loc unde se puteau plimba în cadrul parcului la adăpost de 

vreme rea, pentru a face „cura de aer”. 

 
Fig. 6. Localizarea infrastructurii specifice in staţiunea Buziaş 

(sursa date: ridicare GPS) 

 

În prezent acestea nu mai se găsesc in circuitul turistic, găsindu-se între-o stare 

avansata de degradare, dar păstrând multe dintre elementele sec. al XIX-le ca amintire a 

acelor vremuri şi acre cu restauratori abilitaţi ş-ar putea recăpăta strălucirea de altă dată. 

La începutul sec XX, cât şi în perioada interbelică turismul pentru îngrijire a sănătăţii a 

început să fie apreciat şi de clasa burgheză, de noii industriaşi, de clasa de mijloc a societăţii. 

Au fost construite astfel vile de odihnă, care devin emblema staţiunilor balneo-climaterice pe 
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tot teritoriul ţării noastre. Vilele sunt baze turistice de factură tradiţională edificate la sfârşitul 

secolului XIX şi începutul secolului XX destinate deservirii cu precădere a turismului curativ 

şi de recreere organizat de lungă şi medie durată (Cocean, Deszi, 2009). 

În cazul localităţii Buziaş, unele astfel de vile – denumite “case de odihnă” (vezi foto 

15), sunt astăzi fie ocupate de „cazuri sociale”, fie sunt lăsate în paragină (foto 15,16). 

Tocmai pentru destinaţia lor principala, acestea ar trebui re puse în funcţiune, pentru a 

oferi un cadru mai intim celor care doresc să vină la tratament împreună cu întreaga familie, 

fată de un hotel mare, cum sunt cele care funcţionează în prezent. Însă tocmai pentru a atrage 

întreaga familie – pe cei care nu necesită tratament trebuie ameliorata oferta complementară 

În perioada comunistă, turismul pentru îngrijire a sănătății a devenit o preocupare 

importantă a statului, pentru ca forţa de muncă să aibă o productivitate cât mai mare şi astfel 

pentru a trata şi unele dintre bolile profesionale. Astfel s-a realizat un sistem centralizat  de 

îngrijire a sănătății cantonat în stațiunile unde se găseau resurse balneare. Pentru că erau 

mente a fi destinate publicului larg – clasei muncitoare – numeroase pe atunci au trebuit 

construite unități de cazare de mari dimensiuni care să îi poată acomoda pe aceştia.  

În cazul stațiunii Buziaş au fost construite unităţi care funcţionează şi astăzi, pe acelaşi 

principiu – al biletelor de tratament, cei care își plătesc integral curele fiind aproape 

inexistenţi.  

Ca şi o evoluţie a numărului de unități de cazare, putem observa o scădere a acestora, 

dar şi dispariţia în timp a vilelor şi a altor tipuri de unități precum hanurile şi motelurile 

(fig.7).  

 
Fig. 6. Evoluția numărului şi a tipurilor unităților de cazare din 1990- 2016 (INSSE, 2017) 
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Astăzi Buziaşul oferă 840 de locuri de cazare, majoritatea în hoteluri aparţinând 

Societății Comerciale de Tratament Balnear Buziaș SA (STCB SA), respectiv 612 locuri de 

cazare. 

Hotelul Phoenix**** dispune de 43 camere de tip double și single, 2 apartamente - 94 

locuri de cazare. Restaurantul hotelului are o capacitate de până la 80 de persoane, iar sala de 

conferințe 300 de locuri. 

Complexul Hotelier Parc*** dispune de 136 de camere (109 camere twin și 27 

camere cu pat matrimonial) și 4 apartamente – 282 locuri de cazare. Restaurantul complexului 

are o capacitate de 290 de locuri. 

Complexul hotelier Timiș ** - 236 locuri de cazare, dar în prezent este închis. 

Hotelul Silvana** aparține de Societatea de Tratament Balnear şi Recuperare a 

Capacităţii de Muncă TBRCM S.A. și dispune de 204 locuri în 104 camere duble. 

Restaurantul hotelului are o capacitate de 180-22 locuri, iar sala de conferințe 150 de locuri.  

Dacă în anii 1994-95 se înregistrau 25 de vile cu funcţiuni de cazare, în prezent acestea au 

dispărut cu totul în ceea ce priveşte cazarea turiştilor.  

Pensiunile turistice au apărut după anul 2000, cu un maxim atins în anii 2011-2012, în prezent 

numărul acestora scăzând la 3: Pensiunea Lux**** din Cadrul Centrului Medical Cristian 

Șerban - situată în vecinătatea parcului dispune de 10 camere duble și 2 single – 22 locuri. 

Restaurantul pensiunii are o capacitate de 24 de locuri și o sală de conferințe; Pensiunea 

Paradis*** este situată la marginea staţiunii balneare Buziaş, la 1,5 km de centrul oraşului și 

oferă 14 camere duble – 28 locuri de cazare. Restaurantul pensiunii are 50 de locuri şi 

Pensiunea CARP** aparține de Casei de Ajutor Reciproc al Pensionarilor și dispune de 16 

camere duble – 32 locuri de cazare și de o sală de mese. În cea din urmă fiind cazaţi 

pensionari care vin la tratament pe perioade scurte de cca. o săptămână. Acest tip de unități de 

cazare este în special destinat pentru turismul de sfârşit de săptămână, pentru o şedere de 

durată scurtă până la medie, însă în afară de turismul balnear alte tipuri de turism sunt foarte 

puţin dezvoltate pentru a reclama înființarea unor astfel de unităţi. 

Mai important decât numărul unităților este capacitatea de cazare a acestora (fig.8). 

La începutul anilor 1990, vilele deţineau aproape la fel de multe locuri de cazare (827), 

precum hotelurile (935). Numărul acestora a scăzut continuu până la dispariţia totală a 

acestora din circuitul turistic, astfel încât în anul 2014, nu se mai înregistrau locuri de cazare 

în acest tip de unitate. Numărul locurilor în hoteluri, după cum se poate observa în fig.8 au 
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rămas constante, în anul 2016, înregistrându-se 812 locuri de cazare în acest tip de unităţi 

(conform INNSE, 2017). 

 

 
Fig.8. Evoluţia capacităţii de cazare în staţiunea Buziaş între anii 1990 – 2016 pe tipuri de unități de cazare 

(INSSE, 2017) 

 

Mai există unități turistice, în afară de vile care sunt închise şi într-o stare mai avansată 

sau mai puţin avansata de degradare: Hotel Central şi Hotel Silagiu. 

2.4.2.2. Unități de alimentaţie publică 

Pe lângă cele menţionate din cadrul hotelurilor, Buziaş se mai găsesc în prezent: 

Restaurant-cafenea Belvedere, investiție privată, cu o gama largă de preparate, pizza, paste, 

fructe de mare, salate, deserturi. Restaurantul organizează și evenimente.  

Terasa La Aeroport, investiție privată, care deține o terasă de vară cu capacitatea de 100 de 

locuri și pentru sezonul rece un bar cu 24 de locuri  

Grădina bănățeană restaurant braserie, aparține SCTB Buziaș SA și are o capacitate de peste 

90 de locuri  

Pizza Diana – restaurant pizzerie  

Pizza pe vatră la Pamfi – pizzerie cu cuptor pe vatră și livrare la domiciliu (conf. Strategiei 

de dezvoltare locală Buziaş, 2016) 
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2.4.2.3.Bazele de tratament 

Pentru tratarea diferitelor afecţiuni, există 2 baze de tratament: în cadrul Complexului 

hotelier Parc şi la hotel Silvana (vezi fig.6).  

Buziașul este singura stațiune de interes național din vestul țarii, care are ca profil terapeutic 

bolile cardiovasculare, folosind în procedurile de tratament factorii naturali de cură, adică: 

– Apa minerală carbogazoasă folosită în cura externă sub formă de băi cu apă minerală 

încălzită și în cura internă de la buvetele din parc; 

– Mofetele, emanații de CO2 benefice pentru circulația periferică; 

– Aeroionozarea, concentrația aerului similară unei altitudini de 1000 m, deși stațiunea este 

situată la o altitudine de 128 m, bioclimatul fiind propice pentru tratament și odihnă 

(http://buzias.ro/spa-si-terapii). 

Grupe de afecțiuni ce se pot trata: cardiovasculare, neurologice, digestive, afecțiuni 

renale, circulatorii. 

În ceea ce privesc procedurile ce pot fi efectuate în cadrul bazei de tratament Parc 

aceste sunt structurate pe masaje terapeutice, fizioterapie, hidroterapie, termoterapie şi sală de  

kinetoterapie, după cum poate fi observat în tabelul 2: 

Tabel 2. Procedurile puse la dispoziţia curanţilor de către baza de tratament a hotelului parc (şi Timiş) 

Masaje 

terapeutice 

Fizioterapie: Hidroterapie Termoterapie Sală 

kinetoterapie 

Segmentar Ultrasunet Baie galvanică – 

4 celular 

Împachetări cu 

ceara 
 

Relaxant Aerosoli Duş subacval / 

hidromasaj 

(cadă mare) 

Parafină  

General Electroterapie Baie cu apă 

mineral 

carbogazoasă 

Comprese  

 Infraroşu – 

Solux 

Baie plante Împachetări cu 

nămol 
 

 Unde scurte Mofetă   

 M.D.F.    

 Drenaj limfatic    

 Laser    

 Haloterapie    

 Vibromasaj 

plantar 

   

(Sursa datelor: date preluate la faţa locului) 

http://buzias.ro/spa-si-terapii
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Beneficiile utilizării acestor proceduri sunt: vasodilatație, scăderea ritmului cardiac, 

scăderea tensiunii arteriale, ameliorarea irigației miocardului, scop profilactic pentru bolile 

cardiovasculare (http://buzias.ro/spa-si-terapii). 

Aceste proceduri se pot realiza cu ajutorul următoarelor echipamente: aparat 

Magnetodiaflux (1 buc – fig.8),aparate ultrasunet (4buc), laser (1 buc – fig.9) , aparate de 

curenti/plăcute (5 buc), aerosol (1),  aparat pentru realizarea masajului limfatic(1 buc), 2 

solux/lampa cu infraroșu(2 buc), aparat pentru bai galvanice (1 buc), aparat pentru vibromasaj 

(1 buc) (conform inventarului bazei de tratament). 

                                    

 

 

Ofeta SPA dn cadrul Hotelului Parc pune la dispoziţia clienţilor: 

– Piscină de dimensiuni semiolimpice 24/7 m, regim de adâncime 1,5 m (fig.10) 

– 2 bazine jacuzzi de 4 persoane fiecare 

– Saună (fig.11) 

– Sală de fitness (http://buzias.ro/spa-si-terapii) 

           

 

 

 

Foto. 21 Aparat magnetodiaflux 

(http://buzias.ro/spa-si-terapii) 

Fig. 22. Aparat laser 

(http://buzias.ro/spa-si-terapii) 

 

Foto.23. Piscina semiolimpică 

(http://buzias.ro/spa-si-terapii) 

Foto.24. Sauna 

 (http://buzias.ro/spa-si-terapii) 

http://buzias.ro/spa-si-terapii
http://buzias.ro/spa-si-terapii
http://buzias.ro/spa-si-terapii
http://buzias.ro/spa-si-terapii
http://buzias.ro/spa-si-terapii
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2.4.2.4.Infrastructura de agrement 

Probabil cea mai importantă parte a acestei infrastructuri ar fi ștrandul cu apa 

minerală, pe care l-am amintit şi în cadrul capitolului de  resurse turistice. Apa din bazin 

provenea dintr-un foraj de 120 de metri adâncime şi era identică cu cea care curge în fântânile 

din staţiune, este apă minerală de băut care vine la o temperatură de 13 grade Celsius din puţ. 

