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Cum valorificăm 
turismul balnear
Investițiile în stațiunile balneare după anul 
2000 au fost destul de multe și consistente, 
deși nu suficient cunoscute. În paranteză 

putem spune că o investiție în domeniul acesta nu poate fi decât 
consistentă, costurile pentru un hotel într-o stațiune fiind și de 3-4 ori 
mai mari decât o investiție în celelalte tipuri de turism. Doar la o primă 
vedere, trebuie să luăm în calcul infrastructura, dotările cu totul speciale, 
un personal cu calificare specifică și de grad superior. Dar investițiile nu 
trebuie să se oprească aici; iar acestea, dacă aparțin unui întreprinzător 
privat, sunt foarte mari pentru el! Mai sunt necesare și investițiile ce 
revin autorităților locale sau statului – parcurile, iluminatul și curățenia 
publică, căile rutiere, rutele de acces, cele destinate plimbărilor etc.. 
Sistemul de canalizare, semnalizarea stațiunii, a punctelor de interes, 
toate contribuie la o imagine de ansamblu care determină succesul 
unui proiect în domeniul balnear. Unele dintre aceste costuri au fost 
preluate de întreprinzătorul privat, altele de administrația locală, altele 
de stat, sau au făcut subiectul unor parteneriate de tip public-privat, 
dar... dincolo de a exista (ceea ce rămâne în continuare o problemă), 
ele trebuie să fie active, eficiente, să propună o viziune și nu doar o 
alianță formală. 
Toate aspectele trebuie rezolvate cât mai rapid și cât mai pragmatic, 
deoarece premizele ne sunt favorabile. Dat fiind patrimoniul de care 
dispunem, și despre care putem vorbi la nesfârșit, atenția noastră 
trebuie să se îndrepte spre bazele de tratament. În contextul intrării în 
vigoare a directivei europene privind liberalizarea serviciilor medicale, 
se deschid oportunități pentru firmele românești din domeniul 
turismului și sistemului medical, pentru operatorii de hoteluri, centre 
de tratament și spa-wellness. Piața se deschide pentru turiștii străini, 
clientela se poate diversifica, turismul românesc poate să-și găsească în 
sfârșit o identitate, un drum propriu. 
Am văzut că proiectele românești de succes în turism, balnear sau de 
relaxare, au apărut atunci când statul s-a implicat. În străinătate, destinațiile 
de succes sunt create cu ajutorul facilităților, prin sprijinirea investițiilor 
de către stat. Un exemplu devenit clasic este Turcia, cu o strategie în 
turism de lungă durată și complexă, astfel încât investitorii turci își pot 
face acum planuri de dezvoltare la nivel regional. Așa cum am văzut 
recent, ei au fost invitați de Președintele României să investească și aici, 
în acest spațiu cu resurse care cu greu pot fi găsite în alt loc. 
Noi facem tot ce ne stă în putință pentru a dezvolta domeniul balnear. 
Suntem bucuroși că a apărut și în România o nouă formă de organizare și 
comunicare, ce deschide calea spre multiple colaborări și parteneriate: 
primul cluster termal a apărut în februarie 2014 la Tușnad, reunind agenți 
economici, autorități locale, centre universitate, institute de cercetare. 
Eforturile noastre, ca asociație patronală și profesională, sunt canalizate 
nu doar în interiorul branșei, ci și în raporturile cu statul, accentuând rolul 
major pe care trebuie să îl aibă acesta în dezvoltarea pieței turistice. De 
aceea, suntem convinși că tot mai mulți parteneri vor veni alături de noi, 
fie ei investitori, stat, asociații, autorități locale, promotori ai sectorului. Îi 
așteptăm pe toți și suntem deschiși la propuneri!

Nicu Rădulescu
Președinte OPTBR
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Pardoseli antiderapante

PVC-ul antiderapant se poate utiliza oriunde oamenii 
muncesc, învață, se joacă sau își desfășoară activitatea. 
Aderența este cu atât mai necesară în spațiile unde umi-
ditatea poate deveni cauza accidentării, unde oamenii 
trebuie să pășească relaxat, fără teama de a aluneca sau 
a se împiedica, unde pot veni persoane cu probleme de 
mobilitate sau deplasare. Centrele Spa și wellness, pisci-

nele, cabinetele de înfrumusețare sau recuperare, hote-
lurile, cu tot ceea ce reprezintă ca activitate, sunt locurile 
unde mersul trebuie să fie sigur și fără efort, iar acest as-
pect este în mâinile celor care le dețin sau le gestionează. 
Nu în ultimul rând, beneficiarii unor pardoseli antidera-
pante sunt angajații – de mobilitatea lor depinde calitatea 
serviciilor și succesul unei afaceri.

Step Safety Vinyl
Pentru pași siguri:

• Alunecarea este detașat cea mai 
frecventă cauză a accidentelor în hote-
luri, restaurante, clădiri publice și la locul 
de muncă; conform statisticilor, este 
a doua cauză a accidentelor mortale, 
după cele auto! 

• În SUA, zilnic se produc 25.000 de accidente prin 
alunecare, ceea ce costă statul american circa 100 de 
miliarde de dolari anual. Este și cauza a numeroase pro-
cese în care patroni și operatori de hoteluri au avut de 
pierdut, fiind incriminați de neglijență. 

• Țările din Europa Occidentală au fost mai prevăză-
toare și au constituit un sistem complex de testare a 
rezistenței la alunecare: în Germania sunt prevăzute 
peste 150 de criterii de siguranță pentru diverse 

situații particulare (zone de piscină, grupuri sanitare, 
bucătării comerciale etc.). Testele se fac în laborator, fo-
losind rampa cu unghi variabil (se observă la ce înclinare 
a pardoselii dintr-un material anume începe alunecarea), 
sau cu pendulul mobil (se calculează fricțiunea, de câte 
ori se „mătură“ podeaua înainte de a se opri) – test care 
datează încă din 1971. 

• Astfel, au fost concepute standardele, la care sunt 
luate în calcul situațiile particulare: umezeală, grăsime, 
nisip etc. Conform standardelor germane DIN 51130, 
pardoselile sunt evaluate din perspectiva rezistenței 
la alunecare pe o scală R, iar valorile acceptate sunt 
cuprinse între R 9 și R 13. Aici trebuie spus că nici 
aderența prea mare nu este de dorit, deoarece pro-
voacă împiedicarea.
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Forbo Flooring Systems România
Sandra Stoian
Tel.: +40 728 929 652
Email: sandra stoian@forbo.com
Web: www.forbo.com

Libertate totală  
pentru designeri
• Culori coordonate cu alte colecții Forbo Flooring
• 72 de culori diferite, permițând soluții creative
• Modele non-direcționale, fără repetiții
• Posibilitatea realizării de logo-uri prin intermediul teh-

nologiei Aquajet
• Alegerea cordonului de sudură în nuanțe adaptate 

sau contrastante

Colecția Step de la Forbo Flooring Systems constă în opt 
game de pardoseli vinilice foarte durabile, ce înglobează o 
extraordinară rezistență la alunecare, conform standardelor 
internaționale acceptate, în condițiile păstrării unui design 
agreabil, dominat de culori proaspete și plăcute. Oferind 
o gamă completă de variante în privința funcționalității și 
designului, Step vă ajută să obțineți interioare estetice pen-
tru hotel, restaurant, zonele comerciale dacă există, săli de 
conferințe, diversele așa-numite „spații umede“. Toate culo-
rile și modelele din colecția Step au fost atent proiectate și 

fiecare familie de modele e disponibilă în diferite grade de 
rezistență la alunecare, permițând amenajarea unor interioa-
re armonioase și complementare, indiferent cât de variate 
și solicitante sunt scopurile prevăzute. Gamele surestep® și 
safestep® își obțin calitățile antiderapante prin încorporarea 
în stratul de uzură a granulelor de cuarț și carborundum, 
folosite separat sau împreună. Designul special al modele-
lor Surestep Wood, Stone, Star și Colour e atins folosind 
oxid de aluminiu, cu aceeași duritate și rezistență la uzură, 
proprietăți care se păstrează în timp – un aspect de ase-
menea foarte important, pentru că astfel suprafața nu mai 
trebuie tratată ulterior cu soluții antiderapante. 

safestep®

Produsele din această 
categorie sunt adecvate 
pentru zonele unde exis-
tă un risc semnificativ de 

alunecare din cauza contaminării continue a pardo-
selii, a scurgerii de lichide în mod frecvent. Intensi-
tatea utilizării determină alegerea produsului.

surestep®

Cu o rezistență la alu-
necare R10, aceste 
pardoseli sunt adecvate 
pentru zone obișnuite 

de trafic, în care poate apărea un risc ridicat de 
alunecare. Își păstrează caracteristicile și aspec-
tul chiar și în condiții de curățare frecventă.

Wetroom

Sunt produse pentru 
zone umede, aflate în 
permanent contact cu 
apa, și unde traficul 

se desfășoară preponderent desculț, sau o 
combinație de pășire desculț și încălțat.

Safestep grip

Costituie suprafețe dure, 
embosate pentru zone 
umede, în care se merge 
desculț sau cu încălțăminte 

cu talpă moale. Au un design modern, industrial, cu 
forme embosate noi, unice, în 8 culori asortate cu 
cele din colecțiile Surestep Original și Safestep.
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Amenajările care utilizează APA, între CONCEPT și EXECUȚIE
• Criteriile de evaluare a unui proiect
• Relația AMENAJARE PEISAGISTICĂ – APĂ – OBIECT DE ARHITECTURĂ – ORAȘ

APA, ca matrice a lumii și element primordial, ma-
terie de regenerare și izvor al vieții, este un element 
fundamental pentru realizarea unei ambianțe de ca-
litate, atât în spațiul peisagistic public urban, cât și 
în spațiile arhitecturale interioare sau exterioare, prin 
piscine, bazine, spa-uri, grădini acvatice și lacustre.

În amenajările peisagistice, apa se poate utiliza în di-
ferite ipostaze, atât statice (bazine, piscine, spa-well-
ness, grădini tematice – acvatice, lacustre), cât și în 
mișcare (fântâni, cascade, sistem contra-curent, pereți 
de apă), pentru realizarea unei dinamici a spațiului ur-
ban-peisagistic și arhitectural.

Joi, 20 martie, în sala Lipscani a Hote-
lului Cișmigiu din București a avut loc 
festivitatea de decernare a Premiilor 
Asociației Patronale pentru Piscine și 
Wellness (APPW), prima manifesta-
re de acest gen din România.

Concursul s-a desfășurat în perioa-
da 1 decembrie 2013 – 30 ianuarie 
2014 și a cuprins lucrări ale mem-
brilor asociației. Fiecare companie 

Premiile APPW
Prima ediție a concursului  
de piscine și Spa-uri din România!

a putut înscrie realizările cu care se 
mândrește, proiecte încadrate în pa-
tru categorii distincte: Piscine Publice, 
Piscine Rezidențiale Exterioare, Pisci-
ne Rezidențiale Interioare, și Spa-uri. 

La evenimentul decernării Premi-
ilor APPW de la Hotelul Cișmigiu 
au participat board-ul asociației, 
membrii activi ai acesteia, susținători 
ai concursului, arhitecți și designeri, 
reprezentanți ai presei. Printre cei 

care au susținut manifestarea, trebu-
ie să menționăm sponsorii Mapei 
România, Agrob Buchtal și Hotel 
Cișmigiu, respectiv portalul spatiul-
construit.ro ca partener oficial. Revis-
ta Spa Magazin, ca partener media, 
a suținut de asemenea acest eveni-
ment, pe care l-a promovat și va con-
tinua să îl susțină prin evidențierea lu-
crărilor premiate, a companiilor care 
le-au executat.    

Conf. Dr. Arh. Cerasella Crăciun

Eveniment
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Câteva dintre criteriile care au stat 
la baza jurizării au fost legate de în-
cadrarea piscinei în peisaj ca formă și 
estetică, amenajările peisagistice ex-
terioare, calitatea finisajului, detaliile 
de execuție și siguranța în exploatare. 
Misiunea juriului nu a fost deloc una 
ușoară, având de ales între lucrări care 
au ”punctat” la toate aceste capitole.

Juriul a fost format din cinci membri, 
reprezentanți ai revistelor de specia-
litate și arhitecți implicați în lucrări de 
peisagistică și design. Aceștia sunt:
- Conf. Dr. Arh. Cerasella Crăciun – 

Prodecan al Facultății de Urbanism 

din cadrul Universității de Arhitec-
tură ”Ion Mincu”

- Arh. Andreea Mustață – Urbanist 
peisagist KXL Architects, București

- Cristina Stoica – Redactor-șef al re-
vistei ”Casa Lux”

- Ionuț Mircea – Sales & Marketing 
Manager al portalului Spatiulcon-
struit.ro

- Lucian Nicolescu – Redactor-șef al 
revistei SpaMagazin

Mai trebuie menționat că lucrările 
câștigătoare vor avea dreptul să par-
ticipe din partea APPW la Concursul 

Din perspectiva peisagistică, există câteva elemente 
extrem de importante care definesc o amenajare de 
calitate care utilizează apa, precum:

• Conceptul general de amenajare peisagistică, 
reprezentând „ideea” de bază de la care se face 
propunerea estetică, și care uneori poate lua forma 
filosofică sau poetică pornind de la un „fir călăuzitor”, 
preluarea memoriei locului (genius loci), transforma-
rea unei dorințe a beneficiarilor într-o formă concep-
tuală interpretată ș.a.m.d.. Conceptul se concretizea-
ză în compoziția generală, care integrează funcțiuni, 
alei / fluxuri, vegetație, lumină, texturi, cromatică, ele-

mente decorative etc.. În ceea ce privește amenajă-
rile interioare care utilizează apa, acestea pot avea 
un concept care preia și transformă conceptul vo-
lumetric arhitectural sau un concept total diferit care 
se pune în valoare prin contrast.

• Integrarea în sit, în peisajul natural și urban, se 
realizează prin insertul amenajării cu apă în contex-
tul existent, ținându-se cont de localizarea ampla-
samentului, formele de relief, vecinătatea imediată 
și mai îndepărtată, respectiv macro- și mezzo-pe-
isajul. De asemenea, se va avea în vedere relația 
cu peisajul antropic, construit, respectiv integrarea 
în zonele funcționale urbane, fronturi, aliniamente, 

„APPW premiază cele mai 
reprezentative lucrări, o 
recunoaștere a profesiona-
lismului câștigătorilor. Acest 
concurs plasează România și 
pe specialiștii acestui domeniu 
în rândul promotorilor europeni 
de eleganță și bun-gust.”

Șerban Moroianu, Președintele 
Asociației Patronale pentru Pis-
cine și Wellness (APPW)

„Un asemenea concurs 
este oportun atât pentru 
profesioniști, cât și pentru pro-
ducători, dar mai ales pentru 
beneficiari. Apa este importan-
tă în oraș din punct de vedere 
ecologic și social, fiind cea 
care își aduce aportul, alături 
de spațiile verzi, la ecologi-
zarea, curățarea și ridicarea 
calității vieții locuitorilor. Prin 
activitățile asociate de sport, 
agrement și loisir, amenajările 
piscinelor, bazinelor și a spa-
urilor sunt funcțiuni peisagis-
tice și arhitecturale extrem de 
necesare astăzi pentru relaxare 
și păstrarea sănătății beneficia-
rilor de diferite vârste.“

Conf. Dr. Arh. Cerasella Crăciun, 
Prodecanul Facultății de Urba-
nism din cadrul Universității de 
Arhitectură Ion Mincu.

