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HOTĂRÂRE 

pentru modificarea  Anexei nr.1 la Hotărârea Guvernului nr.1016/2011 
privind acordarea statutului de staţiune balneară şi balneoclimatică pentru 

unele localităţi şi areale care dispun de factori naturali de cură 

 

 

În temeiul art.108 din Constituţia României, republicată şi al art.2 alin.(1) 
din Ordonanţa Guvernului nr.109/2000 privind staţiunile balneare, climatice şi 
balneoclimatice şi asistenţa medicală şi de recuperare, aprobată cu modificări şi 
completări prin Legea nr.343/2002, cu modificările ulterioare,  

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre: 

 

Articol unic – Anexa nr.1 „Localităţile şi arealele pentru care se acordă 
statutul de staţiune balneoclimatică “ la  Hotărârea Guvernului nr.1016/2011 
privind acordarea statutului de staţiune balneară şi balneoclimatică pentru unele 
localităţi şi areale care dispun de factori naturali de cură, publicată în Monitorul 
Oficial al României, Partea I, nr.743/24.10.2011, se modifică şi se înlocuieşte cu 
anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

 

PRIM-MINISTRU 

DACIAN JULIEN CIOLOŞ 
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                                                                                                                       ANEXA NR.1 

 

LOCALITĂŢILE ŞI AREALELE PENTRU CARE SE ACORDĂ STATUTUL DE 
STAŢIUNE BALNEOCLIMATICĂ 

1. Arealul Băile Felix din structura comunei Sînmartin, judeţul Bihor 
2. Arealul corespunzător staţiunii turistice 1 Mai, judeţul Bihor 
3. Arealul corespunzător staţiunii turistice Geoagiu Băi, judeţul 

Hunedoara 
4. Arealul Băile Turda din structura municipiului Turda, judeţul Cluj 
5. Arealul corespunzător zonei de agrement - tratament Nicolina din        

municipiul Iaşi, judeţul Iaşi 
6. Arealul Călacea Băi din s  tructura Comunei Orţişoara, judeţul Timiş 
7. Arealul Călimăneşti-Căciulata, judeţul Vâlcea 
8. Arealul balneoclimatic din structura comunei Ocna Şugatag, judeţul 

Maramureş 
9. Municipiul Mangalia, judeţul Constanţa şi  arealul corespunzător: 

Saturn, Venus, Cap Aurora, Jupiter, Neptun şi Olimp.  
10. Municipiul Vatra Dornei, judeţul Suceava 
11. Oraşul Slănic Moldova, judeţul Bacău 
12. Oraşul Târgu Ocna, judeţul Bacău 
13. Oraşul Sângeorz – Băi, judeţul Bistriţa-Năsăud 
14. Oraşul Băile Herculane, judeţul Caraş-Severin 
15. Oraşul Eforie, judeţul Constanţa 
16. Oraşul Năvodari, judeţul Constanţa 
17. Oraşul Covasna, judeţul Covasna 
18. Oraşul Pucioasa, judeţul Dâmboviţa 
19. Oraşul Băile Tuşnad, judeţul Harghita 
20. Oraşul Sovata, judeţul Mureş 
21. Oraşul Slănic, judeţul Prahova 
22. Oraşul Ocna Sibiului, judeţul Sibiu 
23. Oraşul Buziaş, judeţul Timiş 
24. Oraşul Băile Olăneşti, judeţul Vâlcea 
25. Comuna Moneasa, judeţul Arad  
26. Comuna Bazna, judeţul Sibiu 
27. Comuna Tinca, judeţul Bihor 
28. Comuna Bala, judeţul Mehedinţi 
29. Satul Bizuşa-Băi din structura comunei Ileanda, judeţul Sălaj 
30. Satul Sărata Monteoru din structura comunei Merei, judeţul Buzău  
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NOTĂ DE FUNDAMENTARE 

 

 
SECŢIUNEA 1 

TITLUL PROIECTULUI DE ACT NORMATIV :   HOTĂRÂRE A GUVERNULUI 

pentru modificarea Anexei nr.1 la Hotărârea Guvernului nr.1016/2011 privind acordarea 
statutului de staţiune balneoclimatică pentru unele localităţi şi areale care dispun de factori 
naturali de cură. 