În bazin, temperatura se ridică la 18-22 de grade Celsius. Apa rece, foarte bogată în fier, are 

efecte relaxante. Bazinul este standard, are peste tot 1,8 metri adâncime, iar apa era în 

continuu recirculată. Apa curge în bazin din aceeaşi ţeavă din care curgea şi la inaugurarea 

lui. Pentru că apa curge tot timpul, bazinul a căpătat culoarea roşiatică din cauza fierului din 

apă. Ştrandul are 27 de metri lungime şi zece metri lăţime şi se află în parcul Buziaşului. Are 

o capacitate de aproximativ 800 de locuri (Strategia de dezvoltare locală Buziaş, 2016). 

Cum ștrandul este momentan închis, o posibilitate similară de petrecere a timpului 

liber este dată de piscina în aer liber a Hotelului Parc. 

O altă posibilitate de agrement ar fi plimbarea prin parcul staţiunii. Turiștii se pot 

plimba prin parcul stațiunii cu arbori seculari (platanul), care este furnizorul unuia dintre 

factorii naturali de cură (aeroionizarea este similară cu cea a unei stațiuni de la munte de la 

1000 m altitudine), aleea centrală a parcului fiind numită și "Aleea Ionilor Negativi". Foarte 

popular este în prezent conceptul de „forest bathing”, care presupune petrecere timpului în arii 

împădurite în vederea oxigenări mai puternice a organismului şi pentru îndepărtarea stresului. 

Conceptul a pornit din Japonia şi apoi a difuzat în SUA şi Europa. 

În parc, în zona Aeroport, exista şi un loc de joacă pentru copii. 

Ca alternativă de petrecere a timpului liber, pentru cei aventuroși, SC Aero West SRL 

(vezi fig.6), o companie de aviație utilitară oferă, pe lângă serviciile în domeniul agriculturii și 

în cel al transportului aerian și posibilități de petrecere a timpului liber, prin diverse salturi cu 

parașuta, închiriere de aeronave sau școala de aviație(Strategia de dezvoltare locală Buziaş, 

2016). 

Bazele sportive pot fi de asemenea incluse în infrastructura de agrement: 

Sala de sport Victoria, renovată și modernizată, în care se organizează competiții 

sportive de baschet și handbal sau cursuri de arte marțiale sau aerobic/zumba. În holul de la 

intrare sunt 2 mese pentru tenis de masă.  
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Stadionul Tineretului Buziaş, unde se organizează și meciuri amicale de fotbal și 

turnee pentru juniori. Stadionul are tribunele distruse și nu are instalație de nocturnă. Pe acest 

stadion se antrenează și evoluează echipa de fotbal AS Buziaș, care în sezonul 2015-2016 

evoluează în Liga V, seria III.  

Terenul de sport din incinta parcului, cu intrare gratuită, are gazon artificial și 

instalație de nocturnă  

 În cadrul Centrului Educativ Buziaş există un teren de sport cu gazon sintetic, 

echipat pentru minifotbal.  

În Buziaș există o sală privată de culturism și fitness dar care este la limita pragului 

de rentabilitate datorită cheltuielilor mari și a numărului mic de clienți. Sală de fitness există 

și în cadrul Complexului hotelier Parc. 

2.4.2.5.Infrastructură de conferinţe 

Buziaşul beneficiază de unităţi hoteliere cu capacitate mare de care, care se solicită în ceea ce 

priveşte turismul de MICE. Clasificarea acestora este de asemenea importantă, fiind în 

general solicitate unităţile de categorie superioară. Pe lângă acestea, centrele de conferită sunt 

bineînțeles importante. În cadrul Hotelului Phoenix funcționează o sală ultramodernă de 

conferinţe cu o capacitate de 300 de persoane, la care se adaugă si sălile de evenimente ale 

hotelului Parc, care poate fi amenajată să găzduiască astfel de evenimente, totalizând conform 

PATJ 432 locuri. 

 

2.5. Circulaţia turistică 

Circulaţia turistică este evaluată atât prin indicatori primari precum numărul de sosiri ş de 

înnoptări cât şi prin indicatori compuşi sau relaționări, care pun în relaţie îndocatorii primari 

sau care îi pun pe aceștia în relaţie cu capacitatea de cazare, numărul locuitorilor, forţa de 

muncă implicată în turism, încasări etc. 

Datele statistice disponibile pentru componenta turişti din cadrul INSSE-ul sunt disponibile 

începând cu anul 2000 la nivel anual, iar pentru cele la nivel lunar, disponibilitatea acestora se 

restrânge la perioada 2010 – 2016. 
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2.5.1. Sosiri ale turiştilor  

La nivelul anului 2001 se înregistrau 1130 de sosiri în cadrul unităților de tip vile 

turistice, numărul acestora scăzând până la 96 în 2011, iar din 2012 nu se mai înregistrează 

nici o sosire in acest tip de unităţi (fig.9). 

Pensiunile turistice înregistrează o fluctuaţie relativ mare a sosirilor: de la 281 în anul 

2001, la 1123 în anul 2007, după care scad la 657 în anul 2010, cresc până la 1628 în anul 

2013 şi scad până la 491 în anul 2015 

 
Fig.9. Evoluţia numărului de sosiri ale turiştilor, la nivel anual 2001-2016, pe categorii de unităţi de cazare 

(INNSE, 2017) 

 

În ceea ce privește sosirile la nivelul hotelurilor, acestea au o tendinţă generală de 

creştere, ceea ce este un indicator bun. Şi în cadrul acestor tipuri de unității de cazare se 

înregistrează fluctuații, cu scăderi înregistrate la nivelul anilor 2005 şi 2010. În cazul celei de-

a două regresii, există o explicaţie general valabilă in tot sectorul economic – criza anilor 

2008 – 2010. De asemenea, având în vedere numărul mic de unități de cazare, trebuie 

urmărite şi datele de închidere a unora dintre unități sau de redeschidere a acestora. 

În ceea ce priveşte evoluţia numărului de turişti la nivel lunar, observăm (fig.10) o 

anomalie ce nu ar trebui să existe (sau nu atât de pronunţat) în turismul balnear – 

sezonalitatea. Turismul balnear prin caracteristicile sale, desfăşurându-se mai în principal în 
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cadrul bazelor de tratament nu ar trebui să fie afectat de acest fenomen, cu atât mai mult cu 

cât, în România, principalii astfel de turişti sunt pensionarii, segment inactiv pe piaţa muncii. 

 
Fig.10. Evoluţia lunară a numărului de turişti la nivelul staţiunii Buziaş între ianuarie 2010 – aprilie 2017 

(INSSE, 2017) 

 

La nivelul anului 2010 se observă o scădere în mijlocul sezonului estival, următorii ani 

înregistrând cel mai mare număr de turişti în sezonul estival. Nu există un maxim consacrat, 

acesta variind între iunie şi septembrie cu excepţia anului 2013, când maximul a fost 

înregistrat în luna octombrie. 

Ca ordin de mărime  - menţionăm un minim înregistrat în ianuarie 2011: 170 turişti, 

maximul fiind înregistrat în octombrie 2013: 1945 turişti. Luna octombrie este o lună propice 

pentru MICE (Meetings, Incentives, Conferences and Events), Buziaşul dispunând de 2 săli 

importate de conferinţe, în cadrul unităților de cazare Parc şi Phoenix, astfel găsindu-se o 

explicație maximul înregistrat în luna octombrie.   

2.5.2. Înnoptări ale turiştilor 

În ceea ce priveşte numărul înnoptărilor, indicator mai important decât sosirile în ceea 

ce priveşte eficienţa turistică, încasările fiind în general direct proporţionale cu acest 

indicator, observăm o variaţie a acestora cu o pronunţată tendinţă de scădere, ultimii 3 ani 

înregistrând o stagnare. Acest  fenomen se va propaga şi în analiza duratei medii a sejurului – 

una dintre cauze fiind reducerea tratamentelor plătite de către CNAS de la 18 la 16 zile.  

Dacă în anul 2001 se înregistrau 162 238 de înnoptări (fig.11), cu un maxim similar 

(163 683) atins în anul 2008, în ultimii trei ani analizei, valoarea se situează intre 107 603 (în 

anul 2014) şi 108 9957 (în anul 2016). 
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Fig.11. Evoluţia numărului înnoptărilor în cadrul stațiunii Buziaş între 2001-2016 pe tipuri de  unități de cazare 

(INSSE, 2017) 

 

În ceea ce priveşte analiza numărului înnoptărilor la nivel lunar (fig.12), se observă că 

în general înnoptările urmăreşte curba sosirilor cu o pronunţare mai accentuată peste sezonul 

estival după anul 2012, astfel maximul se va înregistra în lunile septembrie în 2013 (15 831), 

august 2014 (14 799) august 2015 (14 183), august 2016 (15 256). În acest caz se poate valida 

presupunerea anterioară legată de maximul de sosiri din luna octombrie când s-au înregistrat 

şi turişti, a căror durată a sejurului a fost mult mai redusă. 

 
Fig.12. Evoluţia înnoptărilor la nivel lunar între ianuarie 2010 – aprilie 2017 în stațiunea Buziaş (INSSE, 2017) 

 

2.5.3. Durata medie a sejurului 

Durata medie a sejurului pune în relaţie numărul sosirilor cu numărul înnoptărilor 

(zile/turist). În cazul stațiunii Buziaş (fig.13), fiind o staţiune balneară, este normal ca aceasta 

să fie una mai mare de 10 zile, apropiindu-ne de durata de 16 zile (durata tratamentelor) în 

cazul ofertei complementare limitate. 
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Fig. 13. Evoluţia duratei medii a sejurului în cadrul stațiunii Buziaş între 2001-2016  

pe tipuri de  unități de cazare (INSSE, 2017) 

 

Se poate observa că DMS (durata medie a sejurului) în cadrul hotelurilor este foarte 

apriată de cea totală datorită numărului mare de locuri oferit aproape în totalitate celor veniţi 

la tratamente. Dacă în anul 2001 (când durata tratamentelor era încă de 18 zile) se înregistra o 

DMS de aproape 15 zile în cadrul hotelurilor (13.6 – la nivel general), aceasta va scădea 

constant până în anul 2011 la 7.52 în hoteluri (7.1 la nivel general), creşte 9.1 in 2014 (8.8 la 

nivel general), pentru ca în anul 2016 să se înregistreze o DMS de 8.2  la nivelul hotelurilor si 

7.9 zile/turist la nivel general.  

În ceea ce priveşte unitățile de tipul pensiunilor, acestea nu sunt specifice turismului 

de îngrijire a sănătății, ci mai degrabă pentru cel de sfârşit de săptămâna, de relaxare, 

participare la evenimente etc., pliindu-se pe activități turistice de scurtă durată. Acest lucru nu 

înseamnă că oferta balneară nu poate fi diversificată pentru a fi atractivă şi pentru aceşti turişti 

– pe componenta profilactică – de wellness sau ludică. 

Dintre cele mai importante evoluţii le putem observa în cazul duratei medii a sejurului 

la nivel lunar (fig.14). Pentru o staţiune balneo-climaterică destinată cardiacilor (dar nu 

numai), cea mai apropiată imagine de teorie este cea de la nivelul anului 2010, când maximele 

se înregistrează la începutul (iunie 16.6 zile/turist) şi sfârşitul (noiembrie – 13.2 zile/turist) 

sezonului estival, când temperaturile nu sunt dintre cele mai ridicate.  Şi in acest caz hotelurile 

înregistrează cele mai mari durate ale sejururilor – iunie 2010 – 16.6 zile/turist, octombrie 

2015 – 14.3 zile/turist. Durata medie la nivele hotelurilor din extrasezon sunt în general foarte 

mici – 2.1 zile/turist în ianuarie, 2012, care se încadrează unui turism pentru sfârşit de 

săptămână. 
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Fig.14. Evoluţia duratei medii a sejurului la nivel lunar între ianuarie 2010 – aprilie 2017 în stațiunea Buziaş 

(INSSE, 2017) 

 

Evoluţia duratei medii a sejurului, la nivel lunar, în cazul  pensiunilor este una relativ 

greu explicabilă şi circumstanţială, având în vedere numărul mici de pensiuni şi capacitatea 

relativ redusă a acestora. Spre exemplu, în decembrie 2015 s-a înregistrat un maxim de 

aproape 5 zile / turist în cadrul pensiunilor. Una dintre explicaţii ar putea fii înfiinţarea 

pensiunii CARP, unde majoritatea celor cazaţi stau câte o săptămână. 