„Este o inițiativă extraordinară, 
într-un domeniu cu un potențial 
foarte mare, în contextul în 
care APPW poate avea un rol 
decisiv în creșterea calității, în 
abordarea tematicii piscinelor și 
wellnes-ului, iar beneficiarii se 
pot bucura astfel de creșterea 
gradului de profesionalism”.  
Ovidiu Badea, 
Director Tehnic Mapei România

European de Piscine Rezidențiale și 
Spa-uri EUSA, a cărui festivitate de 
premiere se va desfășura la Lyon, 
Franța, în luna noiembrie 2014.
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rețele tehnico-edilitare din zonă. În cazul spațiilor 
interioare, relația de integrare se va realiza la ni-
velul spațiilor și volumetriilor arhitecturale interioa-
re (circulații, corpuri arhitecturale distincte, plafon, 
pereți, pardoseală, grădini tematice), dar și la nivelul 
raportului cu exteriorul (funcțiuni intermediare, spații 
de tranziție, treceri, pasarele și poduri interioare, 
supante). În ambele cazuri, se relaționează ame-
najarea inclusiv cu propunerea peisagistică (alei, 
funcțiuni, plante, grupuri de vegetație, masive plan-
tate, amenajări florale, împrejmuiri și vecinătate).

• Relația cu obiectul de arhitectură și cu contextul 
arhitectural general, unde foarte importante ar fi re-

perele comune de estetică, formă și stil, astfel încât 
amenajarea care utilizează apa în diferite ipostaze 
să fie coerentă, fără a produce disconfort vizual sau 
ambiguitate spațială.

• Trinomul funcționalitate / utilitate / siguranță este 
necesar pentru aplicarea standardelor de siguranță, 
în relație estetică cu funcționalitatea și utilitatea 
spațiului, în funcție de necesitățile definite de proiec-
tant împreună cu beneficiarul.

• Realizarea unei ambianțe specifice se poate rea-
liza prin utilizarea de materiale și texturi în acord cu 
forma și estetica propusă, precum și marcarea cu 
elemente cromatice sau cu texturi care să particu-

Eveniment

CategoRia
Piscine publice

Aur – Piscine Speranța Service

Bronz – 3G Sport IPArgint – Dinotec Consult

Bronz – Aqua Azur
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A s o c i a ț i a  P a t r o n a l ă
P i s c i n e  ș i  W e l l n e s s

Premiile
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larizeze spațiul (pardoseală, pereți, parapeți, elemente 
decorative, mobilier urban / de interior – după caz).

• Activitățile asociate de sport, agrement, loisir și 
wellness care se integrează armonios în amenajă-
rile piscinelor, bazinelor și spa-urilor, rezultând astfel 
funcțiuni peisagistice și arhitecturale extrem de ne-
cesare astăzi pentru relaxare și păstrarea sănătății 
fizice și psihice a beneficiarilor de diferite vârste, in-
clusiv pentru recuperare medicală, putând fi integra-
te într-un sistem deschis. 

• Rolul ecologic al amenajărilor care utilizează apa, 
acestea aducându-si aportul alături de spațiile verzi, la 
ecologizarea, curățarea și umidificarea aerului și ridi-

carea calității vieții locuitorilor. Este de menționat faptul 
că oglinzile de apă conduc la scăderea cu 3 - 5 °C 
a temperaturilor în cadrul insulelor de căldură care se 
formează în anotimpul cald din cauza încălzirii globale 
și a poluării excesive.  

• Factor de coagulare socială, piscinele, bazinele, 
spa-urile, dar și bazinele, grădinile acvatice, cascade-
le, pereții de apă exteriori / interiori, contribuie la odih-
na activă sau pasivă, la schimburi sociale importante 
la nivelul grupurilor de utilizatori, oamenii devenind mai 
degajați și mai relaxați în prezența acestora.

• Iluminatul decorativ special este un element care 
poate transforma propunerea, realizând un spațiu 

CategoRia
Piscine 

rezidențiale
exterioare

Aur – Hobbit Concept Ro

Argint – 3G Sport IP Bronz –Kasta Metal

A s o c i a ț i a  P a t r o n a l ă
P i s c i n e  ș i  W e l l n e s s

Premiile
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ritelor metode de punere în valoarea a apei, amena-
jării, grupurilor de vegetație, prin iluminat de tip cald / 
rece, ascendent / descendent, direct / indirect, filtrat 
/ direcționat etc.. 

• Calitatea execuției proiectului este extrem de 
importantă pentru imaginea finală obținută și este 
necesar a fi respectat proiectul final în integrita-
tea lui, pentru a se păstra conceptul nealterat. De 
asemenea, întreținerea amenajării și raportul 
funcționalitate / uzură în timp, poate fi definitoriu, 
atât în amenajările exterioare publice / urbane, cât 
și în cele interioare.

• Nu în ultimul rând, costul care trebuie menținut într-
un palier suportabil de către promotor / beneficiarul 
direct, într-un echilibru dintre estetica conceptului și 
utilitate/funcționalitate. Atunci când costurile sunt mai 
mari, se poate găsi o soluție de echilibru și com-
promis, sau se poate etapiza execuția proiectului în 
mai mulți pași, astfel încât să se poată implementa în 
etape succesive în timp, păstrând conceptul inițial.

În sensul celor de mai sus, este extrem de importan-
tă definirea încă din faza incipientă a unei teme de pro-
iectare realizate de proiectant împreună cu beneficiarii, 
existența unui proiect realizat de specialiști în domeniu, 

CategoRia
Piscine 
rezidențiale
interioare

Aur – Proliteh Grup

Argint – Dinotec Consult Bronz – Dinotec Consult

Eveniment

A s o c i a ț i a  P a t r o n a l ă
P i s c i n e  ș i  W e l l n e s s

Premiile
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respectarea proiectului și implementarea lui corectă, 
precum și conlucrarea și schimburile de idei la nivelul 
conceptului între propunere, amenajare / implementare 
/ realizarea construcției, respectiv între urbanistul - pei-
sagist, arhitect, producător, constructor și beneficiar.

CategoRia
Spa-uri

Aur – Proliteh Grup

Argint – Dinotec Consult Bronz – Dinotec Consult

Conf. Dr. Arh. Cerasella Crăciun 
Prodecan Facultatea de Urbanism,  
Coordonator Secția Amenajarea și Planificarea Peisajului 
Director Master Peisaj și Teritoriu, Facultatea de Urbanism  
Universitatea de Arhitectură și Urbanism ”Ion Mincu”, București 
Email: cerasellacraciun@gmail.com
Web: www.cerasellacraciun.ro

Facultatea de Urbanism, din cadrul 
Universității de Arhitectură și 
Urbanism „Ion Mincu” București, 
este singura facultate din țară 
care organizează admitere pentru 
specializarea urbanist - peisagist, 
în cadrul Licenței de Amenajarea  

și Planificarea Peisajului (4 ani - 240 credite ECTS) și  
a Masterului Peisaj și Teritoriu (2 ani - 120 credite ECTS).

Relații la Secretariatul Facultății de Urbanism
Tel. 021/30.77.180, 021/30.77.183

sau pe site-ul UAUIM la link-urile:
Web: www.uauim.ro/facultati/urbanism/peisagistica
 www.uauim.ro/facultati/urbanism/mpt

A s o c i a ț i a  P a t r o n a l ă
P i s c i n e  ș i  W e l l n e s s

Premiile



12    spa Magazin

Sfatul specialistului

AdriAnA Petre este inginerul 
chimist al echipei Chemoform, cu 
o experienţă de 7 ani în domeniul 
tratării apei piscinelor private sau 
publice şi a Spa-urilor. A participat 
la numeroase specializări în străi-
nătate, realizate de firma parteneră 
Chemoform Germania – producă-
tor al substanţelor chimice pentru 
tratarea şi întreţinerea apei din pis-
cină sau Spa.
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Sosirea primăverii marchează 
unul dintre momentele impor-
tante pentru piscina comple-
xului dumneavoastră – deschi-
derea și pregătirea acesteia 
pentru sezon. Vă prezentăm în 
continuare o serie de sfaturi și 
recomandări despre cum trebu-
ie realizată deschiderea cores-
punzătoare a piscinei.

Discutați cu specialiștii
Programați deschiderea piscinei 

din timp, la o firmă specializată. Aces-
te companii nu pot efectua mai mult 
de două deschideri pe zi, așadar o 
programare va fi de folos. În plus, 
dacă aveți o piscină finisată cu liner, 
nu este recomandat să încercați să 
efectuați singuri operațiunile de golire 

a piscinei și spălare a linerului. În cazul 
în care temperatura exterioară nu este 
corespunzătoare, pot apărea cute ce 
nu vor putea fi remediate ușor. 

Prelata de iarnă
Spălați și uscați prelata de iarnă și 

apoi depozitați-o într-un loc uscat și 
răcoros. Strângeți și cordelinele, iar 
în cazul în care prelata a fost fixată 
cu țăruși și nu cu un sistem înfiletat în 
terasă, îndepărtați-i. 

Aquablanc O2pH-Regulator Minus

pH-Regulator Plus Aquablanc A Chemoclor-T

Deschiderea
piscinelor
pentru sezonul cald
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Analiza apei
Determinați, pe baza unei analize, 

duritatea apei și concentrația de me-
tale din ea. 

Dedurizarea
Dacă știți că duritatea apei este mai 

mare de 15 grade germane, puteți 
începe dedurizarea ei pe parcursul 
umplerii piscinei, adăugând pe mar-
gini produsele speciale pentru dedu-
rizare.  Apa dură va scădea eficiența 
produselor pe bază de clor cu cel 
puțin 60%. În plus, va crea și neplă-
ceri – depuneri pe suprafața linerului 
sau a mozaicului, disconfort pentru 
utilizatorii piscinei, consum sporit al 
chimicalelor. În cazul în care apa este 
dură, nu recomandăm dezinfecta-

re cu hipoclorit de calciu deoarece 
acesta va spori duritatea apei. 

Eliminarea metalelor 
din apă

Eliminarea metalelor din apă se 
realizează tot cu produse speciale, 
care vor schimba culoarea apei pe 
parcursul tratării șoc și, o dată ce 
apa se va limpezi, se vor transforma 
în depuneri pe fundul piscinei, pe 
skimmere și gurile de refulare. Aces-
te depuneri vor putea fi îndepărtate 
cu o soluție specială.

Stabilizarea pH-ului
Este foarte important să stabilizați 

pH-ul apei în primele două săptămâni 
de la deschiderea piscinei, în special 

pentru a maximiza eficiența clorului. 
Un pH neutru (7,2 -7,4) vă va asigura 
confortul în apă și va necesita o can-
titate mică de dezinfectant.  

Verificarea filtrelor
Verificați dacă nisipul din filtru nu 

este colmatat, fenomen adesea în-
tâlnit pe durata iernii. Este foarte im-
portant să verificați nisipul până la ca-
pătul filtrului și nu numai la suprafață 
pentru că altfel riscați să aveți o filtrare 
la 30% din capacitatea filtrului. Reco-
mandăm ca schimbarea nisipului din 
filtru să fie făcută astfel încât să evitați 
consumul excesiv de chimicale, pre-
cum și deteriorarea calității apei. Ul-
terior, spălați nisipul la câteva zile - o 
săptămână. 

FlisanCompactal Algen-Ex

AktivsauerstofftablettenCalzostab Eisen-Ex
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Sfatul specialistului

Chemoform românia
Şoseaua Pipera Tunari nr. 2 A, jud. Ilfov
e-mail: office@chemoform.ro
tel./Fax: 021 242 05 94
Mobil: 0730 032 039
Web: www.chemoform.ro

Filtrarea continuă
După umplerea piscinei, progra mați 

filtrarea în modul „manual” (funcționare 
continuă) pentru minimum 48 de ore. 
În această perioadă, culoarea apei din 
piscină poate varia. Aceste colorații 
rezultă în urma combinării clorului cu 
diversele metale sau elemente din 
apă, precipitând în diverse combinații 
ce se depun pe fundul piscinei. Abia 
după ce acest proces s-a încheiat și 
apa devine cristalină, este momentul 
să aspirați piscina. Procesul de lim-
pezire a apei poate dura de la o zi 
la 11 zile, în funcție de cantitatea de 
metale, de duritatea sursei de apă. 

Skimmerele
Controlați des skimmerele. Este 

important ca acestea să nu fie înfun-
date cu frunze sau alte mizerii, pen-
tru a nu favoriza dezvoltarea algelor. 
Având skimmerele curate, apa va 
putea ajunge la filtru. De asemenea, 
nivelul apei trebuie să fie la jumătatea 
skimmerului, nivelul optim pentru o 
circulație bună a apei. 

Temperaturi optime
Echilibrul chimic al apei se 

menține mult mai greu la tempera-
turi ridicate. Astfel, nu încălziți apa 
din piscină în permanență la peste 
28°C. În zilele fierbinți, suplimentați 
cantitatea de dezinfectant. În peri-
oadele ploioase, este recomanda-

tă corectarea pH-ului și adăugarea  
produselor pentru prevenirea for-
mării algelor, numai după ce v-ați 
asigurat că aveți suficient dezinfec-
tant în apă.

Cum tratăm apa din  
piscinele pentru copii?

Indiferent de metoda de dezinfecție 
aleasă, picina pentru copii necesită o 
atenție suplimentară datorită faptului 
că adesea temperatura este peste 
28°C, ceea ce înseamnă că agentul 
dezinfectant trebuie verificat și corec-
tat foarte des. În plus, tratamentele 
realizate necorespunzător pot pro-
voca alergii, iritații ale pielii și ochilor. 
Frecvența cu care trebuie verificată și 
tratată apa este de două-trei ori pe zi. 
În cazul în care valorile sunt depășite, 
trebuie împrospătată sau schimbată 
complet toată apa. 

Dezinfecția
Dezinfecția  poate fi realizată cu orice 

produs special pentru dezinfectarea 
apei din piscină (clor, oxigen, hidroliza 
sării, brom etc.). Dacă tratarea se face 
corespunzător și, periodic, se verifică 
încărcătura microbiană a apei, nu pot 
apărea probleme. Iată și un sfat cu pri-
vire la tratarea cu clor sau hidroliza să-
rii: în cazul unor astfel de tratări, unde 
agentul dezinfectant este acidul hipo-
cloros, trebuie menținută concentrația 
de clor liber sub 1 mg/l și clorul com-

binat trebuie menținut la valoarea mi-
nimă, astfel încât să nu reprezinte un 
pericol pentru utilizatori - alergii, iritații 
ale pielii, sensibilitate la clor. 

Tratarea cu oxigen  activ
Tratamentul cu oxigen activ nu ex-

clude clorul din proces, ci doar redu-
ce frecvența utilizării acestuia. Dacă 
ați optat pentru o tratare cu oxigen 
activ granulat, este recomandat un 
tratament șoc periodic pe bază de 
clor granulat. Astfel, vă asigurați că 
dezinfecția a fost făcută integral. 

Verificați produsele
Este important ca produsele utiliza-

te pentru dezinfectare să fie avizate 
de autoritățile competente prin care 
se atestă calitatea și concentrația 
produsului. Este vorba de substanțe 
și compuși chimici care, administrate 
în cantități sau concentrații greșite, 
pot dăuna grav sănătății. 
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HOBBit COnCePt rO
Str. Macarovici V. George 23, Sect. 6, 
București 
Tel.: 021.410.08.91/92
Fax: 021.410.08.93
E-mail: saune.piscine@hobbit.ro
www.hobbitro.ro

Atentă la prioritățile omului mo-
dern, HOBBIT CONCEPT RO 
a selectat o gamă completă de 
produse destinate relaxării: pisci-
ne, saune şi centre wellness.

HOBBit COnCePt rO are o 
existență constantă pe piața de 
profil de peste 15 ani. Cele peste 
250 de piscine rezidențiale și publi-
ce realizate și experiența adunată în 
toți acești ani de existență, ne reco-
mandă și ne confirmă profesionalis-
mul de care dăm dovadă.

Piscinele oferite de firma noas-
tră îmbină cu succes tehnologiile 
de ultimă generație, în materie de 
construcție și design, cu poezia și 
plăcerea pe care ți-o oferă acestea.

Echipa de specialiști HOBBit 
COnCePt rO va fi onorată și în-
cântată să vă cunoască și să vă sa-
tisfacă toate exigențele în materie de 
piscine, saune și centre wellness.

Investiția pe care urmează să o 
faceți atunci când doriți un produs 
sau serviciu, de la HOBBit COn-
CePt rO, va fi atent analizată, ast-
fel că împreună vom găsi soluția 
optimă pentru realizarea acesteia.

Serviciile oferite și grija pentru 
partenerii noștri actuali și potențiali 
sunt atuurile noastre.