 

 
SECŢIUNEA A 2-A 

MOTIVUL EMITERII ACTULUI NORMATIV 

 

1. Descrierea situaţiei    
      actuale  

În conformitate cu prevederile  art. 1 alin.(1) lit.c) din 
Ordonanţa Guvernului nr.109/2000 privind staţiunile 
balneare, climatice şi balneoclimatice şi asistenţa medicală 
balneară şi de recuperare, aprobată cu modificări şi 
completări prin Legea nr.343/2002, cu modificările 
ulterioare, staţiunile balneoclimatice sunt definite ca 
localităţi care dispun de resurse de substanţe minerale, 
ştiinţific dovedite şi tradiţional recunoscute ca eficiente 
terapeutic, de factori climatici benefici şi de condiţii de 
asigurare a menţinerii şi ameliorării sănătăţii şi capacităţii 
de muncă, precum şi a odihnei şi reconfortării. 
Deosebit de asigurarea tratamentelor diferitelor afecţiuni 
care beneficiază de efectele sanogene ale factorilor naturali  
terapeutici, în staţiunile balneare, climatice şi 
balneoclimatice se urmăreşte realizarea recuperării 
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medicale, activitate complex şi interdisciplinară al cărei 
scop este reprezentat de restabilirea cât mai deplină a 
capacităţii funcţionale pierdute din cause congenitale sau 
dobândite, precum şi dezvoltarea unor mecanisme 
compensatorii care să menţină capacitatea de muncă sau 
de autoservire a pacienţilor. 
În conformitate cu prevederile art.2 alin.(1) din acelaşi act 
normativ, statutul de staţiune balneoclimatică se acordă 
prin hotărâre a Guvernului, la propunerea consiliilor locale, 
în baza normelor tehnice unitare pentru realizarea 
documentaţiilor complexe de atestare a funcţionării 
staţiunilor balneare, climatice şi balneoclimatice şi de 
organizare a întregii activităţi de utilizare a factorilor 
naturali, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr.1154/2004. 
Statutul de staţiune balneară şi balneoclimatică a fost 
acordat până în prezent, prin Hotărârea Guvernului 
nr.1016/2011, unui număr de 24 localităţi şi areale care 
deţin factori naturali de cură.  

 
 
 
 

 
 
 
 

2. Schimbări 
preconizate                

Prin acordarea statutului de staţiune balneoclimatică  unui 
număr de 6 localităţi se  urmăreşte  consolidarea  cadrului  
legal  pentru valorificarea terapeutică a factorilor sanogeni 
naturali.  
Având în vedere propunerile consiliilor locale,  referatele 
de evaluare şi atestare a factorilor terapeutici naturali 
întocmite de către Institutul Naţional de Recuperare, 
Medicină Fizică şi Balneoclimatologie Bucureşti, precum şi 
studiile de fundamentare a atestării staţiunilor 
balneoclimatice, se consideră că sunt îndeplinite condiţiile 
necesare  acordării statutului de staţiune baneoclimatică şi 
se propune modificarea anexei nr.1 a Hotărârii Guvernului 
nr.1016/2011 privind acordarea statutului de staţiune 
balneară pentru unele localităţi şi areale care dispun de 
factori naturali de cură şi înlocuirea acesteia cu anexa la 
prezenta hotărâre, completată cu următoarele  localităţi şi 
areale: 

- Arealul Băile Turda, din structura municipiului Turda 
judeţul Cluj 

- Arealul Călacea Băi din structura comunei 
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Orţişoara, judeţul Timiş  
- Comuna Tinca, judeţul Bihor 
- Satul Sărata Monteoru din componenţa comunei 

Merei, judeţul Buzău 
- Comuna Bala, judeţul Mehedinţi 
- Arealul balneoclimatic din structura comunei Ocna 

Şugatag, judeţul Maramureş 
 

Arealul Băile Turda, judeţul Cluj, dispune de 
următorii factori naturali terapeutici: 

- ape minerale clorurate-sodice, de concentraţie 
mare, cu o mineralizare totală de 19,27-225,5 g/l, cu 
caracter sulfatat, calcic, magnezian, cu urme de iod; 

- nămol mineral de lac 
- microclimat de salină;  
- bioclimat de cruţare, continental temperat, 

moderat, cu veri relativ răcoroase şi ierni reci. 
 