Scăderea duratei medii a sejurului este în principal datorată scurtării tratamentului 

plătit de CNAS, a tratamentelor de durată mai scurtă realizată în co-plată. Scăderea acestui 

indicator nu trebuie să îngrijoreze analiştii, ci dimpotrivă, pentru că se realizează şi sejururi 

mai reduse în alte scopuri decât cel balnear – odihnă, refacere (pe baza centrului SPA), sau 

MICE. Astfel încât cu cât oferta se va diversifică şi vor exista mai multe tipuri de turiști, vom 

asista în continuare la o scădere a acestui indicator. 

2.5.4. Indicele de utilizare netă sau gradul de ocupare al unităţilor de cazare  

Indicele de utilizare netă relaţionează capacitatea de cazare în funcţiune cu numărul 

înnoptărilor pentru a putea observa gradul de ocupare al unităților de cazare. 

Hotelurile au cel mai mare grad de ocupare (fig.15), apropiindu-se de valoarea de 60% 

în anii 2001, 2002, 2003, 2006, valorile cele mai mici fiind înregistrate în anii 2011, 2012, 

37%, respectiv 36%. În anii 2015, 2016, valorile au crescut până la 53%, respectiv 54%. În 

cazul vilelor turistice cea mai mare valoare a fost înregistrată in anul 2003, de 37%, cu o 

evoluţie cel puţin interesantă până la dispariţia completă a vilelor ca şi unități de primire 
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turistică. În  cazul pensiunilor gradul de ocupare/ indicele de utilizare netă este realizat în anii 

2007, 2008, valorile apropiindu-se de 30%, în condiţiile în care pragul de rentabilitate general 

pentru unităţile turistice este considerat a fi de 60%. 

 
Fig.15. Evoluţia indicelui de utilizare netă a capacității de cazare între anii 2001-1016, în staţiunea Buziaş, pe 

tipuri de uniați de cazare 

 

În ceea ce priveşte evoluția acestui indice la nivel lunar (fig.16), se poate observa o 

creştere a acestuia pe componenta hotelieră pentru lunile sezonului estival, în special pentru 

ultimii 2 ani analizaţi, când acesta depășește 80, chiar 85%. 

 
Fig.16. Evoluţia indicelui de utilitate netă la nivel lunar între ianuarie 2010 – aprilie 2017 în stațiunea Buziaş 

(INSSE, 2017) 

 

Cât despre pensiuni, şi în acest caz, evoluţia este relativ greu de evaluat datorită 

numărului foarte redus de unități, fluctuaţiile fiind mai mult circumstanţiale decât sa urmeze 

vreun tipar de evoluţie. 
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Indicele de utilizare netă este la un nivel satisfăcător doar pentru hoteluri, care 

deservesc în prezent principalul tip de turism practicat în Buziaş – cel pentru îngrijirea 

sănătăţii. Pensiunile vor putea benefica de o creştere doar în condiţiile în care oferta balneară 

se va diversifica, orientându-se către profilaxie sau către partea ludică  sau în condiţiile 

apariţiei unor noi forme de turism: activ, ecologic, uval (vini-viticol). 

Caracteristicile circulaţiei turistice sunt conforme turismului balnear, însă datorită 

lipsei de diversificare a ofertei şi cea existentă va înregistra, în timp, o scădere, trend 

identificat în analiza de mai sus. 

Sezonalitatea este de asemenea o problemă care ar trebui să fie aproape inexistentă în 

cadrul acestui tip de turism, dar unul dintre motive este faptul că majoritatea turiştilor din 

staţiune sunt veniţi prin intermediul Caselor de Pensii respectiv cu bilete de tratament, iar 

alocarea acestor bilete se realizează începând cu luna ianuarie pentru anul în curs, primele 

bilete acordate sunt de obicei pentru a doua parte a lunii februarie. Rezultă faptul că în 

primele două luni ale anului, turismul poate creşte în Buziaş dacă se adresează unui grup ţintă 

suplimentar faţă de cel actual (persoane în tratament sosite prin Casele de Pensii). 

 

2.6. Tipuri şi forme de turism practicate şi practicabile 

Principala formă de turism practicată este turismul pentru îngrijire a sănătăţii. 

Caracteristicile acestuia sunt: lipsa sezonalităţii (Roangheş – Mureanu şi Tudoricu, 2014), 

resursele balneoclimaterice putând fi exploatate pe întreaga durată a anului; durata medie de 

sejur relativ lungă – în cazul de faţă de cca 16 zile (conform tratamentelor finanțate de către 

CNAS în prezent), eficienţa turistică ar trebui să fie una mare, deoarece pachetele turistice 

sunt complete şi complexe. Conform ANAT (Asociația Naţională a Agenţiilor de Turism), un 

turist de sănătate cheltuie în medie 1500 euro pentru procedurile mediale şi încă pe atât pe 

cazare şi masă. Astfel acesta includ transportul, cazarea, mesele asigurate şi procedurile 

aferente tratamentul prescriu fiecărui pacient în parte. Însă finanţarea de la CNAS este foarte 

mică.  

Turismul de îngrijire a sănătăţii are 3 componente: tratament, componenta profilactică 

şi cea ludică. Chiar dacă există posibilități de adresare a tuturor componentelor doar prima 

dintre acestea este valorificată. Componenta profilactică este adresată în mică măsură în 
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cadrul complexului SPA al Hotelului Parc, iar cea ludică nu mai este adresată nici la nivel 

minim, aşa cum era acesta întreprinsă în cadrul ștrandului cu apă minerală, în prezent închis. 

Având în vedere că staţiunea a fost construită în mod special pentru acest tip de turism 

se impune valorificarea tuturor laturilor ale acestuia la cotele sale superioare, cu atât mai mult 

cu cât statul de staţiune balneoclimaterică i-a fost reatribuit în 2013, putând astfel să 

beneficieze de investiţii conform Masterplanului de dezvoltare a turismului balnear, POR 

2014-2020 şi a obiectivelor declarate ca importante în Materplanul pentru investiţii, mai mult 

decât cele aprobate în prezent, în speţă ștrandul cu apă minerală. 

Turismul de relaxare, se practică în general la sfârşit de săptămâna (sau sub forma de 

sejur – însă nu este cazul în situaţia de faţă) şi în prezent este un segment foarte puţin 

dezvoltat. Având în vedere ca Buziaşul beneficiază de un cadru natural foarte propice 

relaxării – prin parcul central puternic ionizat şi având în vedere refacerea recentă a colonadei 

s-ar putea miza şi pe acest segment. Acesta ar putea fi destinat atât grupe de vârstă adulte cât 

şi familiilor cu copii care vor fi atraşi de ceea ce ar putea deveni mascota staţiunii „Mariana” 

– veveriţele pe care le pot ademenii – aşa cum făceau copii în trecut ciocănind nuci şi 

strigându-le pe „nume”, practicând fără vreo impunere anume, astfel „forest bathing”.  

Acest tip de turism va putea fi dezvoltat în sfera segmentului de turism activ –atât în 

interiorul stațiunii, dar şi în exterior, necesitând amenajări minime ale unor trasee de trekking 

sau de mers cu bicicleta, prin parcul Lighet – pădurea Dumbravă, sau pe dealurile Silagiului. 

Rămânând în această sferă, pentru căutătorii de adrenalină, cei de la aerodromul privat ar 

putea veni în întâmpinare cu oferte pentru aceste nevoi. 

Turismul de relaxare poate fi completat cu pescuitul sportiv şi de agrement în 

suprafeţele de apă naturale şi antropice care sunt populate cu specii indigene. 

Turismul cultural nu este un tip care ar avea întâietate în ceea ce priveşte patrimoniu 

construit, însă ar putea face parte din oferta secundară pentru celelalte tipuri de turism 

amintite, conturându-se astfel turismul mixt. 

Pe de altă parte ar putea face parte din oferta turistică a centrelor urbane apropiate, 

cum este Timişoara sau Lugoj, după un model similar – Praga – Karlovy Vary – cu atât mai 

mult cu cât Timişoara a primit titlul de Capitală culturală a culturii pentru anul 2021 şi va 

avea nevoie de spaţiu de absorbție pentru turiştii care doresc (sau sunt nevoiţi datorită 
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programelor de zbor în unele cazuri) să rămână o zi-două în plus faţă de necesarul de a vizita 

Timişoara. 

Pe de altă parte turismul cultural se poate desfăşura prin prisma multitudinii de 

festivaluri şi evenimente care deja au o tradiţie în Buziaş. 

În ceea ce priveşte formele turistice acestea sunt puţin numeroase în prezent, dar 

datorită potenţialului mai sus amintit acestea se vor putea diversifica. 

MICE – Meetings, Icenentives, Conferences and Events este termenul actual ce 

reuneşte turismul de afaceri cu cel al congreselor, conferinţelor şi simpozioanelor. Buziaşul, 

după cum am enunţat în partea de istoric a fost gazda Congresului al XIII-lea al medicilor şi 

naturaliştilor din Ungaria şi Transilvania in anul 1886, punând astfell bazele acestei forme de 

turism încă din secolul al XIX-lea.  

Pentru această formă de turism infrastructura specifică şi cea de acces sunt cele mai 

importante cerinţe. Sala de conferinţe nou înființate în cadrul Hotelului Phoenix, răspunde 

cerințelor actuale în ceea ce priveşte dotările, iar capacitatea acesteia este una generoasă de 

până la 300 de persoane. De asemenea hotelurile de mari dimensiuni de 4 şi 3 stele din 

apropiere completează oferta în ceea ce priveşte Buziaşul ca destinaţie pentru acest tip de 

turism. 

În ceea ce priveşte accesul, Buziaşul este legat de Timișoara, feroviar, rutier – prin DJ 

592, care are un îmbrăcământ asfaltic bine întreţinut, unde se găseşte Aeroportul Internaţional 

Traian Vuia, care în primele 7 luni ale anului 2017 a înregistrat 925.257 de pasageri (conform 

comunicatului de presă al TSR din data de 7.08.2017). 

Astfel menţionăm că acest segment se poate dezvolta la cote superioare într-un viitor 

foarte apropiat cu atât mai mult cu cât oferta poate fi complementată de turismul vini-viticol, 

care este în plină amploare a desfăşurării cu ajutorul cramelor de pe dealul Silagiului şi cu al 

Primăriei care va dezvolta un „drum al vinului” între Buziaş şi cramele de pe dealul 

Silagiului. 

Turismul ştiinţific în ariile protejate din jurul staţiunii va atrage specialişti în 

principal, dar poate fi avută în vedere şi latura educaţională destinată elevilor şi studenţilor. 

De asemenea oferta turistică a staţiunii ar putea fi „consumată”de către pseudo-turiști a 

căror scop principal nu este turismul. Un exemplu bun în acest caz ar fi sportivii aflaţi în 
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cantonamente, însă aşa cum a fost identificat în Strategia de dezvoltare locala Buziaş, mai este 

nevoie a se investi în bazele sportive în vederea punerii în practică a acestui deziderat. 

Staţiunea de interes naţional,Buziaş, pe lângă resursele naturale de cură: ape minerale, 

mofete şi aeroionizarea negativă a aerului dispune de un patrimoniu antropic în interiorul 

acestea şi unul natural în împrejurimi care favorizează dezvoltarea tuturor tipurilor de turism 

şi a numeroase forme ale acestuia. 

3. DISFUNCŢOINALITĂTI 

Disfuncționalitățile sunt date în principal de managementul resurselor, al 

infrastructurii şi a destinaţiei în sine.  

