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Nr. înreg. A/USR/254 /15.06.2020 

 

Către:  Guvernul României,  
Ministrul Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri 
Domnului Ministru Virgil-Daniel Popescu 

Direcția Generală Turism  
 

De la: Nicolae Daniel POPESCU  
Deputat USR în Circumscripția electorală nr. 43 – Diaspora 

 
ÎNTREBARE 

 

Obiectul întrebării: Revitalizarea turismului balnear în județul Suceava 
 

Stimate domnule ministru, 
 

Turismul balnear este pe cale de dispariție, în pofida faptului că țara noastră deține resurse 
naturale și minerale terapeutice excepționale. Fiind acea parte a turismului în care motivaţia 
destinaţiei este păstrarea sau redobândirea sănătăţii, turismul balnear este folosit de o largă 
categorie de turişti, în mod regulat. 

Judeţul Suceava dispune de un potenţial natural ridicat pentru tratamentul balnear al diferitelor 
boli, dat fiind fondul de resurse disponibile. Apele minerale carbogazoase, hipotone, atermale, 
bicarbonatate sodice, calcice şi feruginoase din Vatra Dornei cât şi cele din Bazinul Dornelor, 
mofetele naturale de sondă cu mare puritate şi concentraţie de CO2, nămolul de turbă din Tinovul 
Mare, Poiana Stampei, caracterizat ca turbă oligotrofă slab mineralizată, bine descompusă, cu 
conţinut mare de coloizi organici şi acizi humici, apele minerale sulfuroase din zona Iacobeni, 

bioclimatul tonic, stimulent cu nuanţe de sedare, cu o concentraţie mare de aeroioni negativi 
constituie materia primă pentru mii de proceduri care se efectuează în bazele de tratament. 

De asemenea, la nivelul localităților Cacica, Solca, Gura Humorului și Câmpulung 
Moldovenesc se înregistrează potenţial de revigorare a turismului balnear. 

La nivelul judeţului Suceava, se remarcă în mod deosebit staţiunea balneoclimaterică de 
interes naţional Vatra Dornei, care este inclusă în circuitul internaţional şi recomandată în 
tratamentul unor afecţiuni ale aparatului cardio-vascular, ale aparatului locomotor, boli ale 
aparatului respirator, boli ale sistemului nervos etc. Tot în această staţiune găsim izvoare speciale 
pentru cura internă cu apă minerală. Însă, cu toate că potențialul turistic al României este uriaș, 
acesta stagnează și evitându-se diversificarea sa pentru a putea răzbate pe piața internațională.  

http://salutbucovina.ro/bucovina/forme-de-turism/turismul-balnear
andreea.iliescu
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Având situația dată și asigurându-vă de întreaga mea disponibilitate pentru a identifica soluții la 
această problemă vă rog să îmi comunicați următoarele date: 

1. Ce măsuri întreprinde ministerul pe care îl conduceți și cum se implică în vederea 
adaptării turismului românesc la cerințele europene prin punerea în valoare a gamei 
turistice balneoclimaterice? 

2. Care sunt măsurile agreate și dispuse la nivelul Județului Suceava pentru a pune în 
vedere resursele din Vatra Dornei, Solca, Cacica, Iacobeni cât şi cele din Bazinul 
Dornelor, Tinovul Mare, Poiana Stampei? 

Vă rog să-mi comunicați în scris răspunsul dumneavoastră conform dispozițiilor 
Regulamentului Camerei Deputaților, inclusiv pe adresa de e-mail daniel.popescu@cdep.ro.  
 
Cu deosebită considerație,  

 

 