HOBBit COnCePt rO vă stă la 
dispoziție cu detalii și idei construc-
tive pentru diversele proiecte și pu-
nerea în practică a acestora!Hobbit Concept Ro a câștigat aurul  

la concursul APPW –  categoria 
„Piscine rezidențiale exterioare”

Produse și servicii:
• consultanță și concept
• proiectare
• furnizarea de echipamente
• execuție și montaj
• service și întreținere
• modernizare și renovare

HobbiT ConCEPT Ro

„Se spune că atenția și grija
cu care omul își tratează 
propriul corp reprezintă 
măsura civilizației sale.“

Concepte integrate
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Cocor  
Spa Hotel
Echipa Tourism Consulting & Management,  
care a participat la renovarea și dezvoltarea  
de la 2 stele la 4 stele a complexului Cocor Spa 
Hotel și care timp de 10 ani a susținut manage-
mentul operațional, se întoarce în acest sezon 
pentru a pune în aplicare o nouă strategie de ma-
nagement. Cocor Spa Hotel își redeschide porțile 
în acest an după un sezon mai puțin fericit, în care 
s-a dovedit că abordarea medico-wellness nu este 
atât de ușor de gestionat.

Așa cum s-a lansat, ca primul 
medical Spa din România, Cocor 
Spa continuă să-și atragă oaspeții 
cu tratamentele medicale spe-
cifice de reabilitare și recupera-
rea fizică, abordând metode de 
recuperare medicală prin kineto-

terapie, hidrokinetoterapie și fizioterapie (curenți de tip 
diadinamic, interferențial și aplicații de ultrasunete, laser, 
magnetoterapie). Afecțiuni precum entorse, luxații, con-
tuzii, fracturi, întinderi musculare sau redori articulare, 
care necesită recuperare și reintegrare în activitatea zil-
nică, pot fi tratate cu ajutorul medicilor și terapeuților la 
Cocor Spa în cel mai scurt timp posibil.

Terapiile și pachetele medicale oferite au ca scop 
prevenția, recuperarea fizică, reducerea până la dispariție 
a durerilor patologice și articulare, îmbunătățirea forței și 
a tonusului muscular, remedierea afecțiunilor reumatis-
male inflamatorii și degenerative, recuperarea seche-
lelor postchirurgicale și posttraumatice, remedierea 
afecțiunilor neorologice centrale și periferice, tulburări 
circulatorii periferice, osteoporoză, detoxifiere, reducerea 
stresului și redobândirea bunei dispoziții. 

ingredientele naturale folosite: nămolul sapropelic 
de Techirghiol, plantele medicinale curative, sarea 

terapeutică de Bazna în combinație cu hidroterapia 
și noul concept de detoxifiere și regenerare Iyashi 
Dome – toate acestea au rolul de a susține prevenția și 
redobândirea echilibrului psiho-fizic și recuperarea fizică 
în cel mai scurt timp.

În ceea ce privește partea de wellness, Cocor Spa 
va veni în acest an cu o abordare de tip holistic care 
să poată satisface și cele mai exigente nevoi: masaje 
din culturi orientale și occidentale, exfolieri, împa-
chetări, ritualuri senzoriale, pachete și tratamente 
wellness specifice studiate pentru armonizarea 
corpului și minții, tratamente estetice și cosmetice 
de înaltă clasă.

printre noutățile acestui sezon, pe care le veți pu-
tea experimenta la Cocor Spa, se regăsește atât de 
căutatul Iyashi Dome. Conceptul acesta răspunde 
așteptărilor tuturor, atât ale femeilor, cât și ale bărbati-
lor, care doresc să descopere acea metodă eficientă 

Relansare
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de declanșare a procesului de slăbire prin purificarea și 
echilibrarea naturală a corpului, de optimizare a sănătății 
și obținerea stării de bine.

Cocor Spa vine în intâmpinarea oaspeților săi cu un 
meniu nou de terapii și ritualuri ce folosesc ingre-
diente exclusiv naturale, dintre care amintim: YonKa, 
eminence Organic, Charme d’Orient.

targetul centrului Spa este format din persoane cu 
vârste între 30 și 65 de ani, studii superioare (manageri, 
directori de companii, antreprenori etc.), venituri medii și 
peste medie, interesați de servicii premium de sănăta-
te, relaxare și wellness. prima categorie de consumatori 
este formată din cei care caută servicii de recuperare 
medicală, prevenție sau ameliorare a diferitelor afecțiuni. 
Spa-ul se adresează atât oaspeților interesați de servicii 
complexe de detoxifiere, anti-aging, slăbire, regenerare, 
cât și persoanelor care au nevoie de relaxare profundă. 

Cocor Spa are ca obiectiv principal determinarea 
oaspeților fideli din anii precedenți de a se întoarce și 
a experimenta noua abordare propusă. echipa de aici 
urmărește de asemenea educarea publicului în ur-
marea unui stil de viață sănătos, în a deveni conștient 
de importanța unor terapii realizate într-un cadru 
standardizat, de către profesioniști. un al treilea tar-
get este în continuare cel al turiștilor străini care aleg 
ca alternativă de recuperare vacanța de tip wellness, 
îmbinând cura de recuperare cu vacanța, marea și băile 
de soare.

Cocor SPA Hotel****
Stațiunea Neptun-Olimp, Jud. Constanța
Tel: +40 241 491 042; 0758.046.702
Fax: + 40 241 491 142
E-mail: office@cocorspahotel.ro
Web: www.cocorspahotel.ro
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Tehnologii moderne

Beneficiile centralelor în cogenerare
1. Reducerea cu până la 40%-50% a facturii plătite pentru energie (electric, 

termic, gaz), comparat cu soluția cumpărării electricității de la rețea și a 
utilizării unui cazan, pentru producerea locală a căldurii;

2. Randamente substanțial mai mari (consum de combustibil redus, la 
aceeași putere instalată);

3. Putere instalată dimensionată în funcție de nevoile clientului (interfață simplă);

4. Emisii substanțial mai mici, comparativ cu producția separată de elec-
tricitate și căldură (reducerea poluării cu NOx, SOx, CO, CO2 la aceeași 
cantitate de energie produsă; emisiile de CO2 costă, iar costul este intro-
dus în preț;

5. Creșterea siguranței în funcți o nare prin operare în paralel cu rețeaua electrică;

6. Asigurarea continuității în cazul căderii rețelei de alimentare cu energie. 
Sistemul de cogenerare este mult mai eficient și mai sigur în funcționare 
decât o rezervă „rece” (nepornită), cum ar fi un generator Diesel.

Centrala 
în cogenerare:
soluția eficientă 
pentru reducerea 
costurilor cu energia

sau agricolă, complexe comerciale, 
sisteme de termoficare, spitale și, 
nu în ultimul rând, în hoteluri sau alte 
unități ale industriei ospitalității. 

Succesul centralelor 
în cogenerare 
se datorează:
- Randamentului ridicat al acesto-

ra în producerea simultană a celor 
două forme de energie, compa-
rativ cu metoda clasică, prin care 
energia termică și cea electrică 
sunt produse separat (centrală ter-
mo-electrică și cazan termic); 

- Faptului că prețul gazului utilizat 
de sistemul de cogenerare este 
mult mai mic decât prețul energi-
ei electrice cumpărate de la rețea, 

Un centru Spa este, probabil, 
printre cei mai mari consumatori 
de energie, electrică şi termică, 
din industria ospitalității, prin ne-
voia de a asigura continuu în-
călzirea, climatizarea, precum şi 
funcționarea tuturor facilităților, 
ne voie care generează, constant, 
cheltuieli ce se răsfrâng asupra 
eficienței economice a locației. 
Aceste cheltuieli pot fi reduse 
consistent, operațiunile sunt mai 
simple iar efectele negative asu-
pra mediului sunt semnificativ mai 
mici dacă se utilizează soluții efici-
ente de generare a acestor forme 
de energie, utilizând soluții noi şi 
de mare randament, precum cen-
tralele în cogenerare. 

Cogenerarea înseamnă, la modul 
general, producerea simultană, în 
același proces, a energiei termice, 
pe de o parte, și a energiei electrice, 
pe de altă parte. În particular, în ca-
zul cogenerării, combustibilul folosit 
pentru încălzirea agentului termic și/
sau apei calde menajere produce în 
același timp și energie electrică ce va 
fi folosită pentru funcționarea celorlal-
tor facilități ale centrului Spa sau ale 
hotelului. Acest sistem cu randament 
ridicat este folosit cu succes în nume-
roase locații, având orice alte utilizări 
precum: clădiri de birouri și adminis-
trative, unități de producție industrială 

ca MWh în gaz comparat cu MWh 
electric cumpărat de la furnizor;

- Eliminării tarifelor de transport, 
distribuție, cogenerare și a celor cu 
certificatele verzi, tarife ce sunt in-
cluse în prețul plătit, de client, către 
furnizorul de electricitate.
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Valeg Creative Solutions
Gheorghe Țucu
Tel.: +4 0723 356 500
E-mail: tucu.gheorghe@valeg.ro

Avantajele  
sistemului XRGI
• Reduce cu până la 40% - 50% 

factura de energie, pentru ener-
gia generată (compara tiv cu 
achiziționarea energiei electrice 
de la rețea şi producția locală 
de căldură);

• Are un preț competitiv, compa-
rativ cu alte soluții similare, preț 
care conduce la un timp re-
cord de recuperare a investiției 
(circa 3 ani), fără a fi necesare 
subvenții;

• Performanța economică a sis-
temului nu depinde de exportul 
de energie către rețea (este pro-
iectat pentru nevoile proprii ale 
locației);

• Se instalează uşor şi rapid, fiind 
o soluție modulară bazată pe 
subansamble standardizate;

• Este uşor de utilizat, fără a fi 
necesare cunoştinte de specia-
litate (complet automatizat, mo-
nitorizare de la distanță).

Când ar trebui să vă puneți problema instalării 
unui sistem de cogenerare?
  DA  NU

1. Aveți consum simultan de energie electrică și termică/frig?  ££
2. Costul a 1 MWh electric raportat la costul a 1 MWh înglobat în gaz > 3?   ££
3. Costul a 1 MWh electric trece de 80 de euro?  ££ 

4. Se lucrează mai mult de 5.000 ore/an utilizând simultan electricitatea și căldura? ££
5. Factura de energie (electricitate, energie termică, gaz)   ££ 
    are o pondere importantă în costurile serviciilor furnizate?  

6. Utilizați un cazan cu randament mic, pentru a produce căldura?   ££
7. Este planificată o extensie a capacității de primire?   ££
8. Este planificată o reparație capitală a proprietății?  ££

Când răspundeți „DA” la cel puțin 4 dintre întrebările de mai sus, atunci, cu siguranță, 
merită să instalați în locația dvs. o centrală în cogenerare! 

Valeg Creative Solutions 
vă propune:

Sistemul de cogenerare de înal-
tă eficiență XRGI de la EC Power 
A/S - Danemarca, care: 
- Realizează conversia energiei com-

bustibilului (gaz natural), simultan, în 
energie termică (căldură sub formă 
de apă fiartă) și energie electrică;

- Își modifică (modulează) puterea 
produsă în funcție de necesarul de 
electricitate și căldură al locației; 

- Izolează motorul de mediul ambi-
ant, din punctul de vedere al zgo-
motului;

- Reduce emisiile de noxe sub limi-
tele legale.
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Lucrări de referință

Realizarea Centrului Spa și a piscinei interio-
are în complexul „Stejarii Country Club“ din 
București, una dintre cele mai importante 
investiții în acest domeniu din Europa, confirmă 
încă o dată poziția de lider și excelența în 
execuție a companiei Piscine Laghetto la nivel 
internațional în domeniul Wellness.

Luxury Spa Stejarii Country Club reprezintă etalarea luxu-
lui și a rafinamentului, prin intermediul materialelor și obiec-
telor folosite și, de asemenea, prin dimensiunea generoasă 
oferită spațiilor și formelor interioare. Proiectul are la bază 
întrepătrunderea spațiilor și a serviciilor care pot satisface 
trăirile și exigențele diferite date de înțelegerea conceptului  
wellness de către trup și suflet. 

Conceptul Centrului Spa și al piscinei interioare reprezin-
tă rezultatul contopirii unei echipe deosebite formate din 
Stefano Cattaneo, director general al PISCINE LAGHETTO 
și WELLNESS LAGHETTO, designerul Helen Coulon și con-
sultantul Shoko Nishimura. Spațiile trasate pe volumul interi-
or al clădirii sunt concepute pentru a oferi o modalitate de 
utilizare personalizată, dar în același timp generoasă, asupra 
dimensiunilor semnificative:

• Confort și siguranță: dimensionarea și repartizarea si-
nergică a spațiilor, a traseelor și a serviciilor, înglobân-
du-se experiența celor mai renumite centre wellness 
internaționale asupra nivelului operațional și managerial;

• Eleganța și impactul estetic multisenzorial: designul, in-
terpretare tematică a stilurilor, utilizarea corectă a lumini-
lor, culorilor, transparenței, volumelor, conexiunilor vizuale 
și senzoriale în legătură cu mediul exterior și cu elemente-
le naturale (pământ, plante, cer, soare); 

• Eficiență operațională și eficacitate de manageriere a 
departamentelor strategice: 

- Recepție
- Zona Spa
- Zona de relaxare
- Zona de piscine

Prin realizarea zonei de wellness pentru una dintre cele 
mai importante investiții sportive din Europa, care este Ste-
jarii Country Club, Piscine Laghetto își confirmă poziția de 
lider necontestat în România pe sectorul de centre wellness 
și piscine. Compania Laghetto a realizat în cadrul acestui 
proiect o piscină semiolimpică, o piscină pentru copii, o pis-
cină Vitality cu diverse atracții acvatice (trei fântâni cervicale, 
hidromasaj, gheizere și blowere), trei saune finlandeze, trei 
băi turcești, un hammam și un cabinet cu duș Vichy, ocupân-
du-se atât de concept, cât și de proiectare și design.

Stejarii Country Club: 
Excelența în Wellness
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Între emoție și 
tehnică impecabilă
Wellness Laghetto este o companie 
multinațională italiană, care activează în do-
meniul piscinelor și centrelor wellness de la 
începutul anilor 1970, devenind renumită în 
întreaga lume ca lider în domeniu. 

Wellness Laghetto a ajuns astfel, în 40 de ani de acti-
vitate, la o experiență specifică în domeniul consultanței, 
proiectării și realizării structurilor pentru wellness (pis-
cine, Spa, terme, centre de relaxare și beauty farm), cu 
o conotație foarte puternică legată de designul și  sti-
lul italian, realizând proiecte care au ca scop trăirea 
experiențelor senzoriale, memorabile și emoționale. 
Imaginea personalizată, exclusivistă și rafinată a produsu-
lui specific italian, pe care Wellness Laghetto îl creează  
în propriile ateliere, pune întotdeauna la baza proiectu-
lui viitoarea gestionare a structurilor proiectate.
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Plecând de la aceste principii, compania Wellness La-
ghetto proiectează și realizează produse și servicii Spa la 
cheie, într-un flux de lucru specific, configurat după cum 
urmează:
1) Consultanță
2) Spa concept;
3) Plan de afaceri;
3) Design interior;
4) Proiect de execuție;
6) Producție și instalare de: piscine, echipamente Spa, 

fitness, mobilier și o gamă variată de instalații tehnice;
7) Proiect de management;
8) Anteprenoriat general;
9) Spa management & training.

„Centrele wellness trebuie să ofere o experiență unică 
și emoționantă, deoarece conceptul este destinat unei 
clase de clienți exigenți, cu o experiență bine contu-
rată în domeniu, iar singura modalitate prin care se 
poate câștiga loialitatea acestor clienți o reprezintă 
clipele memorabile petrecute în Spa. Conceptul de 
wellness trebuie exploatat din punct de vedere logistic, 
prin utilizarea optimă a spațiilor, alegerea inteligentă 
a materialelor, împreună cu un design deosebit ce în-
globează un consum cât mai eficient din punct de ve-
dere energetic. În centrul proiectului va sta întotdeau-
na viitoarea gestionare a spațiilor, deoarece întregul 
concept se conturează în jurul unui business care 
trebuie să asigure un management deosebit și o sursă 
sigură de profit pentru investitorii și profesioniștii ce le 
administrează.”