3.1. Disfuncționalități ale managementului patrimoniului 

În ceea ce priveşte resursele turistice primare, apele minerale, acestea sunt sub-

valorificate, fiind utilizate în cea mai mare parte în scopuri terapeutice, lipsind astfel 

întreprinderea acestora în scopuri profilactice – pentru turismul de îngrijire a sănătăţii, pentru 

”cure”de înfrumusețare, sau în scopuri de loisir, de distracţie, de petrecere a timpului liber 

într-un mod cât mai relaxat dar de prezenţa apelor terapeutice şi a amenajărilor conexe 

acestora. Chiar şi în scopuri terapeutice, apele minerale sunt folosite doar prin intermediul 

practicilor „tradiţionale”, date de metodele „termaliste” răspândite în fostul bloc comunist. 

Mai mult de atât, cu excepţia izvorului „Moş Bâzies” celele izvoare din cadrul parcului sunt 

nefuncţionale. 

Aerul puternic ionizat din parcul stațiunii nu este valorificat decât prin plimbările 

curanţilor care au foarte puţine alte metode de petrecere a timpului dintre proceduri. 

Ariile protejate de importanţă comunitară si cele avifaunistice nu sunt valorificate prin 

nici o măsură. 

Acumulările de apă naturale sau cele formate prin bararea cursurilor de apă Silagiu şi 

Surgani nu sunt valorificate din punct de vedere turistic. 

Podgoriile Silagiu nu sunt până în prezent valorificate din punct de vedere turistic. 

În ceea ce priveşte patrimoniul construit, acesta se află în anumite faze de degradare 

fizică şi morală, referindu-ne atât la ansamblul balnear din parc (Băile 1 şi 2, Cazinoul,Hotel 

Central/Phoenix,Vila Imperială, Fizioterapia, Sala de Jocuri etc.), cât şi la Muzeul Balnear în 
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prezent închis şi câteva dintre vielele sau casele de odihnă care se găsesc atât în perimetrul 

parcului cât şi în nordul acestuia. 

Colecţia etnografică Iuliana Folea Troceanu nu este inclusă in nici un circuit turistic. 

Satele Silagiu şi Bacova nu beneficiază in prezent de nici o vizibilitate turistică in 

vederea dezvoltării turismului rural şi a celui cultural (etnic, religios etc.). 

 

3.2. Disfuncționalități ale managementului infrastructurii 

În ceea ce priveşte infrastructura cea mai mare problemă care reiese din analiza celor 

prezentate este legătura deficitară a gării cu staţiunea Buziaş, care se află la 2 cca. 2.5 km de 

centrul staţiunii, neasigurându-se de acolo către stațiune transportul cu nici un fel de curse 

regulate locale. Astfel cei care ajung cu trenul la Buziaş, pornesc către staţiune de cele mai 

multe ori cu taxi sau pe jos dacă nu este vorba despre pacienţii veniți la tratament.  

În ceea ce priveşte infrastructura rutieră, cel mai mare deficit este înregistrat de lipsa 

unei parcări de mari dimensiuni, cu locuri special destinate autocarelor, dotate cu toalete. 

Toaletele publice lipsesc. 

Unitățile de cazare au un profil foarte îngust – hotelurile ocupând 96.7%. Vilele, 

spaţii de cazare a stațiunilor balneare au dispărut total, iar pensiunile sunt foarte puţine, 

existând în prezent doar în Buziaş (pensiuni urbane). 

Unităţi de alimentație foarte puţin diverse, calate în principal pe cererea locuitorilor 

oraşului şi foarte puţin pe turişti, care până in prezent sunt cei veniţi la tratament şi care au 

masa inclusă in „bilet”. 

Bazele de tratament sunt deschise în timpul săptămânii şi închise în week-end. 

Pentru turismul de week-end acestea nu sunt disponibile. Practic, în staţiune predomină 

turismul medical cu specificitatea turismului de tratament (pentru persoanele care au deja boli 

diagnosticate).  

Lipsa unităților de agrement este una dintre problemele atât a tipului existent de 

turism cât şi propunerea altor forme de turism. Ștrandul cu apă minerală este în prezent închis. 
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3.3. Disfuncționalități ale managementului şi marketingului turistic 

Management turistic 

Nu există un sistem de management integrat al staţiunii  - gen OMD (organizaţie de 

management a destinaţiei). 

Tipurile şi formele de turism practicate sunt reduse la număr. Principalul tip de turism este 

cel balnear, valorificat minimal doar pe componenta curativă, în cadrul acestuia nu sunt 

oferite programe opţionale, complementare de destindere. Componenta profilactică este foarte 

puţin atinsă, iar cea ludică lipseşte cu desăvârşire în prezent. 

Lipsește oferta completă a turismului pentru MICE. Pentru această categorie, oferta 

trebuie să fie una completă si complexă, integrând pe lângă componentele de baza şi pe cele 

auxiliare (destindere, culturalizare etc.). 

Lipseşte turismul activ, ecoturismul (cu toate componentele sale), turismul uval (vini-

viticol), turismul științific, cultural, rural. 

Managementul vizitatorilor în timpul evenimentelor organizate în cadrul Buziașului este 

inexistent, evenimentele fiind valorificate minimal. 

Pachete turistice pentru aceasta destinaţie sunt inexistente (cu excepţia celor destinate 

turismului de sănătate social). 

Marketing turistic 

 Nu există o politică de marketing unitară, nu există un concept al stațiunii, un brand 

puternic şi nici un logo care să o reprezinte. 

Grupul ţintă este foarte îngust. Acestea sunt persoane cu vârsta de peste 45 de ani, în 

general pensionari care vin prin intermediul Casei de Pensii şi a biletelor de tratament. Acest 

tip de turişti au venituri reduse, de obicei au diferite diete – de tip diabetic sau pentru 

hipertensivi - şi servesc mesele la restaurantul hotelurilor unde sunt cazaţi conform biletelor 

de tratament pe care le au. Consumul lor în restaurantele din stațiune este nesemnificativ. 

Nu există politici de marketing care să vizeze alte grupuri ţintă, decât foarte timid, 

dezvoltata în mod individual de către unităţi independente. 
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4. Măsuri şi propuneri de ameliorare a disfuncționalităților 

Acest capitol propune măsuri de eliminare a disfuncţionalităţilor prin punerea in valoare a 

potențialului balnear existent şi foarte slab valorificat, a potențatului dat de resursele adiacente 

naturale şi antropice, prin valorizarea infrastructurii turistice existente, prin diversificare 

tipurilor şi formelor de turism şi prin crearea unui concept logic şi unic al staţiunii ce va putea 

fi inclus în politicile de marketing, care şi acestea trebuie actualizată la nivelul profilului 

turiștilor potenţiali neglijaţi în prezent. 

4.1.Managementul resurselor  

4.1.1. Managementul resurselor naturale 

Maximizarea exploatării resurselor subsolului – ape şi mofete – resurse destinate 

turismului de sănătate. Tendințele actuale împart acest tip de turism în 3 componente: 

- Medical şi terapeutic – de îmbunătăţire a sării organismului datorită unor afecțiuni, 

unde Buziașul tratează cu succes următoare grupe de afecţiuni: cardiovasculare, 

neurologice, digestive, afecțiuni renale, circulatorii. 

- Profilactic şi de „bien-être” – de prevenire a diverselor afecţiuni – denumit şi 

turism de wellness. Acesta este un domeniu vast in continuă expansiune datorită 

tendințelor actuale către un stil de viaţa sănătos, generat la rândul său de către 

condiţiile de viaţă actuale în medii ultra urbanizate unde contactul cu natura este 

limitat, unde exerciţiul fizic este aproape inexistent şi unde datorită unui program 

de lucru neprietenos cu mese organizate, alimentaţia sănătoasă lipseşte. 

- Loisir – de distracție bazat pe bogăţia de resurse naturale cum sunt în cazul de faţă 

apele minerale. Activităţile de loisir şi sportive acvatice sunt în general practicate 

în cadrul loisir având o contribuie importantă la prevenirea primară în vederea 

păstrării capitalului de sănătate. Produse de loisir şi destindere caracteristici: 

vizează „spiritul adolescenţei regăsit, eliberarea corpului de constrângerile zilnice, 

recăpătarea chefului de viaţă,” este nemedicalizat şi presupune alocarea unui timp 

scurt, punctual (Monbrison-Fouchère, 1995) 

Primul concept este doar parţial valorificat în cadrul staţiunii Buziaş şi se referă în 

general la acele cure prescrise de cadre medicale, dar există şi anumite servicii medicale şi 

pachete care pot fi create pe baza acestora care nu trebuie să facă obiectul unui bilet de 
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trimitere din partea medicului specialist, însă pot fi recomandate doar după consultarea de 

către un cadru medical asociat staţiunii: 

Curele de tip „repunere în formă” sunt curele permiţând prin programul şi procedurile 

propuse să elimine stresul şi oboseala fizică şi psihică a vieţii moderne şi să redea o bună 

igienă a vieţii. Procedurile oferite sunt de tipul celor tonifiante sau relaxante: băi cu bule, 

gimnastică uşoară în piscină, duşuri cu jet, aplicaţii de alge, masaje, putând include totodată şi 

sfaturi dietetice. 

Curele”frumuseţe” destinate special femeilor vizează reglarea ritmului biologie al femeii 

dereglat de ritmul foarte încărcat al vieţii şi activităţii profesionale şi familiale. Aceste cure 

vizează redobândirea tonusului şi energiei eliminând stresul şi oboseala precum şi tulburările 

de somn. Procedurile recomandate includ băi cu bule şi alge, duşuri cu jet sau submarine, 

masaje, tratamente estetice destinate feţei şi corpului. 

Curele antitabac permit începerea procesului de sevraj tabacic, fiind o bună ocazie de a se 

detaşa de unele obiceiuri şi de a deprinde o nouă igienă a vieţii. Totodată programul 

personalizat ajută la lupta cu efectele psihologice asociate întreruperii fumatului. Principalele 

proceduri incluse în această cură: spirometrie (evaluarea capacităţii respiratorii), băi cu bule, 

duşuri, masaje, băi ale gurii, aerosoli, gimnastică, activităţi sportive cu cardiotraining, shiatsu 

şi sau drenaj limfatic, relaxare. La sfârşitul curei, un medic va stabili programul de sevraj 

tabacic pe mai multe luni. 

Curele de slăbire sau nutriţionale au cel mai mare succes aducând cel mai mare succes 

aducând 30-40% din clientela institutelor. Ele permit corijarea supraîncărcării ponderale 

având totodată şi o latură educativă realizată prin intermediul unui dietetician care-i ajută pe 

curanţi să-şi modifice unele obiceiuri alimentare defectuoase. Procedurile incluse: bilanţ 

nutriţional, băi cu bule cu adaosuri de alge gimnastică în piscină, duşuri cu jet aplicaţii de 

nămoluri, drenaj limfatic, dietetică, igienă sportivă, relaxare. Alături de acestea sunt oferite şi 

o serie de prestaţii complementare axate pe estetica corpului: remodelarea corpului, 

tratamente anticelulitice, cosmetice. 

Curele destinate picioare greoaie sau cu probleme de circulaţie vizează atenuarea durerilor şi 

îmbunătăţirea circulaţiei în picioare. Acestea permit un drenaj şi o tonifiere a organismului, 

putând fi practicate preventiv sau pentru a-şi păstra forma. Procedurile propuse: masajul sub 

duş cu afuziune, împachetarea cu nămoluri marine sau alge, hidromasaj, gimnastică în 

piscină, presopunctură, mers în piscină contra curentului. La sfârşitul curei, fiecare primeşte o 

serie de reguli de igienă şi dietă. 
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Curele destinate sănătăţii coloanei au în special o funcţie preventivă fiind destinate repunerii 

în formă a coloanei, prevenirii şi tratării durerilor de coloană. Proceduri propuse: realizarea 

unui bilanţ osteo-articular-vertebral, gimnastică, băi cu bule, duşuri cu jet, piscine cu hidrojet, 

fangoterapie, algoterapie, piscine pentru mers contra curentului, masaj, relaxare. Pentru 

sporirea eficacităţii curei, se recomandă o serie de exerciţii care trebuie efectuate în mod 

regulat. 