Indicaţii terapeutice : 
 

- afecţiuni ale aparatului locomotor; 
- afecţiuni ale aparatului respirator; 
- afecţiuni reumatismale abarticulare; 
- afecţiuni neurologice periferice; 
- afecţiuni post-traumatice; 
- afecţiuni ginecologice; 
- afecţiuni respiratorii şi ORL; 
- boli profesionale; 
- afecţiuni vasculare periferice; 
- afecţiuni dermatologice. 

 
Comuna Tinca, judeţul Bihor,  dispune de următorii factori 
naturali terapeutici: 

- ape minerale bicarbonatate, clorurate, sodice, 
hipotone, hipotermale, carbogazoase; 

- bioclimat sedativ cu unele nuanţe de excitare. 
 
Indicaţii terapeutice:  

1. Afecţiuni ale aparatului digestiv: 
- gastrite cronice hipoacide şi hiperacide în faza de 

acalmie; 
- ulcere gastrice şi duodenale la minimum 3 luni de la 

perioada dureroasă; 
- status post stomac operat; 
- colite cronice nespecifice; 
- constipaţie cronică; 
- dischinezie biliară; 
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- colecistite cronice litiazice şi nelitiazice; 
- status post colecistectomie. 
- Afecţiuni metabolice şi de nutriţie: 
- diabet zaharat echilibrat, după avizul diabetologului; 
- gută cu manifestări articulare, în afara acceselor. 
- Afecţiuni asociate ale aparatului locomotor: 
- afecţiuni reumatismale degenerative abarticulare; 
- afecţiuni neurologice periferice; 
- afecţiuni posttraumatice. 
- Afecţiuni renale 

 
Satul Sărata Monteoru, component al comunei Merei, 
judeţul Buzău, dispune de următorii factori naturali 
terapeutici: 

- ape minerale, clorurate, iodurate, bromurate, 
sodice, calcice, magneziene, sulfuroase, hipertone; 

- nămol mineral de izvor; 
- bioclimat sedativ, cu unele nuanţe de excitare 

Indicaţii terapeutice: 
 

1. Afecţiuni ale aparatului locomotor: 
- boli reumatismale degenerative – coloana 

vertebrală, articulaţiile membrelor; 
- boli reumatismale inflamatorii; 
- afecţiuni posttraumatice;  
- afecţiuni postoperatorii; 
- afecţiuni ale ţesuturilor moi; 
2. Afecţiuni neurologice periferice 
3. Afecţiuni ginecologice. 

 
Comuna Bala, judeţul Mehedinţi dispune de următorii 
factori naturali terapeutici: 

- ape minerale oligominerale, sulfuroase, 
bicarbonatate, sodice, cu mineralizare totală de 
0,529 – 0,713g/l şi temperature de 26 - 32⁰  C; 

- nămol mineral; 
- bioclimat sedativ, indiferent, de cruţare a 

organismului. 
Indicaţii terapeutice ale apelor minerale:  
 

1. Afecţiuni ale aparatului locomotor: 
- boli reumatismale cronice degenerative; 
- boli reumatismale inflamatorii cronice, stabilizate 

biologic; 
- boli reumatismale cronice abarticulare; 
2. Afecţiuni neurologice periferice. 
3. Afecţiuni ginecologice cronice. 
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4. Afecţiuni gastrointestinale – cură internă 
5. Afecţiuni hepatobiliare – cură internă 
6. Afecţiuni renale – cură internă 
7. Afecţiuni metabolice – cură internă 
8. Afecţiuni ORL - aerosoli 
9. Afecţiuni ale aparatului respirator – aerosoli. 