Stefano Cattaneo,  
Director General al 
companiei Piscine Laghetto 
și Laghetto Wellness,  
o voce autorizată,  
cu 20 de ani de experiență  
în domeniul wellness:

Numere semnificative:
1. Excelență: 
• 230.000 de piscine produse de Grupul Laghetto și 

vândute în toată lumea; 
• 33 x 90 m - cea mai mare piscină realizată de Grupul 

Laghetto; 
• în 2012, Laghetto a realizat cea mai mare piscină din 

România, în București - zona Militari;  
• peste 100 de țări din lume unde puteți găsi produse cu 

marca Laghetto;   
• 750 de revânzători, agenți și profesioniști care distribu-

ie produse Laghetto; 
• 150 de centre wellness realizate în întreaga lume; 
• 6.000 mp – cel mai mare centru fitness si wellness din 

România: Stejarii Country Club;
• 3.500 mp – cel mai mare centru termal din România: 

Premier Palace București; 
• În 2010 Laghetto Group a realizat o piscină olimpică cu 

dimensiunile 50m x 25m x 2m în Paris, pentru Federația 
Franceză de Natație, cu tehnologia Bluespring Sport: o 
piscină în întregime din inox, cu bazin de compensare 
integrat, unică în lume;  

2. Proiectare: 
• Piscine Laghetto poate oferi soluții pentru spații de la 

22 la 6.000 mp. 

Lucrări de referință

Produse Laghetto:
Wellness Laghetto proiectează și realizează: saune, 

bio-saune, cabine de aburi, hammamuri, cabine de sare, 
dușuri emoționale, trasee wellness, cabine thunder, cabi-
ne de gheață, băi romane, caldarium, frigidarium, thalas-
so, kneipp, grote de piatră, cameră de relaxare, piscine 
rezidențiale, whirpools, piscine de relaxare, piscine de 
înot, inclusiv piscine olimpice pentru concursuri spor-
tive, piscine terapeutice pentru reabilitare, piscine de 
cristal și șezlonguri de relaxare.
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Piscine

Planificarea, proiectarea  
şi construcţia  
piscinelor publice (II)

Piscinele publice, indiferent de 
dimensiuni, necesită o planificare 
și o pregătire atente. Adesea sun-
tem informați cu privire la etapele 
de construcție ale unei piscine, 
însă neglijăm total aspectul pla-
nificării și al proiectării acesteia. 
Dacă în numărul trecut al revistei 
vă povesteam despre aspecte pe 
care ar trebui să le luați în consi-
derare atunci când întocmiți pla-
nul de construcție, de data aceas-
ta vă prezentăm câteva elemente 
hidraulice și recomandări în ale-
gerea tipului de piscină.

Ce tip de piscină alegem 
în funcție de amplasa-
ment și tipul de sol?

Există o multitudine de tehno-
logii de construcție a unei piscine 
publice  – beton, panouri metalice, 
beton cu blocuri din polistiren, be-

ton cu blocuri din PVC, cu pereți 
transparenți, finisate în interior cu 
membrană din PVC (liner), material 
ceramic sau vopseluri speciale.  Ale-
gerea tehnologiei trebuie făcută în 
strânsă legatură cu condițiile speci-
fice de amplasare, astfel:
• Pe soluri instabile (pământ de 

umplutură, nisipoase) se recoman-
dă piscinele din beton, la care 
trebuie luate măsuri specifice de 
consolidare;

• În zonele în care pânza de apă 
freatică este la suprafață, trebuie 
efectuate lucrări de drenaj;

• Pe soluri stâncoase, se poate 
opta pentru construirea piscinei 
parțial îngropată și cu lucrări su-
plimentare de rambleiere.

Forma piscinei
Forma este legată în primul rând 

de aspectul estetic, la care arhitectul 

sau designerul au un cuvânt impor-
tant de spus. Totuși, este bine să se 
țină cont de faptul că aceasta tre-
buie să se încadreze în liniile gene-
rale ale ambientului și/sau clădirilor 
învecinate. De asemenea, tipul de 
formă și tehnologia pentru care se 
optează va fi reflectată și în costurile 
de execuție. De exemplu, piscinele 
cu forme curbe, complexe sau cu 
pereți transparenți sunt mai costisitor 
de realizat. 
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Hidraulicitatea mixtă
Este recomandată în cazul piscinelor publice deoarece întreg volumul de apă 
este dislocat în vederea filtrării și tratamentului chimic, iar normele europene 
cer ca întreg volumul de apă să fie recirculat odată la 3 - 4 ore. Aceasta preia 
50% din apa bazinului prin sifoane și 50% prin skimmere sau rigole perimetra-
le, returnând apa prin guri de refulare situate pe fundul bazinului. 

Cum dimensionăm  
piscina?

Suprafața și volumul trebuie alese 
ținând cont de două aspecte:
• Suprafața se alege în funcție de 

numărul maxim de utilizatori la un 
moment dat (la un hotel sau centru 
Spa poate coincide cu gradul de 
ocupare maxim al hotelului);

• Volumul de apă al piscinei trebuie 
să fie dus spre minimum din con-
siderente economice, dar să țină 
cont si de necesitatea utilizatorilor 
de a înota și de a avea o adânci-
me corespunzătoare acestui dezi-
derat. Astfel, un lucru important îl 
reprezintă alegerea tipului de pro-
fil de fund – plat, în pantă, pante 
compuse etc.).

Cele 3 condiții pentru calitatea ireproșabilă a apei:
• O bună recirculare a apei din bazin (hidraulicitate);
• O filtrare corespunzătoare (ca debit și ca finețe a filtrării);
• Un tratament chimic adecvat (care să mențină în echilibru cei 2 parametri 

principali ai apei: pH-ul și concentrația de dezinfectant).

Regula de aur: pentru fiecare 
persoană sunt necesari 2 mp de 
piscină.
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Elementele esențiale ale 
instalației hidraulice ale 
unei piscine:
• elemente de preluare a apei de la 

suprafața piscinei (skimmere sau 
rigolă perimetrală) - acestea trebu-
ie să fie nedemontabile de către 
utilizatorii piscinei și să nu prezinte 
orificii mai mari de 8 mm; 

• elemente de preluare a apei din 
profunzimea piscinei (sifoane de 
pardoseală);

• elemente prin care se returnează 
apa în piscină (guri de refulare) - 
în acest caz, viteza apei la ieșire 
din gaura de refulare nu trebuie să 
depășească 3m/s;

• bazin de compensare - în cazul 
piscinelor cu rigolă perimetrală;

• sistemul de pompare-filtrare;
• sistemul de tratare chimică (dezin-

fectant și corector de pH);
• sisteme sau echipamente conexe 

(încălzire, hidromasaj etc.).

DAn SumAn și-a început cariera 
alături de Kasta metal acum 18 ani. 
De-a lungul timpului, a participat la 
numeroase traininguri în domeniul 
soluţiilor tehnice și al produselor 
din industria piscinelor, Spa-urilor 
și saunelor. În prezent, este res-
ponsabil de divizia de distribuţie a 
companiei, oferind în același timp 
și consultanţă în domeniul proiec-
tării și dezvoltării soluţiilor comple-
xe pentru piscinele publice și rezi-
denţiale, centre Spa sau wellness.

Specialistul 
nostru

Piscine

Despre  
Kasta Metal:

Kasta Metal este o companie ce 
activează în domeniul consultanței 
și construcției piscinelor, Spa-uri-
lor și saunelor de 20 de ani. Firma 
oferă servicii de consultanță atât 
pentru proiectele publice, precum 
și pentru cele rezidențiale, având 
la activ peste 600 de lucrări rea-
lizate în România. În plus, echipa 
de specialiști Kasta Metal are o 
bogată experiență în proiectarea 
și  execuția lucrărilor complexe și 
complete.

Mai multe 
informații  
puteți afla pe 
www.kasta.com 
sau scriindu-ne pe 
comenzi@kasta.

Este recomandat ca stratul util de 
nisip (cel care realizează filtrarea) să 
aibă o grosime de minimum 80 cm 
pentru piscinele publice frecventate 
moderat (de exemplu la hoteluri) și 
de 120 cm pentru cele frecventate 
intens. 

Hidroizolația este de asemenea 
un aspect esențial al funcționării fără 
probleme a unei piscine. Există ma-
teriale speciale folosite în realizarea 
hidroizolației și materiale care se folo-
sesc la finisare (vopsea, tencuieli de-
corative, materiale ceramice, moza-
ic). De asemenea, există și materiale 
care îndeplinesc ambele roluri - de 
hidroizolație și de finisaj. Acestea sunt 
numite „linere“ și sunt membrane 
PVC. Bineînțeles, fiecare dintre aces-
te materiale implică tehnologii speci-
fice de aplicare, prezintă avantaje și 
dezavantaje și au costuri diferite de 
punere în operă. Opțiunea pentru 
oricare dintre acestea trebuie făcută 
fundamentat și în strânsă legătură cu 
situația concretă din teren. 

Elemente de care depin-
de buna funcționare

Rețeaua de conducte este de 
asemenea un aspect important. 
Pentru canalizarea de aspirație a 
piscinei, viteza de curgere a apei 
nu trebuie să depășească 1,5 m/s, 
pentru a evita pierderile de sarcină 
și fenomentul de cavitație. În cazul 
canalizării de refulare a piscinei, vite-
za de curgere a apei nu trebuie să 
depășească 2 m/s, pentru a evita 
fenomentul de „lovitură de berbec“ și 
nivelul zgomotului (vibrațiilor).

Bazinul de compensare are efect  
de tampon în cazul unui aflux mare 
de persoane care fac baie, valuri. De 
asemenea, preia gravitațional apa care 
se scurge din rigola perimetrală și este 
un rezervor intermediar în cazul în care 
se vine cu aport de apă proaspătă. 
De aceea, este recomandat ca atunci 
când dimensionați bazinul tampon, 
acesta să fie circa 10% din debitul orar 
de recirculare al apei. Din dotările sale 
nu trebuie să lipsească sifonul de go-
lire, preaplin, orificiul de eliminare a 
gazelor și regulatorul de nivel. 

Sistemul de pompare-filtrare 
este indispensabil pentru obținerea 
unei ape de calitate. În cazul piscine-
lor publice, sistemul de filtrare se va 
realiza cu filtre cu nisip, semi-rapide, 
care filtrează 20-40 mc/h/mp. Nisipul 
din filtru va avea granulații diferite, în 
funcție de viteză. Acesta va fi între 
0,4 și 0,6 mm pentru viteze de 30-40 
mc/h/mp, respectiv între 0,6 și 0,9 
pentru viteze de 20-25 mc/h/mp. 
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Patrimoniu

Clădirile istorice nu permit in ter
venții de natură să influențeze 
arhitectura, o soluție modernă, 
curată, durabilă și eficientă fiind 
cămășuirea pereților cu fibră de 
carbon. Un exemplu de succes al 
acestei metode pe o clădire isto
rică din patrimoniul balnear poa
te fi văzut în paginile următoare: 
Hotelul Palace din Govora este 
actualmente cea mai mare clădire 
din România consolidată cu fibră 
de carbon marca Sika. Produ
sele concernului elvețian Sika au 
mai fost folosite și în alte proiecte 
majore de consolidare seismică, 
precum clădirile A.S.E., Palatul 
Victoria, Teatrul Naţional, Muzeul 
Naţional de Artă, Ateneul Român 
și Muzeul Ţăranului Român (Bu
curești), Biserica Mănăstirii Golia, 
Biserica Banu, Biserica Arme
nească și Catedrala Mitropolitană 
(Iași), Filarmonica din Arad. 

Principalele sisteme Sika pentru 
consolidarea structurilor sunt Sika 
CarboDur® şi SikaWrap®. Aceste 

Consolidarea structurală 
cu fibră de carbon: soluție pentru 
salvarea hotelurilor de patrimoniu

sisteme combină proprietăţile fizico-
mecanice ale fibrelor de carbon sau 
de sticlă, cu performanţele adezivilor 
epoxidici, rezultând o gamă diversă 
de materiale compozite, cu adap-
tabilitate la multiple cerinţe specifi-
ce consolidărilor. Astfel, sistemele 
Sika CarboDur® şi SikaWrap® sunt 
compatibile cu orice tip de structu-
ră – beton, zidărie de cărămidă sau 
piatră, lemn sau metal.  

Siguranță în caz de seism
„Consolidarea structurală a 

unei clădiri este un proces com-
plex care contribuie la reducerea 
riscului în caz de seism cu peste 
90% şi la creşterea substanţială 
a duratei de viaţă a construcţiei“, 

ne-a declarat domnul Teodor-Şte-
fan Teodorescu, Technical Consul-
tant Sika România. Potrivit afirma-
ţiilor sale, reducerea pericolului în 
faţa cutremurului depinde de mai 
mulţi factori printre care: zona se-
ismică în care se află construcția, 
starea ei, caracteristicile cutremu-
rului real în raport cu cele ale cutre-
murului de calcul, dar mai ales so-
luţia tehnică de consolidare. Astfel, 
în funcţie de toate acestea, redu-
cerea riscului seismic pentru o clă-
dire consolidată este cuprinsă între 
80% şi 93%. În acelaşi timp, orice 
lucrare de consolidare, indiferent 
de soluţia tehnică adoptată, dar 
pusă în operă corect, prelungeşte 
durata de viaţă a clădirii cu mini-
mum 50 de ani. În condiţiile în care 
după consolidarea structurii nu se 
înregistrează evenimente pertuba-
toare (seism major, incendiu etc.), 
nu i se aduc modificări care să 
dezechilibreze schema structurală 
şi nu i se schimbă folosinţa, durata 
de viaţă poate ajunge chiar şi până 
la 100 de ani. 

Teodor-Ștefan 
Teodorescu

Technical 
Consultant 
Sika Romania 
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Sediu Central:
500450 Braşov
Str. Ioan Clopoțel nr. 4
Tel.: +40 268 406 212
Fax: +40 268 406 212
office.brasov@ro.sika.com
www.sika.ro

Birou de vânzări:
Bucureşti, Sector 5
Str. Izvor nr. 92-96
Clădirea Forum III, Etaj 7
Tel.: +40 21 317 33 38
Fax: +40 21 317 33 45

Soluţiile compozite, de 
până la 3 ori mai ieftine

În ceea ce priveşte costurile unei 
consolidări seismice, specialistul 
Sika a subliniat că acestea diferă 
în funcţie de o serie de factori, pre-
cum tipurile de materiale alese sau 
tipul de clădire. 

„Pentru consolidarea unei con-
strucţii, în special a uneia indi-
viduale, soluţiile compozite pe 
bază de fibră de carbon sau de 
sticlă sunt mult mai eficiente şi 
elegante comparativ cu cele cla-
sice, atât din punct de vedere es-
tetic, al costurilor, dar şi în ceea 
ce priveşte manopera“ – arată 
specialistul Sika. Astfel, în cazul 
consolidării cu materiale compozi-
te a unei structuri multietajate, grav 
avariate, costul intervenţiei poate 
varia între 200 şi 600 de euro pe 
metrul pătrat construit (fără modifi-
carea arhitecturii iniţiale), în timp ce 
în situaţia abordării metodei clasice 
de consolidare (constând uzual din 
suprabetonări), costul poate fi chiar 
şi de trei ori mai mare, ajungând la 

700 – 1.000 de euro pe metrul pă-
trat construit. 

„Costul consolidării cu materi-
ale compozite a unei construcții 
este redus, intervenţia presu-
punând foarte puţin deranj şi o 
manoperă mult mai ieftină, com-
parativ cu metoda tradiţională, 
chiar dacă preţul pe unitatea de 
produs poate fi uneori mai ridi-
cat. Astfel, punând în balanţă 
costurile totale (material şi mano-
peră) ale unei consolidări clasice 
şi pe cele ale unei consolidări 
cu fibre de carbon sau de sticlă, 
aplicarea tehnicilor moderne cu 
fibre este întotdeauna mai iefti-
nă“ – adaugă domnul Teodor-Şte-
fan Teodorescu.