Curele „tinere mame”- Postnatale efectuate la 2-6 luni după naştere. Acestea permit 

remodelarea siluetei şi refacerea energiei. Programul de cură include: bilanţ postnatal, 

reeducare musculară în piscină, duşuri cu jet, şi duşuri abdominale, băi cu bule, cu alge sau cu 

uleiuri esenţiale, masaje relaxare. La acestea se pot adăuga un bilanţ nutriţional şi stabilirea 

unor diete.  

Cure de repunere în formă destinate special bărbaţilor sunt destinate îndepărtării oboselii, a 

kilogramelor în plus, redobândirea energiei, fiind în acelaşi timp o cură de repunere în formă 

dar şi de relaxare şi destindere. Un alt aspect al curei este legat de deprinderea unor obiceiuri 

alimentare sănătoase şi a unei igiene a vieţii. Totodată sunt propuse o serie de activităţi 

sportive: cardio-training, dezvoltarea musculaturii, piscine, echitaţie, tenis ş.a. 

Curele menopauză includ un ansamblu de prestaţii care să-i permită femeii să se adapteze la 

noua situaţie, să-i ofere un tonus şi echilibru permiţându-i să se simtă bine oricând în propria 

piele. Programul de cură propus include: un bilanţ nutriţional şi dermoestetic,băi cu jeturi 

multiple şi masaje alternative, duşuri cu jet, hidromasaje locale, duşuri cu afuziune, masaj 

submarin, activităţi sportive şi igienă nutriţională, drenaj limfatic. 

Curele destinate tulburărilor de somn vizează înlăturarea acestora ca rezultat al climatului 

blând, aeroionizării puternice, balneoterapiei, hidroterapiei, algoterapiei şi relaxării precum şi 

deprinderii unui mod de viaţă mai sănătos/ o igienă a vieţii 

Curele sănătate – antistres – relaxare şi destindere oferă relaxare şi destindere ,printr-un 

program de proceduri blânde. Programul de cură vizează o acumulare de iod, săruri minerale 

şi vitamine procedurile utilizate fiind : băi hidro-jet, împachetări cu alge, cataplasme cu 

nămoluri (Rouzade, 1998). 

 Un alt tip de terapii la care investiţiile ar fi minime sunt terapiile Kneipp. Hidroterapia 

Kneipp constă într-un sistem complex de tratamente cu apă, compus din spălături, băi, jeturi şi 

aburi cu apă atât caldă cât şi rece. Din procedurile iniţiate de Kneipp au  derivat până în 

prezent peste 100 de proceduri care folosesc apa în tratarea sau prevenţia unor afecţiuni 

extrem de variate. Cea mai simplă, dar cu un efect considerabil în tratarea şi prevenirea 

tensiunii arteriale, artritei, reumatismului, tulburărilor de somn, bolilor vasculare, crampe, 
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dureri, stres, alergii alimentare, probleme digestive, deficit imunitar, tulburări respiratorii  este 

metoda de mers prin apă rece. Presupune păşirea în apă rece în bazine de cca 30 cm în serii de 

câte 2 minute, efectuând pasul berzei, adică la fiecare pas trebuie se ridicaţi complet piciorul 

deasupra apei (Keipp, 1881). Alte practici Kneipp invclud: băile (totale, pe jumătate, de şezut 

sau de picioare), băile de aburi, duşurile, spălările, împachetărilecare au rolul de a dizolva 

substanţele nocive, de ale elimina din corp şi de a întări organismul, prin creşterea imunităţii. 

 

 Tipurile de cure amintite anterior presupun investiţii minime în ceea faţă de ceea ce 

Buziaşul are deja ca şi tipologii de aparatură, bazin pentru mers contra curentului, însă 

investiţia va fi necesară în multiplicarea aparatelor, bazinelor etc., pentru că cele existente în 

prezent au un grad foarte mare de solicitare pentru curele clasice, prescrise de medicii 

specialişti. 

 

În ceea ce priveşte ultimele 2 segmente care sunt şi cele care ar putea genera venituri 

semnificative sunt în prezent neglijate. 

Domeniul profilaxiei asociat în practică cu termenul de turismul de wellness se poate 

dezvolta pe multe dintre palierele sale care sunt foarte diverse. Multe dintre procedurile 

amintit în cadrul curelor destinate anumitor afecţiuni pot fi utilizate nu pentru repunerea în 

formă, ci pentru menţinerea formei fizice, nu doar pentru perioada de lehuzie, ci şi pentru 

perioada prenatală în vederea pregătirii pentru naştere, care presupun aquagym, cursuri de 

Lamaze, exerciţii fizice specifice pentru antrenarea mușchilor pelvieni, yoga pentru relaxare şi 

nu în ultimul o dietă echilibrată, cu un aport sporit de nutrienţi depinzând de trimestrul 

sarcinii. De asemenea multe dintre procedurile Kneipp sunt utilizate pentru prevenirea multor 

afecțiuni, nu doar pentru tratarea acestora. 

În cadrul acestui tip de turism termenul de SPA este întâlnit şi este apreciat ca o 

garanţie a serviciilor de relaxare. Termenul  este disputat a avea 2 origini – cea prin care ar 

proveni de la denumirea oraşului belgian „Spa”  bogat în resurse termale sau originea latina a 

termenului care face referire la fraze precum "Salus Per Aquam" sau "Sanitas Per Aquam". 

Concepute pe modelul anglo-saxon, spa reprezintă un veritabil „stil de viaţă” care asociază 

obţinerea unei senzaţii generale de bine, cu tratamentele corporale şi destinderea fiind dedicat 

unei practici regulate, cotidiene. Spa se prezintă sub forma unor mici unităţi de talie umană şi 

convivială care propun tratamente/proceduri apropiate de cele ale termalismului, 

talasoterapiei sau balneoformei: jeturi, masaje diverse, împachetări cu alge împreună cu 
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diferiţi adjuvanţi:arome, uleiuri esenţiale utilizate pentru a îmbogăţi apa, integrând în acelaşi 

timp echipamente ca: hammams, saune, jacuzzi. In cadrul acestora estetica deţine un loc 

important. Ele pot fi: integrate complexelor hoteliere, din staţiunile  de diferite tipuri, pornind 

de la cele balneare până la cele destinate practicării sporturilor de iarnă, integrate în 

completarea unui centru de fitness ceea ce oferă posibilitatea diversificării ofertei turistice. 

In ceea ce priveşte Buziaşul, acesta ar trebui să îşi diversifice oferta SPA începută în 

cadrul Hotelului Parc, investind in partea de hammam si procedurilor destinate înfrumuseţării. 

Conceptul de fitness se bazează pe un program de activităţi fizice al cărui obiectiv 

final este acela de a fi într-o cât mai bună formă. Acesta include, cu toate acestea o largă 

componentă estetică. S-ar putea spune că fitness-ul este versiunea modernă a gimnasticii de 

întreţinere care este cea mai bună formă de a se menţine în formă, care permite dezvoltarea 

ansamblului capacităţilor fizice ale individului: rezistenţă, supleţe şi într-o oarecare măsură 

forţă.  

Buziaşul are o sala de fitness inclusă in cadrul Hotelului Parc şi una independentă. 

Sălile nu ajung însă, trebuie realizate programe dedicate, din care sala sa fie doar o parte a 

acestuia, dar care să includă şi partea de alimentație corectă, mişcare în aer liber – avantajul 

major în cazul acesta este dat de parcul stațiunii, de Pădurea Dumbravă, unde se pot desfăşura 

o multitudine de activități fizice în aer liber: jogging, mountain biking, nordic walking, etc. şi 

chiar cele de grup se pot desfășura in aer liber, beneficiind de aerul puternic ionizat: aerobic, 

tae-bo, Yoga etc. Alte activităţi de grup sunt sporturile de echipa care se pot desfășura pe 

terenurile amenajate chiar în cadrul parcului, apoi terenurile de tenis care exista în sistem 

privat ar putea fi integrate într-un astfel de program, fără să fie nevie ca de la început să se 

construiască altele suplimentare aparținând unei singure baze de tratament. Aceste pot fi 

construite ulterior pe baza suplimentarii cererii.   

Wellness-ul este, însă, un concept holistic care vizează atât starea fizică de bine cât şi 

cea psihică care trebuie păstrată, nefăcând referire la oameni cu afecţiuni. Filozofia wellness-

ului presupune o combinaţie între următoarele elemente: responsabilizarea pentru propria 

sănătate, proceduri fizice/fitness, estetice, un regim nutriţional sănătos, mişcare, relaxare, 

educaţie mentală, relaţii sociale. 

 Organizaţia Balneară din Germania se ghidează după 10 principii în vederea asigurării 

calităţii wellness-ului care pot fi adoptate în mare parte la Buziaş. Dintre acestea amintim: 

 abordarea medicală globală a stării de sănătate: fizică cât şi psihică care vizează o 

sinteză între competenţele medicale şi nevoile individuale ale curantului  
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 proceduri naturale utilizând elemente ca: apa, solul (peloidele), aerul, climatul, 

plantele medicinale, uleiuri esenţiale  

 procedurile sunt adaptate spiritului şi timpului actual atât ca tipologie cât şi ca mod 

de concepere a curei pentru cei care ţin la propria eficienţă fizică, la aspectul corpului 

lor, la menţinerea şi ameliorarea sănătăţii lor prin eliminarea unor factori de risc, 

reducerea unor stări de tensiune şi încordare psihică din viaţa profesională şi cotidiană 

antrenarea unor funcţii ale organismului la nivel funcţional care să asigure reducerea 

efectelor nocive-patologice ale stresului, ale mediului poluant, definite în epoca 

modernă de unii autori ca boli ale civilizaţiei, ale urbanizării şi industrializării 

(Teleki et al. 2004).  

 calitatea serviciilor: 

 includerea în conţinutul curelor numai a acelor proceduri a căror eficacitate 

terapeutică este recunoscută şi atestată; acestea vor fi efectuate numai de către 

profesionişti, atestaţi şi cu experienţă în domeniu.  

 confortul oferit trebuind să se situeze la nivelul de minimum 3 stele,  

 gradul ridicat de tehnicitate al echipamentelor utilizate factorii naturali de cură 

sunt supuşi periodic unor analize fizico-chimice şi de mediu periodice care să 

ateste caracteristicile de calitate ale acestora (în special puritatea 

microbiologică şi absenţa poluării) 

 profesionalismul întregii echipe de lucru: medici, psihoterapeuţi, dieteticieni, 

kinetoterapeuţi, instructori sportivi ş.a., se bazează pe: exigenţă, ospitalitate, 

atenţie angajare  

 oferta include o gamă foarte diversificată de:  

 activităţi: fizice desfăşurate pe cât posibil în aer liber: tenis, drumeţii, piscine 

în aer liber care oferă atât posibilitatea înotului cât şi a unor exerciţii de tipul 

gimnasticii acvatice, Qi gong, dans ş.a.,  

 multiple oferte pentru relaxare, meditaţie, diferite practici orientale,  

 o multitudine de tipuri de băi şi saune, activităţi cu caracter cultural – artistic şi 

educaţional dintre cele mai diverse: 

 activităţile de animaţie,  

 organizare de evenimente culturale,  

 cursuri de gastronomie,  

 limbi străine, internet, croitorie,  

 nutriţie sănătoasă, managementul stresului, al timpului,  
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 modă, estetică, îmbunătăţirea calităţii vieţii,  

 accesul la biblioteca deschisă întreaga zi, capacitatea acesteia este corelată cu 

cea a staţiunii, dar nu mai mică de 100 de locuri  

 ofertă care reevaluată şi îmbogăţită, restructurată în fiecare an pentru a răspunde într-o 

cât mai mare măsură nevoilor umane, alterate de viaţa cotidiană, produsele asigură 

contactul cu natura acesta reprezentând o condiţie importantă pentru asigurarea unei 

stări generale de bine  

 totodată, pentru a răspunde într-o cât mai mare măsură nevoilor umane, alterate de 

viaţa cotidiană, produsele asigură contactul cu natura acesta reprezentând o condiţie 

importantă pentru asigurarea unei stări generale de bine; de aceea oferta include multiple 

programe organizate în natură, precum şi o gamă diversificată de activităţi care să asigure 

comunicarea şi relaţii sociale: discuţii pe diverse teme moderate de către profesionişti: 

seminarii cursuri, mese rotunde, seri dansante cu muzică adaptate tipologiei 

clienţilor/grupurilor ţintă, educarea în spiritul unei atitudini pozitive: bucuria de viaţă,un stil 

de viaţă bazat pe echilibru şi armonie 

 ambianţa staţiunii prin elementele organizatorice naturale şi arhitecturale, la care 

se care se adaugă cadrul natural deosebit al staţiunii. 