Apele minerale de la Bala sunt recomandate şi în scop 
profilactic pentru persoane cu deficienţe constituţionale 
localizate la nivelul aparatului locomotor, cu hiperlaxitate şi 
instabilitate capsulo-ligamentară şi musculo-articulară, cu 
activităţi în poziţii vicioase sau cu unelte generatoare de 
vibraţii şi trepidaţii, cu tulburări neurovegetative circulatorii 
la extremităţi, pentru femei cu tulburări funcţionale genitale 
pe fond hiperreactiv şi pentru copii cu stări prepubertate pe 
fond temperamental hiperreactiv. 
Indicaţii terapeutice ale nămolului mineral în cură externă: 
 

- boli reumatismale cronice degenerative 
- boli reumatismale abarticulare 
- afecţiuni posttraumatice ale aparatului locomotor 
- afecţiuni neurologice periferice 
- afecţiuni ginecologice 
- afecţiuni dermatologice 
- afecţiuni endocrine 

 
Arealul Călacea Băi din structura comunei Orţişoara, 
judeţul Timiş, dispune de următorii factori naturali 
terapeutici: 

- ape minerale bicarbonatate, clorurate şi hipotone 
termale (38⁰ C); 

- bioclimat de câmpie, excitant cu nuanţe sedative. 
 
Indicaţii terapeutice: 
 

1. Afecţiuni ale aparatului locomotor, cură externă: 
- boli reumatismale degenerative 
- boli reumatismale inflamatorii 
- afecţiuni ortopedice 
- afecţiuni posttraumatice 
2. Afecţiuni ginecologice 
3. Afecţiuni gastrointestinale şi hepatobiliare, cură 

internă: 
4. Afecţiuni renale, cură internă. 

Apele minerale de la Călacea Băi sunt recomandate şi în 
scop profilactic pentru persoane aparent sănătoase cu 
factori predispozanţi  pentru îmbolnăvire, constituţionali 
sau din mediul extern: 
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- deficienţe constituţionale localizate la nivelul 
aparatului locomotor, cu hiperlaxitate şi instabilitate 
capsulo-ligamentară şi musculo-articulară 

- adaptare defectoasă la factorii termici 
- activităţi în condiţii de frig sau umezeală 
- activităţi cu unelte generatoare de vibraţii, trepidaţii 

mecanice, microtraumatisme 
. 

Arealul balneoclimatic din structura comunei Ocna 
Şugatag, judeţul Maramureş, dispune de următorii factori 
naturali terapeutici: 

- ape minerale clorosodice concentrate; 
- bioclimat continental temperat, moderat cu veri 

răcoroase şi ierni reci 
 

Indicaţii terapeutice în cură externă 
- boli reumatismale degenerative 
- boli reumatismale inflamatorii 
- afecţiuni ortopedice 
- afecţiuni posttraumatice 
- afecţiuni ginecologice 
- afecţiuni neurologice periferice 
- afecţiuni ale sistemului nervos central 
- afecţiuni cardiovasculare (tulburări circulatorii 

venoase periferice) 
Apele minerale de la Ocna Şugatag sunt recomandate şi în 
scop profilactic pentru persoane aparent sănătoase cu 
factori predispozanţi  pentru îmbolnăvire, constituţionali 
sau din mediul extern: 

- deficienţe constituţionale localizate la nivelul 
aparatului locomotor, cu hiperlaxitate şi instabilitate 
capsulo-ligamentară şi musculo-articulară 

- adaptare defectoasă la factorii termici 
- activităţi în condiţii de frig sau umezeală 
- activităţi cu unelte generatoare de vibraţii, trepidaţii 

mecanice, microtraumatisme. 
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3. Alte informaţii(**)                  
Nu este cazul 

 
 

SECŢIUNEA A 3-A 

IMPACTUL SOCIOECONOMIC AL PROIECTULUI DE ACT NORMATIV 

1. Impactul macroeconomic     Prezentul proiect de act normativ nu are impact 
macroeconomic. 

1¹ Impactul asupra mediului 
concurenţial şi domeniul 
ajutoarelor de stat 

Prezentul proiect de act normativ nu are impact asupra 
mediului concurenţial şi domeniul ajutoarelor de stat. 
 

2.Impactul asupra mediului de 
afaceri 

Prezentul proiect de act normativ nu are impact asupra 
mediului de afaceri. 