Românii încep să înţeleagă trep-
tat importanţa consolidării seismice 
a clădirilor şi numărul proiectelor 
Sika de acest tip este în continuă 
creştere de la an la an. Potrivit es-
timărilor interlocutorului nostru, în 
acest moment circa 10% din tota-
lul proiectelor de consolidări struc-
turale ale Sika pe plan local sunt 

pentru locuinţele individuale, 60% 
sunt pentru instituţiile publice şi 
monumentele istorice, iar restul de 
30% sunt reprezentate de clădiri de 
birouri, hoteluri şi locuinţe colective. 
Patrimoniul balnear din România şi 
hotelurile cu tradiție, care au nevo-
ie de mai multă siguranță sau de o 
renovare, au la îndemână aceste 
soluții moderne şi deosebit de efi-
ciente de la Sika.
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Băile GOVORA

Hotel  
Palace**** (ii)
Patrimoniul balnear al României înseamnă în primul 
rând resurse naturale, desigur. Totuși, acest patri-
moniu înseamnă și ceea ce s-a construit, frumos 
și durabil, în stațiunile care odinioară erau reperele 
turismului autohton. Timp de câteva decenii, în 
jurul anului 1900, stațiunile balneare erau locuri co-
mune pentru ”lumea bună” (inclusiv familia regală), 
nu fără o oarecare doză de mondenitate. Statul 
investea într-un domeniu nou, care promitea să 
aducă sănătate și voie bună cetățenilor lui. 

Din această epocă avem privilegiul de a se fi păs-
trat câteva construcții (hoteluri, pavilioane, prome-
nade etc.) pe care suntem datori să le revitalizăm, 
eventual să le adaptăm noilor exigențe ale balneo-
logiei și turismului în general. 

Un exemplu de succes pe acest segment, obținut 
cu ajutorul fondurilor europene, este renovarea 
hotelui de 4 stele Palace din Băile Govora, obiectiv 
de patrimoniu în jurul căruia s-a dezvoltat de fapt 
acum o sută de ani această stațiune, declarată în 
prezent de interes național. Aducerea locației în 
secolul XXI a însemnat atât păstrarea specificului 
arhitectural al clădirii, cât și stabilirea unor premize 
pentru dezvoltarea durabilă a turismului. Situată 
într-o zonă subcarpatică, la 20 km de municipiul 
Râmnicu Vâlcea, stațiunea se poate identifica prin 
excelenta conservare a cadrului natural, ferit de 
aglomerație și de neajunsurile urbanismului mo-
dern. Ceea ce conturează însă și mai bine indivi-
dualitatea hotelului este acel upgrade de calitate a 
materialelor folosite, a decorațiunilor și mobilierului, 
arătând clar că au fost prevăzute și servicii pre-
mium. S-a dorit crearea cât mai fidelă a atmosferei 
epocii de acum un secol, când era inaugurat aici 
primul hotel cu bază de tratament din România, pe 
atunci Hotelul Statului nr. 2. 

Respectarea arhitecturii inițiale
Hotel Palace a fost construit între 1911 și 1914 după 

planurile arhitectului francez ernest Doneaud, care a im-
primat acestei clădiri eclectice elemente Art Nouveau și 
neoromânești. În stațiune pot fi văzute încă diverse clădiri 
sau amenajări care poartă amprenta stilului neobrânco-
venesc autohton, foarte apreciat la acea vreme. ideea 
modernizării s-a născut în 2007, în momentul aderării la 
Uniunea europeană, când a apărut perspectiva accesă-
rii fondurilor europene și a deschiderii către o nouă piață 
turistică. După un an și jumătate s-a semnat contractul 
de finanţare, iar în 2010 au fost demarate lucrările, pentru 
a fi încheiate în primăvara anului trecut.

Renovarea unei clădiri vechi este de foarte multe ori 
o provocare din cauza faptului că nu se poate ști cu 
siguranță care este starea ei reală înainte de începerea 
lucrărilor. Astfel, la Hotel Palace sub terasa restaurantului 
s-a descoperit în timpul săpăturilor pentru piscina interi-
oară un bazin cu diametrul de 24 m și înălțime de 5 m, 
o lucrare inginerească necunoscută, care a fost ulterior 
reproiectată și consolidată pentru a amenaja aici o sali-
nă. De asemenea, tâmplăria, care inițial fusese propusă 
pentru recondiționare, a fost înlocuită din cauza degra-
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dării avansate. Toate aceste lucrări neprevăzute au fost 
realizate, desigur, în urma unor noi expertize și reproiec-
tări. Trecerea timpului a afectat și structura, prin urma-
re a fost necesară o consolidare generală. Pentru a nu 
influența arhitectura clădirii, s-a optat pentru cămășuirea 
pereților cu fibră de carbon, o metodă modernă, durabilă 
în timp, furnizată de Sika. Astfel, Hotel Palace este cea 
mai mare clădire consolidată cu fibră de carbon din Ro-
mânia. Modificările interioare au ținut cont de normative-
le privind raportul dintre ferestre și suprafețele camerelor. 
Utilitățile au fost refăcute integral, cu sistem de încălzire 
și ventilație HVAC – unele componente au fost ampla-
sate pe o platformă de la nivelul acoperișului, masca-
te de structura acestuia. Bazele de tratament (inclusiv 
rezervorul de apă minerală) și de agrement au fost și 
ele refăcute, oferind servicii mult diversificate, la standar-
de europene, care înseamnă în același timp și crearea 
de noi locuri de muncă. Așa cum ne-a declarat domnul 
Mihai Handolescu, directorul societății Băile Govora SA, 
șantierul a reprezentat de asemenea un loc de muncă 
pentru circa 500 de oameni. În prezent, Hotel Palace 
este considerat un impuls bine-venit pentru turismul lo-
cal, care întregește oferta variată a stațiunii. 

Hotel Palace – dotări și servicii
• 132 de camere cu mobilier nou, în stil retro
• Restaurant cu 176 de locuri
• Bar de zi în stil englezesc cu 40 de locuri
• Terasă în aer liber
• 2 săli de conferințe cu 80, respectiv 40 de locuri
• Magazin de suveniruri
• Business Club
• Salon cosmetică
• Centru de sănătate cu aparatură de ultimă generație
• Sală fitness, saună, solar
• Spații de cazare și facilități pentru persoanele cu 

dizabilități

Hotel Palace
Str. Parcului, nr. 1, Băile Govora, jud. Vâlcea
Tel. 0250770070, 0250770550, Fax. 0250770023
Email: office@bailegovora.ro, palace@bailegovora.ro
Web: www.bailegovora.ro
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Wellness

Eficiența, în primul rând
Dacă ești hotelier, operator Spa sau wellness, rentabili-

tatea echipamentului este decisivă. Pe lângă curățarea au-
tomată care înseamnă personal redus, ne-am stabilit valori 
înalte ale flexibilității în utilizare. Astfel, Salve-in-terra® poa-
te fi optim integrat în afacerea dumneavoastră, în funcție 
de ofertă. Cabina realizată din sticlă acrilică se poate in-
tegra perfect în încăperile existente și poate deveni pie-
sa de rezistență a centrului Spa. Peste toate acestea, vom 
menționa durabilitatea suprafețelor din fibră de sticlă și 
costurile reduse de exploatare. 

Nivelul medical-științific
Din punct de vedere medical, ală-

turi de alte efecte benefice importan-
te, trebuie evidențiată relația dintre 
oxitocină și cortizol. Datorită legănării 
și atingerii, nivelul de oxitocină crește, 
iar cel de cortizol (hormon al stresului) 
scade. Oxitocina mai este cunoscută 
ca „hormonul fidelității“ și joacă un rol 
important în relațiile de cuplu.

Salve-in-Terra NEW
Magia atingerii

Cu Salve-in-terra, oaspeții pornesc într-o călătorie în lu-
mea simțurilor. Legănarea ușoară și acoperirea cu un strat 
cald, cremos fac din atingere o adevărată ceremonie. 
Este o experiență de neuitat, senzuală, de care oaspe-
tele se poate bucura din plin, și nu doar de unul singur.

Poți alege muzica preferată cu ajutorul zarului, și o poți 
schimba din cabină, dacă te răzgândești. Alege-ți aroma 
care te definește și așază-te pe banchetă acoperit de cre-
ma fină și caldă. Un abur plăcut învăluie cabina și călătoria 
începe, în timp ce balansoarul se leagănă ușor. Cuplurile cer 
ca jumătățile băncii să se apropie, devenind o midie între-
deschisă. Dincolo de arome și muzică, un sistem modern de 
lumini, înnobilat cu cele mai bune cristale Swarovski, aduc o 
mângâiere și pentru ochi. La finalul ceremoniei, vine o ploa-
ie tropicală, ușoară și caldă, care curăță corpul, sau un fior 
răcoros de ploaie cu gheață.

Speranță Legănare Uniune Legănare 
în apă & ulei

OXITOCINĂ

CORTIZOL

Creștere

Scădere

Salve-in-terra®

Apropiere
Perioadă 
de repaus

- Bancă dublă mobilă 
- Ceremonie pentru cupluri
 și individual

Daniela Ciurescu
Leida impex
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Seria celule stem –  
metoda naturală de îngrijire 
anti-îmbătrânire a pielii

Cum pot celulele stem din plante și alte organisme vii 
să influențeze pielea umană?

Diferite de celulele umane, celulele din plante au siste-
me speciale de regenerare care, pe durata procesului de 
reparare, produc celule stem. Hormonii din plante contro-
lează acest proces și sunt, de asemenea, responsabil pen-
tru retransformările regulate într-o etapă ulterioară. Celu-
lele stem ale pielii se regăsesc în țesutul epiteliului scuamos, 
la bazele membranei. La rădăcina părului, celulele stem 
sunt situate în zonele cavernoase, cum ar fi în canalul fo-
liculului, și sunt transportate deasupra membranei bazale 
prin mișcarea părului. Citozina din plante este implicată 
în dezvoltarea acidului nucleic, îmbunătățind protecția și 
funcționalitatea celulelor stem umane. Luat de la organisme 
vii, codul genetic este implantat în secvența de bază, iar 
acest cod este purtătorul genetic al funcționalității sistemu-
lui de reparare a pielii, influențat de ADN. 

Efecte suplimentare:
• Osmoza – produse cu concentrație mare de agenți activi 

și influență asupra activității celulelor în regiuni ale pielii 
cu activitate mai scăzută

• Absorbția agenților activi în cele mai bune condiții

Valoroasele vitamine, proteine, agenți activi solubili și 
numeroasele minerale din caviarul roșu sunt acum dispo-
nibile pentru îngrijirea pielii cu noua, inovatoarea cremă 
de îngrijire Skin Caviar. Oricând se aplică pe piele, sunt 
așteptate cele mai bune rezultate. În scopul de a trans-
porta agenții activi spre straturile profunde ale pielii, se 
folosesc numai produse de înaltă calitate,  recunoscute 
științific. Citoplasma (agent solubil activ) își arată efectele 
de întinerire prin informațiile din ADN și face ca pielea să 
arate special, mai tânără, mai fermă și mai proaspătă, doar 
după câteva tratamente. Iar rezultatele sunt impresionante!

De obicei, merele „îmbătrânesc“ destul de repede și fac 
riduri atunci când sunt stocate. La depozitarea acestui soi 
de măr Uttwiler Spätlauber, s-a observat, chiar și după pe-
rioade lungi de păstrare, că acestea rămân la fel de proas-
pete ca în ziua recoltării. Spre deosebire de alte mere, 
s-a constatat că acest soi special are nutrienți și agenți de 
protecție, stocați în structurile sale celulare apropiate de 
coajă, care îi permit să își păstreze un aspect proaspăt. Fito-
hormoni, enzime și acizi dezoxiribonucleici (ADN) contro-
lează aceste procese care conduc la o conservare genetică 
a cojii mărului. Uttwiler Spätlauber conține substanțe care 
pot influența în mod pozitiv întreținerea tinereții pielii.

Baie de CAVIAR

Uleiul cu extract de OU
Un proces alchimic de separa-

re este utilizat pentru a extrage 
uleiul de bază ce conține ADN 
din gălbenușul de ou. 

Aplicat pe piele, are efect de 
întinerire și împrospătare. 

ChARISMON®

Uttwiler 
Spätlauber 
Un MĂR special
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Dacă aceste alge revitalizante sunt aplicate pe piele, au 
un efect revitalizant, care poate fi chiar intensificat prin ex-
punerea directă la lumina solară, pentru ca fotosinteza să 
înceapă. Celulele plantelor au nevoie obligatoriu de CO2 
și de alte substanțe din jurul lor, producând oxigenul. Pro-
ducerea oxigenului este de fapt destul de vizibilă – sunt 
bulele ce se formează sub alge și sunt ușor de observat. 
Care dintre efecte este cel dominant și util... încă nu se știe. 
Acesta poate fi ADN-ul, cu mesajul său către nucleele celu-
lelor, sau osmoza, sau poate ambele împreună.

Sirena – ThAlASSA VITA®
Cunoști „Trandafirul de Jericho”? 
La prima vedere, plantele arată uscate, cu un bulb gri-

maro, care ne fac să credem că sunt uscate de mult timp. 
S-ar putea să gândești: „nicio șansă – sunt duse și irecupe-
rabile“. Concluzia este greșită! Dacă ai pus în apă „Trandafi-
rul de Jericho“, acesta va începe să înflorească și va deveni 
spectaculos în doar câteva ore. Există, de asemenea, alge 
din varietatea algelor maro cu capacitatea de a-și revigora 
frunzele uscate. Ca să reușească acest lucru, algele au ne-
voie de apă de mare din regiunile de coastă, ce conțin în 
mare parte fitoplancton. Odată ce frunzele de alge ajung 
în apă, ele se umflă și își încep activitatea celulelor. 

Wellness

    Ce este 
BODY CONClUSIO 
    și cum 

acționează 
BODY CONCLUSIO by  
Kurland & Haslauer este o 

unitate Spa ce acționează 
pe bază de aburi. 
Este portabilă și, împreună 
cu compresele cu plante 
uscate natural, așchii de 

lemn parfumat sau fân din munții Alpi, oferă tratamente 
eficiente. Datorită formei ergonomice și a dimensiunilor 
reduse, este potrivită pentru orice locație.

Caracteristici
• structură din fibră de sticlă
• iluminare cu LED multicolor
• telecomandă pentru stabili-

rea culorii LED-ului
• consum redus de energie

Specificații tehnice
• Lungime: 800 mm
• Lățime: 800mm
• Înălțime: 145mm
• Greutate: 48 kg
• Alimentare: 230V
• Putere: 0,75 kWh (1,1kW)

Kurland® celule stem – 
produse de serie

Blenderul Unguator de la 
Haslauer, ce ne permite 
să pregătim produse 
de îngrijire a pielii, pe 
loc și la cele mai înalte 
standarde.
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LEIDA IMPEX SRL
Bd. Titulescu nr. 163, Sector 1, Bucureşti
Tel/Fax: 004 021 210.20.07
Web: www.leida.ro; www.leidashop.ro; www.wmf.com.ro
 www.spaleidavision.ro
Facebook: www.facebook.com/leida.leida.7

Calitatea manufacturii
Mesele și paturile de masaj de la Living Earth Crafts re-

unesc tehnologii de ultimă generație, cu designul realizat 
manual, uneori la comandă. La fabrica din Vista (Califor-
nia – SUA), angajații își dedică timpul pasiunii de a crea 
nu doar un echipament de încredere, ci și artă, frumos, cu 
plăcerea de a oferi produse de excepție, până la ultimul 
accesoriu. Ergonomia a căpătat sensuri cu totul noi.

Tehnologii inovative
În urma a numeroase brevete obținute în ultimii 10 ani, 

echipamentele Living Earth Crafts beneficiază de inovații 
precum Quietech™ (sistem hidraulic de amortizare a 
vibra ții lor), Strata™ (spumă amortizantă cu memorie), coti-
ere PivotPerfect™ sau noile perne cu amortizarea sunetu-
lui Zenvi™. Cu ajutorul acestor inovații, a designului și fini-
sajelor, confortul utilizatorului nu se aseamănă cu nimic alt-
ceva din gama de echipamente Spa. Multifuncționalitatea, 
flexibilitatea, eficiența energetică, posibilitatea de încălzi-
re, comenzile simple, cromoterapia și sonorizarea incluse, 
toate aceste caracteristici și „gadget“-uri le fac deosebit 
de utile într-un centru Spa, stând la baza a nenumărate 
terapii și proceduri care pot fi oferite oaspeților. 