Dintre cele amintite mai sus, pot fi îndeplinite toate, fără investiții de anvergură 

deoarece infrastructura propice desfăşurării acestor activităţi există in cadrul Buziașului. 

Trebuie doar investit în formarea personalului în aceasta direcţie, acolo unde se pot specializa 

persoane implicate deja in actul de tratament şi /sau recreativ sau unde se pretează, trebuie 

realizate colaborări cu specialişti care nu este necesar să fie angajaţi ai staţiunii: profesori de 

limbi străine (limbile asiatice prezentând un mare interes în prezent), de orientare turistică etc. 

  In vederea satisfacerii celei de-a treia ramuri – cea legată de losir ar trebui reabilitat 

ștrandul cu apă minerală existent, mai ales că acesta se identifică si ca piesă istorică, dar se 

impune amenajat un aqua park. In acest caz investițiile ar trebui să fie semnificative, însă 

resurse de apă există, piaţa potenţială există, fiind localizat la o distanță de cca 35 km de 

Timişoara şi 25 km de Lugoj, centre urbane mari. Mai mult, din strategia de dezvoltare a 

orașului se desprinde faptul că se doreşte ca Buziașul să fie cuprins în viitoarea zonă de 

dezvoltare metropolitană Arad-Timișoara, înmulţindu-se considerabil accesul la piaţa 

potenţială. În ceea ce priveşte structura acestuia, elemente de conţinut şi dimensionare, 

acestea vor trebui reglate in funcţie de dimensiunea pieţii potențiale, aşteptările acesteia şi 

elementele concurenţiale din spaţiul transfrontalier apropiat. 
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Implementarea conceptului de „degustare” a apei minerale naturale – pe modelul 

Karlovy Vary, unde comercianţii de suveniruri vând cănițe confecţionate special pentru 

degustarea apei cu temperaturi mari. La fel se poate face şi în cadrul Buziaşului – un traseu al 

degustării apei din parc cu condiţia ca toate izvoarele de acolo să fie funcţionale (pentru două 

izvoare nu se justifică crearea unui traseu de degustare a apelor minerale). De asemenea se pot 

comercializa căni-suvenir pentru realizarea acestui traseu de degustare. Încununarea unui 

astfel de traseu ar fi o vizita la fabrica de îmbuteliere a apelor minerale care ar trebui re-pusă 

în funcţiune. Aceasta din urmă, poate deveni vector de marketing aşa cum este cazul apei şi a 

staţiunii San Pellegrino, ale cărei ape sunt comercializate chiar peste ocean.  

„Aleea ionilor negativi” trebuie valorificată prin cât mai multe activităţi în aer liber pe 

grupe de vârstă, pe grade de dificultate şi pe grupe de interes: „în căutarea Marianelor”, „în 

căutarea timpului pierdut”, nordic walking, orientare turistică, geocaching, cantonamente; însă 

pentru că activităţile sunt dintre cele mai diverse trebuie ca traseele să fie structurate astfel 

încât presiunea antropică asupra parcului să fie relativ omogenă pentru a nu se crea 

dezechilibre majore în natură. Toate acestea se integrează în conceptul de „forest bathing” sau 

„Shinrin-yoku”, concept japonez dezvoltat în anii 1980, care în prezent stă la baza medicinii 

profilactice din Japonia. Dintre beneficii amintim creşterea capacității de apărare a sistemului 

imunitar, reducerea tensiunii arteriale, reducerea stresului, îmbunătăţirea stării de spirit, 

îmbunătățirea capacitaţii de concentrare, chiar aşi a copiilor cu ADHD, capacitate mărită a 

organismului de recuperare după o intervenţie chirurgicală sau o boală, creșterea nivelului de 

energie, îmbunătățirea somnului (www.shinrin-yoku.org) 

Ariile protejate de pe teritoriul Buziaşului cât si cele din apropiere trebuie introduse 

în circuite specifice atât turismului ştiinţific, cât şi cel pseudoștiințific (tabere de copii) şi 

activităţi pentru întreaga familie – cu amenajarea unor areale reduse în cadrul parcurilor după 

modelul Geoparcul dinozaurilor de la Haţeg. 

Podgoriile de pe Dealul Silagiu, incluse în programele active, educaţionale 

gastronomice şi de profil. 

Producătorilor locali din Silagiu si Bacova își pot valorifica produsele atât în 

târgurile de profil, dar cel mai important ar fi să devină furnizorii unităţilor turistice din 

Buziaş. Este într-adevăr dificil datorită reglementărilor legate de siguranţa alimentară şi de 

calitatea produselor care intră în unitățile turistice. Însă dacă acești producători se grupează 

într-o asociaţie, ar fi mai uşor de ţinut pasul cu cerinţele antemenţionate. 

Lacurile de acumulare pot fi folosite in forme ale turismului activ – plimbări cu 

ambarcațiuni uşoare gen canoe hidrobiciclete şi pescuit.  
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4.1.2. Managementul resurselor antropice 

Resursele antropice care se găsesc pe lista Monumentelor istorice din Județul Timiș: 

ansamblul de arhitectură balneară "Zona cu parcul", colonada, Hotelul "Grand" şi 

cazinoul şi hotelul „Bazar” este imperios necesar a fi renovate şi reintroduse în circuitul 

turistic. „Zona cu parcul” este o formulare foarte ambiguă şi nu este specificat în precis care 

stabilimente sunt incluse aici. Indiferent de specificaţii toate clădirile şi cele specificate în 

precis şi cele precum Baia 1, Baia 2 , clădirea fizioterapiei, aflată în proximitatea Băilor 1, 

sala de divertisment/ sala de jocuri, vilele din interiorul parcului şi de la proximitatea 

acestuia trebui reabilitate. Una dintre cele mai mari problematici în cazul acestora este că 

aparţin de tipuri de proprietari diferiţi: SCTB Buziaş SA, cu acţionar majoritar SIF 

Transilvania, proprietari privaţi şi publici – primăria in cazul unora dintre vile – astfel încât 

modalităţile de reabilitare nu se vor putea face după aceiaşi lege. Însă situaţii de acest gen sunt 

întâlnite oriunde pe mapamond şi sunt reglate legislativ.  

În cazul nici unei stațiunii de renume mondial nu lipseşte Hotelul „Grand”- care este 

un concept mai mult decât un hotel mare. Este „acel” hotel mare, cel mai mare din stațiune (în 

momentul construcţiei acestuia – sec XIX cel mai adesea), cu istoria cea mai bogată, cu 

serviciile cele mai bune, care „respiră” aerul epocii de glorie şi a personalităţilor care au 

sejurnat aici. Acelaşi este şi cazul cazinoului. Nu exista nici o stațiune balneară, baleno-

climaterică în secolul XIX cât şi prima parte a secolului XX, fără această componentă bi-

polară, plasând astfel Buziașul, după structură la nivelul importanţei internaţionale, chiar dacă 

în prezent este denumită „stațiune de interes naţional”. Reabilitarea întregului ansamblu, aşa 

cum s-a întâmplat în cazul colonadei (singura reabilitată până în 2017) o va transforma într-un 

pol de atracţie internaţional, la fel cum este cazul staţiunii Karlovy Vary din Cehia. Aceasta 

din urmă este situata la cca 130 km de Praga şi foarte mulţi turişti care vizitează Praga îşi 

alocă măcar o jumătate de zi pentru vizitarea stațiunii Karlovy Vary, fără să folosească 

stabilimentele balneare. O vizitează doar pentru moștenirea istorică (patrimoniu construit, 

personalitățile care au vizitat-o şi evenimentele întâmplate aici), pentru a degusta apa termo 

minerală, a admira gheizerului şi a cumpăra celebrele „Karlovy Vary Oblaten” (napolitane de 

formă rotundă).  

Pe acelaşi model s-ar putea crea o excursie opţională pentru Timişoara cu vizitarea 

Buziaşului, mai ales că Timişoara a primit titlul de Capitală Culturală Europeană pentru anul 

2021. Reabilitata clădirilor menţionate în orizontul de timp rămas este aproape imposibil, însă 

mizăm pe creşterea numărului de turişti şi până în 2021 şi după această dată care vor căuta 

alternative apropiate de petrecere a timpului în destinaţia aleasă. Iar in cazul Buziaşului atât 
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patrimoniul construit, cât şi personalităţile şi evenimente desfășurate aici sunt de importanţă 

europeană. 

Patrimoniul cultural este insuficient valorificat. Datorită unicităţii sale este imperios 

necesară  reabilitarea şi reintroducerea în circuitul turistic a Muzeului Balnear. Colecția de 

etnografie Iuliana Folea Troceanu trebuie introdusă in circuitul turistic 

Lăcaşurile de cult, datorită diversităţii religioase, constructive şi istorice pot fi 

introduse într-un circuit ecumenic; dar înainte d acest pas trebuie renovate cele mai vechi 

dintre acestea, în special Biserica Catolică din Bacova. 

Patrimoniul imobil trebuie valorificat şi acesta în special moştenirea etnică a șvabilor 

din Bacova, promovând elemente de tradiţie şi cultură svăbească. 

 

4.1.3. Managementul resurselor umane 

Acest aspect este întotdeauna unul problematic în ceea ce priveşte dezvoltarea unui 

areal aflat pentru o perioada in relativ declin, deoarece forţa de muncă tânără se orientează 

către poli de atracţie regionali cum este Timişoara sau pleacă din ţară. Astfel încât sunt 

necesare programe de atragere a forţei de muncă tânără: programe de pregătire subvenționate, 

programe de internship pe perioada şcolilor profesionale sau a facultății, politici motivaționale 

de recompensare pentru realizări, politică de promovare transparentă bazata pe rezultate; 

implementarea unor programe de formare la locul de muncă a personalului lucrător în turism 

la nivel „entry-level”, fără să fie inclus aici personalul medical etc. 

De asemenea având in vedere noile proceduri propuse este necesar ca personalul să fie 

format şi specializat în noile tehnici şi metode propuse care să sprijine implementarea 

conceptului de wellness. 

4.2.Managementul infrastructurii 

4.2.1. Managementul infrastructurii infrastructurii de acces 

Faptul că Buziaşul este accesibilizat CFR este un mare câştig, care este însă limitat de 

faptul că gara nu se găseşte în interiorul oraşului şi nu există curse regulate de legătură intre 

gară şi centrul oraşului. 

Parcările din oraş sunt insuficiente chiar şi în prezent în momentul organizării unor 

anumite evenimente în cadrul Buziaşului. De asemenea nu există locuri de parcare destinate 

autocarelor. Acestea trebuie amenajate şi semnalizate corespunzător (toatele etc.). 
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Legătura cu Timişoara s-ar putea realiza cu microbuze puse la dispoziţie de către 

autoritatea publică locală în parteneriat (Timişoara - Buziaş) sau cea judeţeană în condițiile în 

care se dovedeşte viabilă o astfel de cursă, care ar putea să funcţioneze la început măcar în 

weekend. 