2
1
.Impactul asupra sarcinilor 

administrative 

Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect 

22.Impactul asupra 
întreprinderilor mici și 
mijlocii 

Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect 

3. Impactul social                      Prezentul proiect de act normativ nu are impact social 

4. Impactul asupra mediului 
(***)       

Nu este cazul 

5. Alte informaţii                      Nu este cazul 

SECŢIUNEA A 4-A 
IMPACTUL FINANCIAR ASUPRA BUGETULUI GENERAL CONSOLIDAT, ATÂT PE 
TERMEN SCURT, PENTRU ANUL CURENT, CÂT ŞI PE TERMEN LUNG (PE 5 ANI) 

                                                                                                                  mii lei                   

Indicatori Anul curent Următorii 4 
ani 

Media pe 5 
ani 

1 2 3 4 5 6 7 

1. Modificări ale veniturilor 
bugetare, plus/minus, din care:  

a) buget de stat, din acesta: 

  (i) impozit pe profit 

 Prezentul proiect de act 
normativ nu se referă la 
acest subiect 
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  (ii) impozit pe venit 

b) bugete locale: 

  (i) impozit pe profit 

c) bugetul asigurărilor sociale de 
stat: 

(i) contribuţii de asigurări           

2. Modificări ale cheltuielilor 
bugetare, plus/minus, din care:  

a) buget de stat, din acesta: 

  (i) cheltuieli de personal 

  (ii) bunuri şi servicii 

b) bugete locale: 

  (i) cheltuieli de personal 

  (ii) bunuri şi servicii 

c) bugetul asigurărilor sociale de 
stat: 

  (i) cheltuieli de personal 

  (ii) bunuri şi servicii                

d) bugetul Fondului naţional unic 
de asigurări sociale de sănătate: 

e) bugetul Ministerului Sănătăţii  - 
venituri proprii  

 Prezentul proiect de act 
normativ nu se referă la 
acest subiect 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

3. Impact financiar, plus/minus, din 
care:  

a) buget de stat 

b) bugete locale                          

 

            

4. Propuneri pentru acoperirea             
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creşterii cheltuielilor 
bugetare                 

5. Propuneri pentru a compensa 
reducerea veniturilor 
bugetare                   

            

6. Calcule detaliate privind 
fundamentarea modificărilor 
veniturilor şi/sau cheltuielilor 
bugetare                               

            

7. Alte informaţii                                    

 
 
 
 

SECŢIUNEA A 5-A 
EFECTELE PROIECTULUI DE ACT NORMATIV ASUPRA LEGISLAŢIEI ÎN VIGOARE 

1. Măsuri normative necesare 
pentru aplicarea prevederilor 
proiectului de act normativ : 
 a) acte normative în vigoare ce vor 
fi modificate sau abrogate, ca 
urmare a intrării în vigoare a 
proiectului de act normativ; 
b) acte normative ce urmează a fi 
elaborate în vederea implementării 
noilor dispoziţii.           

Nu este cazul 

1
1
. Compatibilitatea proiectului 

de act normativ cu legislația în 
domeniul achizițiilor publice 

Proiectul de act normativ nu se referă la acest 
subiect 

2. Conformitatea  proiectului de act 
normativ cu legislaţia comunitară 
în cazul proiectelor ce transpun 
prevederi comunitare.         

Nu este cazul 

3. Măsuri normative necesare 
aplicării directe a actelor normative 
comunitare.        

Nu este cazul 

4. Hotărâri ale Curţii de Justiţie a 
Uniunii Europene          

 Nu este cazul 

5. Alte acte normative şi/sau 
documente internaţionale din care 
decurg angajamente. 

 Nu este cazul  

6. Alte informaţii   Nu este cazul 

                   

SECŢIUNEA A 6-A 
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CONSULTĂRILE EFECTUATE ÎN VEDEREA ELABORĂRII PROIECTULUI DE ACT 
NORMATIV 

1. Informaţii privind procesul de 
consultare cu organizaţii 
neguvernamentale, institute de 
cercetare şi alte organisme 
implicate                         

  