Amprenta de carbon: zero
Standardele de producție sustenabilă autoimpuse au 

avut ca rezultat folosirea doar a lemnului extras din ex-
ploatări forestiere supravegheate (standardul FSC – Forest 
Stewardship Council), lacuri pe bază de apă și cleiuri eco-
logice, tapițerie Eco Natursoft™ și spumă fără CFC (cloro-
fluorcarbon, dăunător asupra stratului de ozon). Esențele 
de lemn pentru structură și design exterior sunt din cele 
mai variate, de la arțar la stejar și abanos. 

lIVINg EARTh CRAfTS

Alegerea pe care o fac
cele mai bune Spa-uri și 
stațiuni balneare din lume:

De aproape 40 de ani, Living Earth Crafts își 
construiește reputația de a fi acel rafinat producător 
de mese și paturi pentru masaj și relaxare destinate 
celor mai exigente centre Spa, wellness și balneare. 
Datorită durabilității, fiabilității și calității finisajelor, 
aceste echipamente se găsesc acum în locații 
high-end din peste 100 de țări: The Ritz Carlton, 
Four Seasons, Mandarin Oriental, ESPA, Fairmont, 
Auberge Resorts și multe altele...

Prin Leida Impex, puteți procura produsele de excepție 
Living Earth Crafts:
• Paturi electrice și hidraulice pentru centre Spa și saloa-
ne cosmetice
• Scaune pentru pedichiură
• Paturi și șezlonguri de relaxare, cu diferite grade de 
complexitate
• Mese și scaune pentru masaj, fixe sau portabile
• Mobilier, saltele și învelitori pentru echipamente
• O serie largă de accesorii pentru centre Spa și saloane 
cosmetice 

living Earth Crafts
prin leida Impex
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Andromeda EC – Complete Environmental Control System Aquarius – Direct-Contact Aerothermal Swimming Pool Heat Pump

Dezumidificare

Caracteristicile uzuale ale  
sistemelor de dezumidificare 
Heatstar:
• Încălzirea aerului din încăpere și a apei din bazin;

• Recuperarea energiei din aerul umed, cu ajutorul pom-
pei de căldură și redirecționarea ei către încălzirea ae-
rului sau a apei;

• Recuperarea energiei din aerul viciat și încălzirea aerului 
proaspăt introdus în încăpere, prin intermediul schim-
bătorului „cross flow“;

• Aportul de aer proaspăt (cu evacuarea aerului viciat)  – 
pe lângă împiedicarea acumulării de CO2 sau a mirosu-
rilor rezultate în urma tratării apei, asigură și o presiune 
negativă, împiedicând migrarea aerului în încăperile 
învecinate.

Heatstar produce de peste 36 de ani sisteme de 
dezumidificare cu recuperare a căldurii şi asigura-
rea calității aerului pentru piscine interioare, fiind 
printre primii care s-au implicat în acest domeniu. 
De-a lungul anilor, au fost produse şi livrate peste 
10.000 de sisteme Heatstar. 

O gamă largă de echipamente sunt disponibile pen-
tru a acoperi toate tipurile de aplicaţii, de la bazine 
relativ mici, până la aquaparc-uri interioare  de mari 
dimensiuni.

Sistemele Heatstar au ca obiectiv principal, pe lân-
gă dezumidificare și oferirea unui climat plăcut în încă-
pere, și economia de energie, fiind proiectate special 
în acest sens. Eficienţa energetică de top este unul 
dintre criteriile principale, în jurul căruia se construiesc 
aceste echipamente.

Confort de top, 
costuri de exploatare scăzute!
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Gemini EC – ‘All-in-One’ Renewable Energy Climate Control

Taurus EC – Optimum Efficiency Environmental Control System. For Water Leisure Centres and Municipal Swimming Pools

Phoenix EC – Hybrid Heat Recovery Ventilation System

Heatstar – sistemul inteligent  
de recuperare a investiţiei!
Centrala de dezumidificare produsă de Heatstar – Anglia, 
modelul Taurus pentru parcuri acvatice, prevăzută cu 
sisteme inteligente de economisire a energiei, cu un 
debit maxim de recirculare a aerului de 56.160m³/h.

Cu ce vine nou Heatstar?
• „Blue-EC“ digital inverter - sistemul de ventilaţie 

ultraeficient. Heatstar are un tip special de ventilator 
care oferă cea mai mare eficienţă energetică, la cel mai 
mic cost de operare, în comparație cu orice alt sistem. 
Datorită sistemului de ventilație „Blue-EC”, este posibilă 
și reglarea debitului de aer de la 0 la 100%.

• „Auto-fan“ – sistemul inteligent de management al 
ventilației. Tehnologia „Auto-fan“, cu ajutorul căreia sunt 
modificate în mod automat viteza și puterea ventilatorului 
de recirculare a aerului, permite realizarea unor econo-
mii semnificative de energie, ori de câte ori există cerere 
scăzută pentru dezumidificare sau încălzirea aerului.

• Reducerea temperaturii în încăpere se poate realiza 
în mod automat, atunci când piscina nu este folosită, 
iar prelata acoperă suprafața luciului de apă.

Sistemele oferite de Heatstar  
includ și pompe de căldură  
pentru încălzirea apei din bazin, 
în 7 variante de putere.

Bucureşti, str. Frunte Lată nr. 4, bl. P5, ap.12,sector 5 
Tel.: 031.404.51.02; Mobil: 0770.930.209 
E-mail: office@heatstar.ro 
Website: www.heatstar.ro  

Reprezentant autorizat pentru România al Heatstar – Anglia:

PREMIUM EXCLUSIV GROUP – 
esenţa dezumidificării!
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Hotelul Doina are în total 326 camere, dispuse pe 5 
etaje, iar accesul către etaje se face cu 4 ascensoare. 
Cele 288 de camere de la etaje (51 single, 26 aparta
mente și 211 camere twin) au balcoane, iar 6 dintre cele 
38 de camere de la parter sunt special amenajate pen
tru persoane cu dizabilități. 

Complexul turistic și balnear Doina este situat în staţi-
unea Neptun, pe malul Mării Negre, la 7 km de orașul 
Mangalia și 38 km de Constanța, într-un climat de lito-
ral influențat de vecinătatea pădurii Comorova. Com-
plexul, aflat la circa 100 m de gara Neptun și 400 m 
de plajă, într-o zonă liniștită și plină de verdeață, a fost 
renovat în totalitate în perioada 2002-2005.

✯
   

 R
ec

omandat   ✯
    R

ecomandat  
 spa

NEPTUN
Complexul Turistic și Balnear

Doina

Printre facilitățile oferite de hotel, menționăm parcarea 
proprie, seif pentru valori la recepție, cameră pentru ba
gaje, farmacie, bar cu terasă, internet wireless gratuit în 
holul hotelului, loc de joacă exterior pentru copii, sală de 
fitness, cabinet cosmetic. Toate camerele sunt dotate 
cu televizor, cablu, minibar, încălzire centrală pentru se
zonul rece și aer condiționat pentru sezonul cald, mobi
lier nou, băi cu cabină de duș, telefon, uscător de păr, 
șezlonguri și altele.
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Restaurantul Doina, climatizat, are o capacitate de 730 
locuri, dintre care 550 în salon și 180 pe terasă. Restau
rantul oferă, întro ambianță elegantă, meniuri diversificate 
din bucătăria tradițională românească și internațională, 
precum și meniuri dietetice sau vegetariene.

Cu acces direct din hotel, Policlinica balneară Doina, 
a cărei suprafață totală este dispusă pe 3 niveluri (de
misol, parter și etaj) are o piscină interioară încălzită de 
dimensiuni semiolimpice, sală de gimnastică, instalații 
de baie, căzi de hidromasaj, dușuri Vichy, mobilier nou, 
echipament kineto și fitness, aparatură medicală perfor
mantă, cabinete de consultații și de aplicare a procedu
rilor, o grădină interioară pentru relaxare și spații gene
roase, totul întro viziune arhitecturală modernă. Pacienţii 
beneficiază de aero, helio și talasoterapie datorită unor 
condiţii naturale deosebite, concretizate în prezența unor 
factori sanogeni: bioclimat marin excitant-solicitant (bogat 
în radiații solare, aeroioni, aerosoli de sare și iod), apă de 
mare clorurată, sulfatată, sodică, magneziană, hipotonă.

Factorii naturali de cură folosiți sunt nămolul saprope
lic și apa minerală sulfuroasă mezotermală:

• Nămolul peloid (pelos = mal) sapropelic, cunoscut 
ca factor terapeutic de mii de ani, este o substanță com
plexă – amestec eterogen de substanțe organice și an
organice cu proprietăți fizicochimice care îl fac unic din 
toate punctele de vedere și extrem de util în tratament.

• Apa termominerală sulfuroasă conține sulf titrabil 
sub formă de hidrogen sulfurat. Se utilizează pentru 
tratament factorul termic (temperatura apei) și mai ales 
factorul chimic (hidrogenul sulfurat), cu acțiune generală 
asupra organismului.

Policlinica oferă totodată pacienților cure de Gerovi
tal, pentru efectele lor notabile – creșterea capacității 
fizice și intelectuale, îmbunătățirea memoriei și analiza
torilor auditivi și optici, creșterea mobilității articulare și 

Baza de tratament – tipuri de proceduri:
• Peloidoterapie: împachetări, cataplasme, băi, masaj 
cu nămol

• Hidroterapie: băi de sulf, băi de plante, afuziuni, duș 
cu masaj Vichy, duș subacval

• Termoterapie: împachetări cu parafină, băi de lumină, 
saună

• Electroterapie: galvanizare, diadinamic, nemectron, 
ultrasunet, magnetodiaflux

• Masoterapie: masaj uscat terapeutic, de întreținere, 
anticelulitic, de relaxare, reflex, vibromasaj

• Kinetoterapie

• Hidrokinetoterapie în bazin (în grup sau individual)

• Aerosoloterapie

• Drenaj limfatic (manual sau cu aparat)

• Reflexoterapie

• Aromaterapie

• Cosmetică facială și corporală

Centrul Internațional de Conferințe Neptun din ca
drul complexului a fost construit în 2004, pe o suprafață 
de 2.000 mp, fiind unul dintre cele mai mari și mai mo
dern echipate de pe litoral, cu o capacitate totală de 
500 locuri, în 4 săli: Tomis, Callatis, România și Europa.
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Complexul Turistic și Balnear Doina 
Tel. birou turism: +40 241 731 754
Tel. secretariat: +40 241 731 955
www.complexdoina.ro/complex_doina.html

a tonusului muscular, normalizarea presiunii arteriale, 
ameliorarea depresiei și anxietății, îmbunătățirea as
pectului pielii și părului – documentate și verificate prin 
experiența îndelungată a clinicii în folosirea lor.

După programarea făcută de recepția medicală, 
pacienților le sunt prescrise procedurile în urma unui 
consult medical amănunțit, în scopul precizării diagnosti
cului, bolii, fazei, stadiului, afecțiunilor asociate, rezervelor 
funcționale ale organismului și contraindicațiilor; în timpul 
curei sunt reconsultați cel puțin săptămânal, pentru a li se 
reevalua starea de sănătate și modul în care reacționează 
la terapii. Locul și rolul tratamentelor cu factori naturali sunt 
bine precizate și fundamentate știintific, posibilitatea de a 
interveni în cele 3 etape ale terapeuticii – profilaxia prima
ră, profilaxia secundară (tratament curativ) și recuperarea 
funcțională – justifică larga lor folosire la toate vârstele.

„Policlinica balneară Doina și-a dobândit în aproape 4 
decenii de activitate un renume național și international 
pe deplin meritat. Datorită eficacității curelor și rezultate-
lor obținute, precum și serviciilor de un înalt profesiona-
lism oferite, pacienții străini și români rămân fideli și trec 
pragul clinicii chiar de două ori pe an. Echipa de medici 
și terapeuți specializați promovează un concept holistic 
Medical și Wellness Spa prin îmbinarea terapiilor fizical-
kinetice, balneare și de reabilitare cu proceduri noi și 
ritualuri de Wellness, oferind oaspeților pachete perso-
nalizate de relaxare, întreținere, detoxifiere, body-shape, 
sliming și remodelare corporală, antiaging și de reîntine-
rire. Sunt terapii naturale tradiționale și moderne pentru 
sănătate, frumusețe, armonie și stare de bine oferite cu 
competență și dăruire de o echipă de profesioniști me-
reu cu zâmbetul pe buze, într-o ambianță primitoare și 
reconfortantă, la malul mării.“

dr. Luminita nițescu 
Medic coordonator Policlinica Balneară Doina

Indicațiile vizează o gamă largă de afecțiuni: 
• reumatologice cronice degenerative articulare și 
periarticulare

• reumatologice inflamatorii în perioada subacută sau 
între pusee

• sechele post-traumatice și stări post-operatorii 
după intervenții ortopedico-chirurgicale

• afecțiuni ale sistemului nervos central și periferic

• afecțiuni vasculare periferice

• afecțiuni dermatologice, ginecologice, respiratorii

• afecțiuni endocrinometabolice
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Legislație

Noile norme 
de igienă și sănătate publică

Instalațiile sanitare
În privința instalațiilor interioare de distribuție a apei 

potabile și de evacuare a apelor uzate, inclusiv obiec-
te sanitare, sifoane de pardoseală, dușuri, băi etc., 
conducerile unităților au următoarele obligații: 
- Să asigure repararea imediată a oricăror defecțiuni 

apărute;
- Să controleze starea de curățenie a anexelor și gru-

purilor sanitare din unitate, asigurându-se spălarea 
și dezinfecția zilnică ori de câte ori este necesar a 
acestora;

- Să asigure materialele necesare igienei personale 
pentru utilizatorii grupurilor sanitare (hârtie igienică, 
săpun, mijloace de ștergere sau zvântare a mâinilor 
după spălare etc.);

- În grupurile sanitare comune nu se admite folosirea 
prosoapelor textile, ci se vor monta uscătoare cu 
aer cald sau distribuitoare pentru prosoape de uni-
că folosință, din hârtie;

- Să asigure pentru personalul de îngrijire a grupurilor 
sanitare echipament de lucru de culoare diferită față 
de cel destinat altor activități.

Câteva prevederi pentru  
Spa/wellness/balnear/piscine

În luna februarie a.c., 
în Monitorul Oficial a fost 
publicat Ordinul nr. 119/2014 
pentru aprobarea Normelor 
de igienă și sănătate publică 
privind mediul de viață al 
populației, care vine cu 
câteva mențiuni importante 
și pentru domeniul nostru, în 
special cu privire la cleaning 
și exploatarea piscinelor. 
Am găsit de cuviință să vă 
aducem la cunoștință câteva 
dintre ele, lăsându-vă să le 
apreciați fezabilitatea.

În articolul 61 se spe-
cifică faptul că unitățile 
care asigură servicii de 
igienă personală și de 
întreținere (baie, saună, 
bazin, masaj uscat și 
subacvatic, gimnastică 
etc.) trebuie supuse ur-
mătoarelor procedee:

Curățarea și dezinfecția 
Prin curățare se înțelege îndepărtarea mecani-

că (manuală și/sau automată) a oricăror forme de 
deșeuri, detritusuri, praf sau depuneri de materiale 
nefolositoare, rezultate în urma activităților umane, 
în unitatea de folosință publică. Prin dezinfecție se 
înțelege reducerea numărului de germeni saprofiți și 
patogeni prin mijloace fizice sau chimice; cea mai efi-
cientă metodă este dezinfecția cu un produs biocid. 
Practic, se procedează astfel:
- Pardoselile se curăță cu ștergătorul umezit în pro-

duse de curățare, dezinfecția chimică se face numai 
dacă suprafețele sunt vizibil murdărite cu sânge sau 
lichide biologice, iar măturatul uscat este interzis. 