Nu există un drum de legătură directă între viile şi cramele din Dealul Silagiului şi 

oraş, drum care ar facilita dezvoltarea turismului în zonă, în special al turismului uval, 

gastronomic şi ca parte integrantă a turismului de afaceri, congrese şi conferinţe. În acest caz  

turiştii ar putea fi duşi cu autocare/ microbuze până la crame. 

Nu există rute accesibilizate pentru biciclete: trasee de biciclete în oraş, trasee de 

mountain-biking şi cicloturism în arealele verzi înconjurătoare, mai mult în Parcul Buziaş 

mersul cu bicicleta este interzis! Pentru stimularea folosirii bicicletelor, în cadrul staţiunii 

trebuie realizate piste de biciclete, care să fi continuate cu trasee marcate prin parc prin alte 

locuri decât aleile pietonale unde se plimbă vârstnicii sau pacienți cardiaci. 

De asemenea în arealele protejate înconjurătoare şi pe dealul Silagiului se pot realiza şi 

marca trasee cicloturistice cu grade diferite de dificultate. 

Este necesară de asemenea îmbunătăţirea signaleticii, care trebuie sa fie unitară şi 

coerentă. 

 

4.2.2. Managementul infrastructurii de cazare şi baza de tratament şi agrement 

Tot în ceea ce priveşte managementul, pentru mărirea gradului de ocupare în 

extrasezon şi pentru utilizarea terenurilor de sport deja existente în cadrul parcului se pot 

organiza cantonamente pentru pregătirea diferiților sportivi, care au necesităţi specifice: 

locaţii de cazare şi alimentație publică, unde trebuie să se pună accentul pe aportul energetic, 

proteic, mineral superior (apa de aici putând să joace un rol foarte important în alimentaţia 

lor), locaţii diversificate unde se pot antrena, Buziaşul oferindu-le terenuri de sport în aer 

liber, în parcul cu aer puternic ionizat, terenuri cu diverse grade de declivitate rugozitate – în 

mediul natural: Pădurea Dumbravă si Dealurile Silagiului, sală de sport, săli de fitness, şi 

spaţii/proceduri  pentru refacere şi destindere. 

Pe acelaşi principiu se pot organiza tabere pentru copii pe diferite grup de vârstă cu 

activităţi din cele mai diverse: plimbări prin parc pe urma „marianelor”, orientare turistică 

prin pădure sau varianta moderna a acesteia geocaching, jocuri în bazine cu apă de dimensiuni 

adaptate, zone într-un eventual Aqua parc cu teme ”corabia piraţilor” sau „cartea junglei”; 

excursii în aria protejată a Luncii Timişului pentru cunoașterea biodiversității arealului (cu 

activităţi adaptate pe grupe de vârstă), activități în zona deluroasă, concursuri de zmee, 
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ateliere a diverselor arte în cadrul stațiunii: pictura, modelare ceramică, manufactură 

folclorică având în vedere bogata colecţie Iulia Folea Torceanu  ca sursă primară de inspiraţie, 

„micul chimist” în care învaţă despre proprietăţile minerale ale apelor din Buziaş etc. 

 În vederea realizării introducerii conceptului de wellness este necesar a se face 

achiziţii cu aparatură modernă, dar şi de specializare a personalului în această direcţie. 

 În ceea ce privește infrastructura auxiliară, trebui amplasate harţi pe parcursul stațiunii 

„sunteţi aici” pentru o orientare cât mai bună in cadrul acesteia. Trebuie de asemenea 

stimulate înființarea unor magazine de suveniruri şi sau a chioşcurilor ce pot comercializa 

hărţi ghiduri şi materiale similare. 

 

4.3. Management turistic 

4.3.1. Diversificarea tipurilor de turism 

Pe baza resurselor foarte variate, încă nevalorificate propunem diversificarea tipurilor 

de turism, după cum urmează:  

 Turismul de îngrijire a sănătăţii – turismul de wellness – de destindere. Acesta 

vizează componenta sănătoasă a pieței, prin programele descrise la punctul 4.1.1 – 

managementul resurselor. 

Turism activ, care să pună în valoare resursele naturale în primul rând: ariile 

protejate, în special spaţiile împădurite, apoi spaţiile cu declivitate mai accentuată cum sunt 

dealurile Silagiului. Activităţile pot fi foarte diverse – pe diferite componente ale pieţei şi pe 

diferite grade de dificultate. Dintre activităţi menționăm orientare turistică pentru  adulţi sau 

Geocaching („Treasure Hunt” Vânătoare de comori) pentru  copii-tineret ”, nordic walking, 

trekking, mountain-biking, downhill – pe pantele cu grad mai accentuat de declivitate, călăria 

– in special pe componenta rurală – în Bacova şi Silagiu şi nu în ultimul rând folosirea 

serviciilor aerodromului de la marginea Buziaşului, care poate dezvolta o componentă 

turistică foarte interesanta. 

O componentă de pseudo turişti în ceea ce priveşte turismul activ sunt sportivii care ar 

putea să vină în cantonament – la punctul 4.1.1 şi 4.1.2 este descrisă care sunt rațiunile pentru 

care acest segment trebuie atras. 

In vederea stimulării acestui tip de turism trebuie susţinute activităţi începute deja 

precum „Maratonul Inimii”organizat de Clubul Rotary. 

Turism uval (vini-viticol). Podgoriile de pe Dealul Silagiului sunt tinere, la fel şi viile 

în sine, cea ce înseamnă un grad ridicat de productivitate în următorii ani. Unii dintre 

întreprinzători s-au orientat deja pe această componentă turistica (vezi punctul 2.3.1.6), 
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construind spaţii de degustare adecvate, spaţii de vânzare etc. De asemenea in Strategia de 

dezvoltare locală a Buziaşului este menţionată sprijinirea acţiunii „Drumul vinului”, astfel 

încât se poate dezvolta ca formă de turism de sine stătătoare, cum se întâmplă cu succes şi în 

cazul podgoriei Recaş sau ca parte integrantă a altor tipuri de turism precum turismul de 

afaceri, turismul MICE.  

Turismul gastronomic în condiţiile existentei cramelor, a apei minerale, a satelor 

Bacova şi Silagiu, unde pot fi identificate câteva locaţii unde se poate servi masa tradiţional 

(pe modelul de succes Margina), la început sub formă de „brunch”, unde condiţiile de 

pregătire sunt minime – preparatele fiind reci şi conservate, urmând ca sa se dezvolte hanuri 

unde se pot realiza mese organizate sau chiar pensiuni agroturistice. 

În ceea ce priveşte stațiunea Buziaş ca şi componenta în acest tip de turism  - aceasta 

ar putea fi „piaţa de desfacere”primara atât a cramelor cât şi a furnizorilor locali, punct descris 

la 4.1. şi la fel ca şi până acum locul unde se organizează evenimente de profil precum 

„Festivalul papricaşului”, care are din ce în ce mai mulţi participanţi – atât din ţară cât şi din 

străinătate. 

Turismul rural se poate dezvoltat în cele două sate aparţinătoare Buziaşului, Bacova 

si Silagiu, fiecare putând aduce componente foarte valoroase şi diverse in vederea dezvoltării. 

Silagiul datorită amplasării pe deal, aproprierii de crame se poate orienta către turismul uval şi 

cel activ ca şi parte componenta a ofertei, pe când Bacova se poate axa pe turismul etnic 

datorită structurii etnice diverse pe care o deţine şi în prezent, care este formată în principal 

din saşi şi maghiari, în sat existând şi Biserica catolică germană construită în 1889. 

 Turismul ecumenic se poate dezvolta in condiţiile n care pe suprafața administrativă 

a Buziaşului se găsesc 8 lăcaşe de cult: 4 in Buziaş – 2 biserici ortodoxe, una catolică şi una 

greco-catolica, 2 în Silagiu: una ortodoxă şi una greco – catolică şi 2 în Bacova: una catolica 

şi una ortodoxă. Acest tip de turism ar putea face parte din oferta complementară a curanţilor 

aflaţi în staţiune, cu atât mai mult cu cât aceștia, cel puţin in prezent reprezintă majoritatea, iar 

grupa lor de vârstă este predispusă la agrearea acestui tip de turism. Acest tip de turism poate 

fi completat foarte bine de : 

Turismul cultural, unde pe lângă vizită la unele dintre lăcaşurile de cult se poate 

adăuga si vizita la expoziţia etnografică Iulia Torceanu şi la Muzeul Balnear. Aceste vizite, 

trebuie însă a fi organizate, deoarece obiectivele se găsesc la oarece distantă unele de altele şi 

unele dintre acestea nu sunt deschise în permanenţă. 
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Dar în ceea ce priveşte acest tip de turism accentul trebuie pus pe valorizarea 

patrimoniului construit – ansamblul balnear – aşa cum este descris în punctul 4.1.1. – ca 

ofertă de sine stătătoare sau ca ofertă complementară vizitei în Timişoara. 

 Turism ştiinţific şi pseudoştiinţific 

Având in vedere suprafețele importante ocupate de areale protejate din apropierea 

Buziaşului, se poate propune dezvoltarea mai multor tipuri de turism: cel ştiințific pentru 

urmărirea evoluției tipurilor de specii protejate şi habitate ale acestora, dar şi tipuri de 

activități ecoturistice precum „bird–watching”, având în vedere multitudinea de specii 

protejate din această categorie , în deosebi în ROSPA0128 ,,Lunca Timişului”, dar şi altele 

activități în aer liber care să beneficieze de un astfel de peisaj gen „mountain-biking”, călărie 

etc. 

Turismul cinegetic poate dezvolta o nişă importantă pe baza fondului de vânătoare 

Silagiu. 

Turismul industrial. Fabrica de îmbuteliere a apei minerale ar putea fi elementul 

central al acestui tip de turism, punctul final în conceptul de „degustare a apelor minerale 

evocat la 4.1.,  dacă aceasta ar fi repusă în funcţiune, putând astfel sa se finanţeze şi din taxele 

încasate pe vizite. Dacă vizitatorilor le place apa degustată în fabrică şi li se explică avantajele 

asupra organismului, aceştia îşi vor face un obicei în achiziționarea ulterioară a acestor ape în 

locurile de proveniență dacă o vor găsi la vânzare. Acesta poate deveni şi un motor de 

repunere în funcțiune a fabricii, funcţionând iniţial cu o linie mică de producţie în scop turistic 

şi de distribuţie locală, ulterior putându-se dezvolta pe modelul dispersiei în teritoriu a 

turiştilor. 

4.3.2. Politici de management 

Dezvoltarea unei Organizaţii de Management al Destinaţiei (OMD), care să se 

dezvolte sub forma unui parteneriat public-privat. Din cadru acesteia nu trebuie să lipsească 

departamentul de promovare al stațiunii şi actorii locali precum SC Tratament Balnear Buziaş 

SA, Asociaţia cramelor Silagiu (dacă se va forma o astfel de entitate), Asociația 

producătorilor locali(dacă se va forma o astfel de entitate), etc. Aceasta trebuie să dezvolte o 

politică integratoare de management a stațiunii şi a satelor in componenţa administrativă a 

Buziaşului, să creeze produse unitare şi complexe să creeze politice de management şi 
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acţioneze pe baza unor strategii în comun realizate, de pe urma căreia să beneficieze întreaga 

comunitate. 

Dintre aspectele ce trebuie acest OMD sa atingă de primă importanţă sunt: 

Eliminarea sezonalităţii. Staţiunile balneare de acest tip sunt prin definiţie locaţii 

care pot funcţiona pe durata întregului an. Din fig. 10, 12, 16 , rezultă însă că Buziașul este 

afectat de un grad mare de sezonalitate cu vârful pe sezonul estival şi cu scăderii până la 100 

de vizitatori în lunile sezonului rece.  Astfel trebuie stimulat consumul de produs turistic 

social balnear în lunile în care celelalte tipuri de turism nu pot genera efective mari prin 

politici de preţ, prin politici limitative la nivelul locurilor de cazare ce pot fi destinate acestui 

tip de turism în lunile estivale etc.  