2. Fundamentarea alegerii 
organizaţiilor cu care a avut loc 
consultarea, precum şi a modului 
în care activitatea acestor 
organizaţii este legată de obiectul 
proiectului de act 
normativ                          

 Nu este cazul 

3. Consultările organizate cu 
autorităţile administraţiei publice 
locale, în situaţia în care proiectul 
de act normativ are ca obiect 
activităţi ale acestor autorităţi, în 
condiţiile Hotărârii Guvernului nr. 
521/2005 privind procedura de 
consultare a structurilor asociative 
ale autorităţilor administraţiei 
publice locale la elaborarea 
proiectelor de acte normative     

 Proiectul a fost elaborat pe baza propunerilor 
autorităţilor administraţiei publice locale din localităţile 
cărora  urmează a li se acorda statutul de staţiune 
balneoclimatică, pe baza studiilor de fundamentare  
pentru atestarea ca staţiune balneoclimatică, precum şi 
pe baza referatelor privind evaluarea şi atestarea 
factorilor terapeutici naturali identificaţi în zonele 
respective, elaborate de către Institutul Naţional de 
Recuperare, Medicină Fizică şi Balneoclimatologie 
Bucureşti. 

4. Consultările desfăşurate în 
cadrul consiliilor interministeriale, 
în conformitate cu prevederile 
Hotărârii Guvernului nr. 750/2005 
privind constituirea consiliilor 
interministeriale permanente      

Nu este cazul 

5. Informaţii privind avizarea de 
către:  

a) Consiliul Legislativ 

b) Consiliul Suprem de Apărare a 
Ţării 

c) Consiliul Economic şi Social 

d) Consiliul Concurenţei 

e) Curtea de Conturi              

Nu este cazul 

6. Alte informaţii                     
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SECŢIUNEA A 7-A 

ACTIVITĂŢI DE INFORMARE PUBLICĂ PRIVIND ELABORAREA ŞI IMPLEMENTAREA 
PROIECTULUI DE ACT NORMATIV 

1. Informarea societăţii civile cu 
privire la necesitatea elaborării 
proiectului de act normativ  
      

Proiectul de act normativ respectă prevederile Legii 
nr.52/2003 privind transparenţa decizională în 
administraţia publică  
 
 

 2.  Informarea societăţiicivile cu 
privire la eventualul impact asupra 
mediului în urma implementării 
proiectului de act normativ, 
precum şi efectele asupra sănătăţii 
şi securităţii cetăţenilor sau 
diversităţii biologice 
                         

Nu este cazul.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 3. Alte informaţii                  

SECŢIUNEA A 8-A 

MĂSURI DE IMPLEMENTARE 

1. Măsurile de punere în aplicare a 
proiectului de act normativ de 
către autorităţile administraţiei 
publice centrale şi/sau locale - 
înfiinţarea unor noi organisme sau 
extinderea competenţelor 
instituţiilor 
existente           

Nu este cazul 

2. Alte informaţii                   Nu este cazul 
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În acest sens, a fost întocmit proiectul de Hotărâre a Guvernului pentru 

modificarea Anexei nr.1 la Hotărârea Guvernului nr.1016/2011 privind acordarea 
statutului de staţiune balneară şi balneoclimatică unor localităţi şi areale care 
dispun de factori naturali de cură. 
 

MINISTRUL SĂNĂTĂŢII, 

Vlad Vasile Voiculescu 

 

 

AVIZĂM FAVORABIL 

                                             VICEPRIM-MINISTRU,  

MINISTRUL  DEZVOLTĂRII  REGIONALE ŞI ADMINISTRAŢIEI PUBLICE 

Vasile Dîncu 

 

 

VICEPRIM-MINISTRU, MINISTRUL ECONOMIEI, COMERŢULUI ŞI 

RELAŢIILOR CU MEDIUL DE AFACERI 

Costin Borc 

 

 

MINISTRUL MEDIULUI, APELOR                     MINISTRUL FINANŢELOR              

               ŞI PĂDURILOR                                                   PUBLICE  
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                                                 MINISTRUL JUSTIŢIEI, 

                  Raluca Alexandra Prună                                                       

 

 

 

 