- Covoarele și mochetele se curăță prin folosirea 
zilnică a aspiratorului de praf, care trebuie prevăzut 
cu două filtre, pentru împiedicarea diseminării pra-
fului bacterian; covoarele și mochetele se curăță 
cu produse de curățare, periodic sau când sunt 
vizibil murdare, iar măturatul lor uscat este de ase-
menea interzis.
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- Pereții și pavimentele, dacă sunt finisate cu materi-
ale lavabile, se curăță cu produse de curățare, peri-
odic și când sunt vizibil murdărite. În cazul finisajelor 
nelavabile, curățarea se face cu aspiratorul de praf.

- Mobila și pervazurile se șterg de praf zilnic, cu 
material moale, impregnat, pentru a reține praful, iar 
obiectele aflate la înălțime și tapițeria mobilei se vor 
curăța zilnic, cu aspiratorul de praf.

- Cada de baie se spală cu produse de curățare, 
urmată de dezinfecție; operațiunile se fac zilnic și 
după fiecare client. 

- Cabina pentru duș, pereții și cada se curăță cu pro-
duse de curățare și se dezinfectează. Operațiunile 
se fac zilnic și după fiecare client, iar perdelele de la 
băi și dușuri se spală o dată pe săptămână. 

- Chiuveta va avea suprafața intactă și nu va fi prevă-
zută cu scurgător de lemn. Nu se admit tuburi din 
cauciuc care să prelungească robinetele; chiuveta 
se curăță și se dezinfectează zilnic, inclusiv interiorul 
robinetului, folosind o perie subțire.

- Săpunul solid se păstrează uscat într-o savonieră 
care să permită scurgerea apei sau suspendat cu 
dispozitiv magnetic; este de preferat montarea dis-
tribuitoarelor de perete pentru săpun lichid – aces-
tea se curăță și se clătesc cu apă fierbinte înainte 
de reumplere.

- Echipamentele și materialele de curățenie (câr-
pele, bureții, periile, ștergătoarele) se spală zilnic cu 
produse de curățare și se clătesc cu apă fierbinte, 
apoi se usucă și se depozitează uscate.

Colectarea deșeurilor:
• Deșeurile solide vor fi colectate în recipiente metalice 
sau în cutii, cu pungi din material plastic, închise etanș, 
și vor fi evacuate ritmic, cu spălarea și dezinfectarea lor 
după golire. Se impune de asemenea amenajarea de 
încăperi sau platforme impermeabilizate pentru depozi-
tarea recipientelor de colectare a deșeurilor solide, racor-
date la un hidrant și la rețeaua de canalizare, pentru a 
putea fi curățate la necesitate, precum și pentru spălarea 
și dezinfecția recipientelor. 
• Materialul moale folosit pentru proceduri se schimbă 
după fiecare client cu altul curat și dezinfectat, iar cel folo-
sit se colectează în saci de polietilenă și va fi dezinfectat, 
chimic, termochimic sau termic, în cursul procesului de 
spălare automată. Dezinfecția termică se realizează prin 
supunere timp de 10 minute la 70°C sau 1 minut la 80°C.

Evaluarea calității apei  
din bazinele de înot și piscine: 
a) Limpezime – un disc negru, de 15 cm pe fond alb, 

trebuie să fie vizibil cu ușurință în punctul cel mai pro-
fund al bazinului;

b) Concentrația clorului rezidual liber în bazinele de înot/
piscine acoperite trebuie să fie între 0,5 și 1 mg/l, iar în 
bazinele/piscinele descoperite între 0,5 mg/l și 1,5 mg/l;

c) pH între 7,2 și 8,2;
d) În 90% din probele recoltate trimestrial, numărul de 

colonii la 37°C/ml trebuie să fie sub 300; 
e) În 90% din probele recoltate trimestrial, bacteriile co-

liforme trebuie să fie sub 10/100 ml; 
f) În 95% din probele recoltate trimestrial, Pseudomo-

nas aeruginosa (indicator de salubritate) trebuie să fie 
0/100 ml.

Despre piscine și calitatea apei 
din piscine și bazine de înot

Aici trebuie spus că și bazinele de îmbăiere sau pen-
tru proceduri vor îndeplini condițiile prevăzute pentru 
bazinele de înot.

Băile publice, bazinele de înot și piscinele vor uti-
liza pentru îmbăiere numai apă potabilă, iar dacă se 
folosește apă de mare, vor fi dotate cu sisteme de 
filtrare și dezinfecție a apei, astfel încât calitatea apei 
să se încadreze în valorile maxim admise de anexă 
(tabelul pe care îl puteți vedea mai jos). 

La bazinele descoperite și acoperite se va pre-
vedea o bordură ridicată cu 30 cm față de pavi-
ment, iar pavimentul va fi finisat cu dale antidera-
pante. Bazinele vor avea montate scări de acces în 
apă, cu profiluri rotunjite și formă adaptată folosirii 
fără risc, numărul acestora stabilindu-se în funcție 
de mărimea bazinului. Se impune, de asemenea, o 
bară de susținere de jur împrejur, la nivelul apei, iar 

Legislație



Parametru Valoare max. admisă    Frecvența de recoltare Metoda de analiză

Nr. colonii la 37°C/ml în 24 h    < 200 UGC/ml    bilunar metoda încorporării în placă

Bacterii coliforme    < 10/100 ml    bilunar
metoda filtrării prin membrană, metoda 
celui mai probabil număr (MPN)

Escherichia coli  0/100 ml    bilunar
metoda filtrării prin membrană, metoda 
celui mai probabil număr (MPN)

Enterococi 0/100 ml    bilunar  
metoda filtrării prin membrană, metoda 
celui mai probabil număr (MPN)

Pseudomanas aeruginosa 0/100 ml  bilunar   metoda filtrării prin membrană

adâncimea bazinului va fi marcată vizibil pe margi-
nile acestuia.

La bazinele acoperite, finisajele interioare ale clădirii 
vor asigura izolația termică și tratarea suprafețelor cu 
antifungice. Ambianța termică, ventilația naturală și 
artificială, iluminatul bazinelor acoperite vor fi asigura-
te în așa fel încât să se evite îmbolnăvirea și acciden-
tările celor care le folosesc. 

Piscinele/bazinele cu tehnologie de preaplin vor 
avea prevăzute cu mijloace de prindere/susținere la 
nivelul apei și paviment antiderapant.

Parametri de calitate și frecvența de recoltare pentru apa de îmbăiere folosită în bazine de înot, piscine, băi publice:
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Numeroase produse cosmetice 
convenționale sunt utilizate în viața 
de zi cu zi pentru a preveni şi com-
bate îmbărânirea pielii, dar aces-
tea conțin multe substanțe chimice 
care sunt absorbite, iar efectul lor 
pe termen lung nu este cunoscut. 
Conform calculelor cercetătorilor, 
pe parcursul unei vieți sunt absor-

bite prin piele aproximativ 3 Kg de 
chimicale dăunătoare. În contrast 
cu produsele convenționale amin-
tite, Laboratoarele INELDEA vă 
propun o gamă de cosmetice bio-
logice inovatoare, bazate pe ingre-
diente active naturale concentrate, 
cu efect dermo-echilibrant, care 
susțin capacitatea de regenerare a 
pielii, restaurează echilibrul meta-
bolic, ajută la protecția împotriva 
agresiunilor mediului, respectând 
totodată ritmurile biologice.

Linia Bio pentru corp
Mecanismele naturale de protecție 
ale pielii de pe corp sunt sensibile, iar 
hainele, tratamentele cosmetice empi-
rice sau lipsa de îngrijire pot accentua 
deshidratarea ei. Cu vârsta, fluctuațiile 
hormonale, excesul de soare şi agresiu-
nile mediului se acumulează, iar pielea 
corpului îşi pierde tonicitatea şi devine 
mai puțin fermă. Produsele EffiDerm 
sunt eficace, sigure, uşor de utilizat şi 
au fost concepute pentru a corespun-
de tuturor tipurilor de piele.

Uleiurile de tratament 
şi masaj
Uleiurile EffiDerm sunt unice prin 
calitatea lor de a reda pielii un aspect 

Din Laboratoarele INELDEA:

Concepte integrate

catifelat, echilibru şi tonicitate, datorită 
capacității de a a stimula circulația su-
perficială, dar şi pentru starea de con-
fort şi de relaxare pe care o creează. 
Uleiurile EffiDerm nu formează o pe-
liculă grasă, pătrunzând rapid în piele.

Cremele de tratament 
şi masaj
Apreciate în mod special pentru 
concentrația mare de extracte active 
de origine naturală şi pentru fluiditatea 
lor, cremele EffiDerm pătrund uşor în 
profunzimea pielii şi asigură un confort 
inegalabil în cadrul procedurilor cos-
metice de masaj şi tratament

Produse de estetică 
corporală pentru slăbire
Produse de calitate profesională, au 
fost concepute pentru a răspunde 
exigențelor ridicate de eficacitate ceru-
te de tratamentele pentru eliminarea 
grăsimii subcutanate şi a celulitei.

Produse de masaj 
cu „efect glacial“
Produsele EffiDerm cu efect glacial 
combat eficient durerea, atenuează 
senzația de greutate din picioare, re-
duc celulita, remodelează silueta şi 
cresc tonicitatea şi fermitatea pielii.

Cosmeticele EffiDerm

Concepute pentru a răspunde 
cerințelor de eficacitate caracte-
ristice specialiştilor din institutele 
de tratamente estetice şi Spa-uri, 
produsele EffiDerm sunt cosmeti-
ce biologice certicate ECOCERT 
şi dețin eticheta Cosmebio. Ele 
sunt obținute în Franța din cele mai 
bune extrase active de plante sau 
uleiuri esențiale pure, sub un control 
riguros, pentru a îndeplini cele mai 
stricte norme de calitate europene. 
Laboratoarele INELDEEA beneficia-
ză de certificarea ISO 9001.
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Consultanță Spa

Recepția și vestiarul
Orice Spa are nevoie de o recepție, iar pentru un grad 

mai mare de complexitate, este recomandat ca serviciile să 
fie înregistrate și gestionate cu ajutorul unui soft de mana-
gement. Clientul primește la recepție un card sau o brățară 
de acces, datele lui fiind înregistrate în fișa personală. Brățara 
sau cardul de acces deschid atât vestiarul, cât și toate căile 
de acces către serviciile (facilitățile și terapiile) comandate 
și rezervate. Se poate face astfel o separare a serviciilor și 
implicit a fluxurilor, mai ales dacă zonele sunt bine delimi-
tate. În general, se folosesc zone combinate, de pildă zonă 
de piscină cu zonă de hydro-jet pool ( jacuzzi mare), pe de 
o parte, și zonă de thermarium (saune), pe de alta. Dacă de 
exemplu se dorește doar intrarea la piscină,  atunci persoa-
na are încărcat pe card sau brățară doar acest serviciu, fiind 
blocată orice altă facilitate. Înregistrările informațiilor sunt 
necesare nu doar pentru buna organizare a activității, ci și 
pentru controlul managementului și marketingului. Dato-
rită acestor date se poate vedea câte persoane și de câte ori 
au accesat o anumită zonă, de ce este preferată zona respec-

Lăcrămioara Moroianu,
Consultant SPA:
„Oaspetele unui Spa pe-
trece aici în jur de 3 ore 
(uneori doar una, alteori 
4-5). Cu cât stă mai mult, 
cu atât estimăm că s-a re-
laxat mai bine, unul dintre 
cele mai importante as-

pecte în ceea ce facem. Vedem cum uneori se vine 
la masaj cu telefonul – aceasta nu poate fi o relaxare 
reală. Prin urmare, poate n-ar strica să folosim cât mai 
mulți acele dispozitive care bruiază semnalul de tele-
fon și internet, reușindu-se o deconectare comple-
tă a oaspetelui. Suntem ca într-o centrifugă, nu mai 
avem timp nici să mâncăm cum trebuie; măcar acel 
timp petrecut în Spa să dea senzația că omul a făcut 
ceva doar pentru el, pentru mintea lui, că nu s-a mai 
gândit câteva ore la problemele vieții de zi cu zi..“

Fluxurile, traseele
și micile lor „secrete“ (3)
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tivă, ce alte servicii trebuie promovate pentru a contribui la 
îmbunătățirea vânzărilor. 

Următorul obiectiv este vestiarul, unde ar trebui să gă-
sească prosoape (fie pentru fitness, fie pentru piscină/sa-
une). Fiecare Spa abordează în stil propriu managementul 
facilităților, deci alternativa ar fi să fie oferite la recepție aces-
te prosoapele și materiale de igienă personală. Cred că mai 
practic este să le găsească în vestiare, pentru că recepția se 
simplifică, nu devine și depozit.

Combinații de facilități și proceduri
O experiență Spa ar trebui să înceapă cu saunele, în 

câteva sesiuni combinate – se intră inițial în biosaună, care 
are o temperatură mai joasă și o umiditate situată între sauna 
finlandeză și baia de aburi. În continuare pot fi încercate 
dușuri emoționale, eventual cu întoarcerea la saună, ja-
cuzzi și hydro-jet pool, combinate cu zona de relaxare. O 
consecință imediată este că se dechid porii pielii și se rela-
xează musculatura, o premiză pentru continuarea cu alte pro-
cedee. Corpul primește altfel un masaj după ce musculatura 

a fost încălzită – dacă merge direct la masaj, terapeutului îi va 
lua 10-15 minute să încălzească musculatura, pentru ca apoi 
să o poată relaxa mai bine. La fel se întâmplă și la tratamen-
tele corporale: înaintea unui tratament facial sau corporal 
(împachetare, exfoliere cu scrub-uri etc.) recomandăm o 
saună sau piscină, pentru că deschid porii, pregătesc pielea 
iar ingredientele pătrund mai ușor, mai rapid. Lucrurile stau 
diferit după masaj sau tratamente corporale/faciale. Nu este 
o contraindicație, dar nu recomandăm ca după acestea să 
se intre din nou la piscine sau saune. Când pielea are tot 
ce trebuie, este păcat să mergi din nou în piscină, unde apar 
diverși factori agresivi (clor, microbi etc.) sau în saune, unde 
se transpiră. Nu mai necesită nici măcar un duș, căci hidrata-
rea aceea trebuie să rămână nealterată, acesta fiind de fapt 
și scopul. De aceea și tratamentele faciale sunt programate 
ultimele, înainte de plecarea din locație.  

Sala de fitness este deseori legată de zona de piscină și 
saune, pentru că sunt considerate oarecum complementare, 
dar dacă le avem pe toate sub aceeași „umbrelă“, în vecină-
tate, trebuie să avem grijă să nu amestecăm fluxurile. Fluxul 

Temperatura apei în piscine
• Apa din piscină ar trebui să aibă temperatura de circa 

28°C, poate un pic mai mult. La 30° deja este limita su-
perioară, la care intervine o stare de confort cam mare. 
Sportivii care înoată preferă 28°, ceilalți veniți  pentru o 
activitate fizică redusă cred că apa este cam rece... aici 
depinde și de structura clientelei fiecărui centru Spa. 
Desigur, pe măsură ce crește temperatura apei, și bac-
teriile se dezvoltă mai repede, drept pentru care trebuie 
să avem mare grijă la instalațiile de filtrare a apei.

• La hydro-jet pool sau jacuzzi, automat temperatura tre-
buie să fie mai mare, de circa 34°, fiind vorba de apă 
combinată cu mult aer, care dă senzația de rece.



de uscat (fitness) să fie separat de cel umed (piscină, jacuzzi, 
saune etc.). Dușurile la vestiare sunt obligatorii, chiar dacă 
le avem și în zona umedă, unde de altfel mai sunt și cele 
emoționale, pentru șocuri termice. Se iese de la saune, unde 
este foarte cald, și se intră sub un duș sau o ceață rece, ori se 
face un masaj cu solzi de gheață. 