4.3.3. Politicile de marketing 

Acestea trebuie conduse exclusiv de către OMD. Primul pas este crearea unui brand 

puternic, bazat pe unicitatea Buziaşului. Din analizele care le vor face pe baza elementelor 

uşor identificabile cu siguranţă va intra apa, istoricul, iar dacă se doreşte ca turismul activ să 

fie o componentă importantă, trebuie şi aceasta subliniată. Brandul va trebui însoţit de un logo 

din care ar putea face parte, tocmai ideile anterior menţionate, pentru partea dinamică 

putându-se miza pe „Mariana”, care de altfel ar putea deveni o mascotă foarte simpatică a 

staţiunii, prezentă la toate activităţile care vor fi destinate copiilor sau ramiilor cu copii. 

OMD-ul va fi responsabilă de implementarea politicilor de  marketing cunoscute 

precum cei  „4P”, „6A” etc.  

OMD-ul Buziaş va fi responsabil de colaborarea cu alte OMD-uri şi cu agențiile 

judeţene, regionale şi naționale de promovare turistică şi tot OMD-ul va fi cel care va 

participa la târgurile de turism de profil, naţionale, internaţionale etc, depinzând de direcţiile 

strategice de dezvoltare pe care le va adopta OMD-ul. 
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5. Sinteza 

Nr 

crt. 

Disfuncții Măsuri propuse 

RESURSE 

1. Insuficienta 

valorificarea a 

resurselor de ape 

minerale 

- diversificarea programelor curative, introducerea curelor 

profilactice dintre cele mai diverse – fortificarea 

conceptului de Spa, implementarea celui de wellness şi 

a celui de fitness 

- amenajarea unui aqua-park pentru a satisface nevoia de 

termoludism, distracţie 

- introducerea conceptului de degustare a apelor minerale 

– realizarea unor trasee în vederea acestui lucru şi 

repunerea în funcţiune a fabricii de îmbuteliere 

- sursă posibilă de finanţare: POR 2014-2020: Axa 

prioritară 2: Îmbunătăţirea competitivităţii 

întreprinderilor mici şi mijlocii, Axa prioritară 7: 

Diversificarea economiilor locale prin dezvoltarea 

durabilă a turismului 

 Insuficienta 

valorificarea a 

resurselor de aer 

puternic ionizat 

- Activităţi pe grupe de vârstă, pe grade de dificultate şi 

pe grupe de interes: „în căutarea Marianelor”, „în 

căutarea timpului pierdut”, nordic walking, orientare 

turistică, geocaching, cantonamente  

- „forest bathing” 

 Lipsa valorificării 

ariilor protejate 

aparţinătoare 

Buziaşului 

(ROSCI0109 şi 

ROSPA0128, Lunca 

Timişului şi 

ROSCI0336 – Pădurea 

Dumbravă) cât şi cele 

din zonele 

înconjurătoare 

(„Arboretumul Bazoş” 

şi în partea sus-vestică 

„Luncile Pogănişului”) 

- Introducerea unor activităţi specifice turismului ştiinţific 

(gen „bird-watching”) şi a pseudo-turismului ştiinţific – 

excursii şcolare pe diferite teme car să valorifice arealele 

cu biodiversitatea bogată 

- Introducerea in cadrul acestora a traseelor de „ciclo-

turism”  

- Abilitatea acestora pentru ieşiri/sfârşit de săptămână cu 

familia in anumite areale ale acestora (areale pentru 

picnic, camping, locuri destinate practicării anumitor 

sporturi acvatice) 

- Pe areale restrânse amenajarea unor trasee cu explicaţii 

legate de biotop pe modelul celor din Geoparcul 

Dinozaurilor din Haţeg 

- sursă posibilă de finanţare: POR 2014-2020 Axa 

prioritară 7: Diversificarea economiilor locale prin 

dezvoltarea durabilă a turismului 

- Romania-Bulgaria Cross Border Programme 2014-

2020. Axa prioritară 2 – O regiune verde 

 Lipsa valorificării 

podgoriilor 

- incluse în programele MICE, active, educaţionale 

gastronomice şi de profil 
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- sursă posibilă de finanţare: POR 2014-2020 Axa 

prioritară 7: Diversificarea economiilor locale prin 

dezvoltarea durabilă a turismului sau Programul 

Național de Dezvoltare Rurală pentru perioada 2014 

– 2020, Măsura 6 „Dezvoltarea exploatațiilor și 

întreprinderilor” 

 Lipsa valorificării 

produselor 

producătorilor locali 

- datorită înglobării a celor 2 sate Silagiu şi Bacova, pe 

lângă vinul de Silagi(u) ar trebui ca şi ceilalţi 

producători locali să-şi valorifice produsele locale în 

cadrul unităţilor de cazare sau la „târguri ale 

producătorilor” care vor avea succes garantat dacă sunt 

însoțite de garanţia „bio”sau „eco” 

- Programul Național de Dezvoltare Rurală pentru 

perioada 2014 – 2020, Măsura 7 Servicii de bază şi 

reînnoirea satelor în zonele rurale 

 Lipsa valorificări 

patrimoniului istoric 

- Integrarea într-un program global de reabilitare a 

monumentelor care se găsesc pe lista Monumentelor 

istorice din Județul Timiș: ansamblul de arhitectură 

balneară "Zona cu parcul" (determinându-se în precis 

care din clădiri sunt integrate în acest concept), Hotelul 

"Grand" şi cazinoul şi hotelul „Bazar”  

- Valorificarea acestora prin readucerea acestora la 

funcțiile iniţiale 

- Valorificarea acestora prin circuite de o jumătate de zi  - 

gen excursie opțională pentru Timişoara 

Îmbunătățirea stării de conservare a monumentelor și 

clădirilor care fac parte din patrimoniul natural sau 

cultural al zonei (de exemplu, biserici, castele, muzee, 

teatre)  

- Prin POR 2014-2020 - Axa prioritară 5: Îmbunătățirea 

mediului urban si conservarea, protecția și va-

lorificarea durabilă a patrimoniului cultural 

 Lipsa valorificării 

patrimoniului cultural 

- Reabilitarea şi reintroducerea în circuitul turistic a 

Muzeului Balnear 

- Introducerea in circuitul turistic a expoziţiei de artă 

populară (colecția de etnografie) Iuliana Folea Troceanu 

- Prin POR 2014-2020 - Axa prioritară 5: Îmbunătățirea 

mediului urban si conservarea, protecția și va-

lorificarea durabilă a patrimoniului cultural 

- Reabilitarea bisericii catolice din Bacova 

- Valorificarea patrimoniului imobil etnic (șvăbesc) 

- Crearea de trasee tematice, produse și servicii turistice 

bazate pe patrimoniul natural și cultural 
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- Prin Programul Național de Dezvoltare Rurală pentru 

perioada 2014 – 2020, 2. Măsura 7 Servicii de bază şi 

reînnoirea satelor în zonele rurale; Sub-măsura 7.6 

Investiţii asociate cu protejarea patrimoniului cultural 

 Lipsa valorificării 

patrimoniului religios 

- Realizarea unui circuit ecumenic în cele 7 lăcaşe de cult 

ortodox, catolic şi greco-catolic 

- Prin POR 2014-2020 - Axa prioritară 5: Îmbunătățirea 

mediului urban si conservarea, protecția și 

valorificarea durabilă a patrimoniului cultural sau 

Măsura 7 Servicii de bază şi reînnoirea satelor în 

zonele rurale 

 Formarea continuă a 

resurselor umane 

- Formarea şi specializarea personalului în noile tehnici şi 

metode propuse care să sprijine implementarea 

conceptului de wellness 

- Implementarea unor programe de formare la locul de 

muncă a personalului lucrător în turism la nivel „entry-

level”, fără să fie inclus aici personalul medical 

- Prin Programul Operațional Capital Uman -  OS 6.17. – 

Creșterea numărului de programe de formare 

profesională pentru sectoarele economice cu potențial 

competitiv identificate conform SNC şi din domeniile de 

specializare inteligentă conform SNCDI bazate pe un 

sistem de anticipare a nevoilor și tendințelor de 

dezvoltare ale pieței muncii prin investiții în capacitatea 

furnizorilor de formare și prin stimularea parteneriatelor 

cu mediul de afaceri 

INFRASTRUCTURĂ 

 Infrastructura de acces - Realizarea legături între gară şi stațiune 

- Implementarea unor curse rutiere Timişoara-Buziaş cel 

puţin în week-end 

- realizarea drumurilor de acces între Buziaş şi cramele de 

pe dealul Silagiului 

- Reabilitarea aleilor, trotuarelor 

- Realizarea unor parcări cu spaţii destinate pentru 

autocare 

- Îmbunătățirea semnalizării POIS-urilor (obiective de 

patrimoniu, muzee, toalete publice, parcări autocare etc.) 

- Realizarea pistelor de bicicletă in staţiune şi marcarea 

traseelor cicloturistice pe Dealul Silagiului, în Pădurea 

Dumbravă şi în arealul „luncile Timişului” 

- Marcarea unor trasee tematice în cadrul parcului: „pe 

urmele lui Moş Bîzieş”, „la braţ cu Sissi”, „aleea 

personalităţilor”  
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 Valorificarea 

insuficientă a spaţiilor 

de cazare, a bazelor de 

tratament şi agrement 

în extrasezon 

- Stimularea altor tipuri de turism:  

- Congrese, simpozioane, conferinţe 

- Cantonamente sportive 

- Tabere şcolare tematice 

- Turismul de weekend 

 Infrastructura de profil 

precară –  

- lipsa dotărilor de ultimă generații în domeniu wellness 

Dotarea cu echipamente balneare moderne se poate 

realiza prin: CBC Romania – Ungaria 2014 -2020 Axa 

prioritară 4: Îmbunătăţirea serviciilor de îngrijire a 

sănătăţii (Cooperare în domeniul sănătăţii şi prevenţiei 

bolilor) 

- Îmbunătățirea dotărilor existente sau realizarea unora 

noi, care vizează protejarea și utilizarea eficientă a 

potențialului geotermal  

 Infrastructură auxiliară - Reabilitarea toaletelor publice din parcul oraşului şi în 

parcările unde vor parca autocarele 

- Magazine sau chioşcuri care vând pliante, hărţi şi 

suveniruri cu stațiunea 

- Realizarea e hărţi de orientare în staţiune („you are 

here”) 

MANAGEMENT TURISTIC 

 Tipuri de turism 

limitate 

- Realizarea infrastructuri hard şi soft pentru dezvoltarea 

turismului verde (sursă posibilă - Romania-Bulgaria 

Cross Border Programme 2014-2020.. Axa prioritară 

2 – O regiune verde) 

- Dezvoltarea tipurilor de turism pentru care există 

resurse: 

- Turism de wellness (componentă a turismului balnear) 

- Turism MICE 

- Turism activ şi de aventură 

- Turism uval (vini-viticol) 

- Turism gastronomic 

- Turism rural 

- Turism cultural 

- Turism ecumenic 

- Turism ştiinţific şi pseudoştiinţific 

- Turism cinegetic 

- Turism industrial 

 Politici de management - Înființarea unui OMD (Organizaţie de management a 

Destinaţiei) 

- Eliminarea noţiunii de „extrasezon” 

- Organizarea transferului de cunoştinţe, schimbul de 

exemple de bună practică, networking şi dezvoltarea 
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inovaţiilor pentru protejarea patrimoniului natural şi 

cultural şi a turismului sustenabil;  

MARKETING 

 Politici de marketing - Dezvoltarea unui brand turistic pe baza resurselor celor 

mai importante: de apă, istorice şi implementarea 

noţiunii active 

- Implementarea politicilor cunoscute de marketing: cei 

„4P”, „6A”  

- „Neuromarketing” – promovarea experienţelor trăite 

- Dezvoltarea unei imagini regionale transfrontaliere 
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