Toate facilitățile, gadget-urile din zona de thermarium 
sunt oarecum obligatorii, pentru că tocmai aceste șocuri ter-
mice ne fac șederea plăcută și benefică – stimulăm circulația 
și automat aportul de oxigen în organism, ne detoxifiem în 
saune, unde se transpiră foarte mult, se face o curățare și o hi-
dratare a pielii în profunzime, la baia de aburi. Toate ritualurile 
au împreună acest rol: detoxifierea organismului și curățarea 
pielii în profunzime. Dar în orice facem, nu trebuie să negli-
jăm faptul că, în fond, oamenii sunt cei care iubesc terapiile 
cu apă (în special cei care și beau multă apă). Dușurile Vichy, 
subacvale, micromasajele care biciuiesc pielea – toate acestea 
dau senzații foarte plăcute, pe care oamenii le caută, nu ne tre-
buie prea mult să îi convingem că fac bine. Totul este ca ele să 
existe, să fie găsite atunci când oamenii se decid să vină la Spa.

Ordinea câtorva tratamente
Ca tratamente, este de preferat ca primele să fie exfolie-

rile, desigur cu un duș înainte și, la cerere, urmată de o baie 
din gama hidromasaj, baie cu plante cu uleiuri esențiale sau 
detoxifiantă cu alge marine și sare. Se continuă cu împache-
tările, iar dușul care urmează elimină surplusul de ingredien-
te folosite pentru hrănirea pielii. La final vin masajul, eventual 
diverse tratamente corporale sau faciale.

Aici ar trebui făcute câteva precizări referitoare la tratamen-
tele medicale: în mod obligatoriu, nu se face niciodată o 
împachetare cu nămol înainte de o baie din gama baie cu 
plante sau duș subacval, ori cu uleiuri esențiale, hidromasaj 
sau bubble. Împachetarea aceasta trebuie să fie totdeauna 
ultima, deoarece, pentru a relaxa musculatura și a detensio-
na articulațiile, se folosește nămol terapeutic foarte cald (are 
38-40°, în funcție de recomandările medicului – probleme 
cardio, tensiune arterială ridicată etc.). Recomandarea mea 
este evitarea situațiilor în care de la o temperatură înaltă 

(38-40°) se trece la o temperatură mai mică (37-38°), deoarce 
efectul este exact opusul a ceea ce se urmărește: musculatura 
se contractă.  Tot în cadrul terapiilor medicale este de preferat 
ca fizioterapia sau eletroterapia să fie efectuate atât timp 
cât pielea este uscată, deci înainte de băi, și nu după. La fel, 
kinetoterapia (recuperare, gimnastică) și hidro-kinetotera-
pia trebuie făcute la început, iar masajul de preferat la final. 

Restaurant și bar
Ca alimentație publică, se recomandă ca în zona de pis-

cină sau fitness (zonă ceva mai mare, de cel puțin 1.000 mp) 
să existe un bar, cu caracter bio sau energising, unde să se 
regăsească sucuri naturale, fresh-uri, energizante din fructe 
și legume proaspete, ceaiuri și deseori cafea. Nu văd rostul 
băuturilor alcoolice, așa cum găsim uneori în România; poate 
face o excepție berea ginger. Într-un Spa mai mare de 1.000 
mp, ar fi util și un restaurant, de tip vegan, unde să fie servite 
salate, combinații sănătoase cu germeni de grâu, supe-creme 
neprocesate reci, sandwich-uri, produse de brutărie specia-
le etc. Toate aceste opțiuni sunt deseori căutate și preferate 
de consumatorii de Spa, aducând centrelor un plus la gama 
de servicii oferite.

Ingredientele folosite în alimentație (caviarul, fructele de 
pădure, legumele și fructele în general) aduc organismului 
un aport ridicat de vitamine și minerale, luptând astfel împo-
triva radicalilor liberi. Foarte multe din acestea se regăsesc 
de cele mai multe ori și în componența cremelor și ingredi-
entelor folosite la împachetări sau exfolieri corporale și facia-
le, cu aceleași beneficii și pentru piele. Vorbim despre exfoli-
erile pe bază de zahăr brun, merișor și rodie, caise, coacăze, 
măr verde, struguri, dar și împachetări cu mango, mandarine, 
grapefruit, ananas, dovleac și alte „delicii“ de acest gen, cu un 
conținut ridicat de vitamina C și antioxidanți de care și pielea 
noastră are nevoie.
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Pentru informații suplimentare:
Tel.: 0722 215 909
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Evenimente

A XXX-a ediție a Târgului de Turism al României din 
noiembrie 2013 a fost marcată de prezența consisten-
tă a stațiunilor balneare autohtone, aflate sub umbrela 
Organizației Patronale a Turismului Balnear din Ro-
mânia (OPTBR), care a avut la rândul ei de sărbătorit 
20 de ani de existență.

Aniversare la Târgul de Turism al României: 

OPTBR – două decenii  
de activitate

Nicu Rădulescu, 
Președinte OPTBR:
„Așa cum vedem în publi-
cația noastră aniversară, de-a 
lungul timpului au fost multe 
proiecte pe care le-am pro-
pus, multe dintre ele realiza-
te, așa că putem să spunem 
că, după 20 de ani de ac-
tivitate, avem un bilanț pozitiv. Dar cel mai important este că 
am avut o echipă unită, care, chiar dacă s-a modificat în timp, a 
reușit să continue o activitate cu un scop generos, care vizează 
în fond sănătatea oamenilor”.

Cei 20 de ani împliniți de la înființarea din 1993 au fost 
sărbătoriți de OPTBR prin câteva evenimente desfășurate 
în cadrul centrului expozițional Romexpo și nu numai. 

Unitățile balneare membre ale organizației s-au reu-
nit într-un grup expozițional compact, desfășurat pe o 
suprafață amplă din cadrul târgului, promovându-și fieca-
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re produsele specifice și contribuind împreună la prezen-
tarea unei oferte variate. 

Aniversarea propriu-zisă s-a petrecut pe 14 noiembrie, 
la Phoenicia Grand Hotel, ocazie cu care a fost lansată și o 
publicație dedicată acestui eveniment, în care au fost tre-
cute în revistă principalele reușite ale celor 20 de ani de 
existență ai organizației, personalitățile care au condus-o 
și influențat-o, investițiile importante, obiectivele și pro-
iectele de viitor. Au fost prezenți numeroși invitați, printre 
care Maria Grapini (Ministru delegat pentru întreprinderi 
mici și mijlocii, mediu de afaceri și turism), Mohammad 
Murat (Președinte FPTR), Nicu Rădulescu (Președinte 
OPTBR), Maria Stoian (Președinte ANTREC).

Maria Stoian, Președinte ANTREC: „Mă bucur că am 
participat la marcarea celor 2 decenii ale OPTBR, de-
cenii pe care le-am parcurs împreună, dealtfel. Primele 
forme de cazare ale turismului românesc modern au 
fost stațiunile balneare și, de aproape un secol, există 
o legătură strânsă între turismul balnear și turismul ru-
ral, ecologic și cultural. Aceste forme se împletesc și în 
zilele noastre, în stațiunile balneare existând și apărând 
continuu pensiuni. Noi recomandăm de fapt celor care 
vor să investească în pensiuni să aleagă o zonă balneară, 
pentru că gradul de ocupare este mai mare. În turismul 
românesc există asociații puternice, al căror scop este 
ca turismul să câștige, iar OPTBR este una dintre ele. 
Împreună facem eforturi pentru a avea o legislație cât 
mai simplă, cât mai suplă, care să îi încurajeze pe opera-
torii economici, pentru a avea cursuri de instruire care 
să aibă ca rezultat creșterea calității serviciilor. Sunt si-
gură că vom fi împreună și în următoarele decenii.“

Dragoș Răducan, Vicepreședinte FPTR: «Cei 20 de ani 
au însemnat și o mare răspundere în fața celor care vin 
în stațiuni pentru tratament sau relaxare, a colegilor de 
breaslă, a membrilor organizației, cu atât mai mult cu cât 
este vorba de un domeniu de viitor. Concurența este 
foarte mare, în special cu cei care vor doar să trateze și 
nu să prevină. Îmi place sintagma „turism de sănătate”, și 
nu „sănătate turistică”. Sper să reușim împreună să reali-
zăm tot ce ne-am propus, în această echipă și cu echipa 
de la minister care ne înțelege problemele: un popor 
sănătos, care previne boala făcând turism de sănătate.»

SeminaRul „TuRiSmul BalneaR – 
POTențial și OPORTuniTăți“

Pe 15 noiembrie 2013, OPTBR a organizat un seminar cu 
tema „Turismul balnear – potențial și oportunități”, unde 
au fost dezbătute o serie de teme ale turismului balnear ro-
mânesc, cu accent pe soluții. Au fost prezenți membri ai pa-
tronatului, medici, profesori din mediul academic și cerce-
tători, iar din prezidiu au făcut parte Nicu Rădulescu, Maria 
Stoian, Răzvan Filipescu (Președintele Autorității Naționale 
pentru Turism) și Dragoș Răducan (Vicepreședintele 
Federației Patronatelor din Turismul Românesc). „Spre 
bucuria mea, la seminar au participat și mulți tineri, iar 
unul dintre obiectivele mandatului meu este întine-
rirea echipei, găsirea de soluții pentru ca tinerii bine 
pregătiți să acceadă la funcții în cadrul organizației”, a 
remarcat domnul Nicu Rădulescu, Președinte OPTBR. A 
fost anunțată de asemenea decizia de a angaja un consi-
lier medical care să reprezinte organizația în discuțiile cu 
autoritățile pe probleme medicale, stabilind astfel o pun-
te de legătură cu Ministerul Sănătății.

Aniversarea a 20 de ani de existență a OPTRB 
14 noiembrie 2013, București
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Maria Stoian (Președinte ANTREC), Răzvan Filipescu (Președintele ANT),  
Nicu Rădulescu (Președinte OPTBR), Dragoș Răducan (Vicepreședinte FPTR)

Prof. Univ. Dr. Ion Pârgaru (deputat în 
Parlamentul României)

Evenimente

În cadrul manifestării au fost dezbătute temele impor-
tante ale momentului, precum legea tichetelor de vacanță, 
care poate da un nou impuls turismului balnear (așa cum 
s-a întâmplat în țările care le-au adoptat). Au mai fost tre-
cute în revistă câteva evenimente ale branșei petrecute în 
ultima parte a anului 2013, printre care inițiativa ANT de a 
organiza un infotrip pentru medicii de familie interesați de 
tratamentele disponibile în stațiunile balneare românești, 
de schimbul de experiență cu medicii din aceste stațiuni. 

Domnul Răzvan Filipescu, Președintele Autorității 
Naționale pentru Turism, și-a exprimat încă o dată încrede-
rea în turismul balnear, convingerea că acesta își merită rolul 
ca unul dintre cele 6 produse strategice definite în studiul 
de marketing care poate propula România ca destinație 
turistică europeană. „Toată lumea vorbește despre 
potențialul imens al turismului balnear din România, iar 
eu sunt convins că este singura formă de turism care se 
bazează pe un potențial permanent, de mare comple-
xitate și inepuizabil, dar acesta trebuie folosit. ANT se 
implică în tot ceea ce înseamnă susținerea și promova-
rea turismului balnear prin acel mix de marketing și pot 
să vă asigur că suntem dedicați. Așa cum s-a văzut și în 
discuțiile pe care le avem despre legea turismului, încer-
căm să facem din el o prioritate națională, să stimulăm 
creșterea numărului de turiști. Multe dintre stațiunile 
nostre sunt axate pe partea de recuperare medicală și 
s-a creat o imagine oarecum greșită, conform căreia aici 
vin doar vârstnicii. Avem nevoie de diversitate, de zone 
de agrement și chiar le recomandăm primarilor să ia în 
calcul acordarea de facilități pentru acei investitori care 
își aduc contribuția la turismul balnear. La nivel mondial 
turismul de recreere și agrement crește, deci trebuie să 
ne adaptăm, sa venim cu produse atractve, inclusiv pe 

partea de Spa/wellness. Sunt lucruri pe care vrem să le 
introducem inclusiv în legea turismului ca definire, toc-
mai pentru a le da importanța necesara. Turismul balne-
ar, ecoturismul și turismul cultural sunt prioritare în cam-
paniile noastre de promovare inclusiv  pe piața internă, 
pe care am pierdut-o în competiția cu țările vecine. Prin 
evenimentele pe care le organizăm, prin seminarile și fo-
rumulurile balneare pe care le-am organizat împreună, 
încercăm să stimulăm turistul român să se întoarcă, să 
își viziteze țara. Alocarea bugetară pentru 2014-2020, 
în contextul încheierii acordului cadru, prevede de ase-
menea fonduri pentru formarea profesională și infra-
structură. România încă se bucură de o recunoaștere a 
profesionalismului, inclusiv în ceea ce privește medicii. 
Ceea ce mă bucură este deschiderea de care dați dova-
dă și susțin că ceea ce trebuie făcut vom face împreună”, 
a declarat domnul Filipescu.

Prof. Univ. Dr. Ion Pârgaru, deputat în Parlamentul Româ-
niei, a făcut o expunere asupra unui eveniment desfășurat 
la Târgu Mureș în perioada 8-10 noiembrie 2013, Forumul 
Internațional pentru Turismul de Sănătate, la care au parti-
cipat specialiști din turismul național și internațional, parla-
mentari, reprezentanți ai autorităților, primari, cadre didac-
tice și cercetători, medici, agenții de turism etc.. Organizată 
de Fundația Amfiteatru și Colegiul Medicilor din România, 
manifestarea a evidențiat nu doar potențialul turismului de 
sănătate, ci și disfuncționalitățile care afectează domeniul, 
consolidarea produselor turistice.  „De ce pleacă românii 
în afara granițelor, când avem în țară obiective cu efecte 
terapeutice mult mai bune – acest lucru ar trebui să ne 
dea de gândit tuturor celor care activăm în acest dome-
niu“ – arată domnul Ion Pârgaru.



Standurile celor 280 de agenții de turism, hoteluri, 
organizații și asociații turistice etc., din România sau din 
străinătate, au ocupat o suprafață de 16.000 de metri 
pătrați, în șase pavilioane expoziționale. „Putem spune că 
această ediție a fost cea mai bună din ultimii șase ani, com-
parându-se, în ceea ce privește numărul de expozanți și 
suprafața ocupată, cu cea din 2008”, a declarat doamna 
Mariana Suciu, Director General Romexpo SA.

Târgul de Turism al României

Conform unor sondaje efectuate de organiza-
tor, România este cea de-a doua destinație de 
vacanță preferată de români, după Grecia, urma-
tă de Turcia și Spania, bugetul mediu alocat fiind de 
circa 500 de euro de persoană.

Alături de gazda eveni-
mentului, domnul Nicu Ră-
dulescu, au venit: Răzvan 
Filipescu, Președinte ANT 
(care a vorbit despre cam-
pania de brand a instituției 
pe care o conduce, pentru 

promovarea potențialului turistic), Alexandru Constantin, 
Președintele Asociației Române de Turism Medical (cu o 
expunere asupra oportunităților oferite de turismul me-
dical), Vajda Lajos, Vicepreședinte Asociației Clusterelor 
din România (cu o temă pe acest subiect, adaptat la dez-
voltarea turismului balnear), Raluca Eftimie de la Fundația 
Amfiteatru  (cu expunerea „România – destinație pentru 
turismul de sănătate”).

ediția de primăvară

Peste 30.000 de români au venit, în cău-
tarea unei vacanțe, la cea de-a 31-a ediție 
a Târgului de Turism al României care s-a 
desfășurat între 13 și 16 martie 2014. 

Organizația Patronală a Turismului Balnear din Româ-
nia, cu un stand de mari dimensiuni, în care au fost con-
centrate stațiunile reprezentative membre ale asociației, a 
organizat într-una din zilele evenimentului, pe 14 martie, 
seminarul cu tema „Noi oportunități de dezvoltare a turis-
mului balnear”. 

În aceeași perioadă la Romexpo au mai avut loc IMM 
Forum – eveniment destinat întreprinderilor mici și mijlo-
cii, Festivalul de Spiritualitate, Medicină Alternativă și Tera-
pii Complementare – TMA, respectiv Târgul de Produse 
Tradiționale, manifestări care arată preocupările manage-
rilor din turism, dar și trendurile în acest domeniu.
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