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1. Contextul proiectului și tema acestui concept de dezvoltare 
Acest demers este realizat în cadrul proiectului ROHU 29 „Conservation and protection of 

ecosystems endangered by lack of thermal and freshwater in crossborder area”, implementat de 

Asociația Pescarilor Sportivi Aqua Crisius. Acest document își propune realizarea unui concept de 

dezvoltare a destinației  Sânmartin, cu Băile Felix și 1 Mai din Județul Bihor, având ca temă centrală 

definirea ca o destinație de tip wellness, cu integrarea unei componente de turism activ. Această 

destinație este recunoscută pentru profilul ei clasic balneo, dar în ultimii ani atât sectorul privat cât și 

administrația publică locală arată interes pentru o stațiune de tip wellness. De menționat încă de la 

început că acest demers nu se substituie unei strategii de dezvoltare turistică a destinației Băile Felix – 1 

Mai, ci oferă un concept în care componenta de turism activ sprijină dimensiunea de wellness a 

destinației.  

  Dacă noțiunea de stațiune balneo este bine cunoscută din punct de vedere al conceptului, o 

destinație de tip wellness  este un concept relativ nou. Conform Master planului de turism balnear, 

turismul de tip wellness se asociază cu nevoia turistului de a-și îmbunătăți starea de bine prin metode 

diverse de relaxare în cadrul natural sau activități cu caracter sportiv sau cultural, care depășesc oferta 

clasică din turismul de sănătate sau turismul balnear. Aceasta abordare include turismul balnear dar 

permite și extinderea conceptului de wellness la toate formele de turism care presupun includerea 

diverselor activități alternative unui sejur, indiferent că este vorba de unul de afaceri sau de agrement.  

Astfel, actualul concept de dezvoltare își propune pe de o parte abordarea celor două stațiuni, 

Băile Felix  și Băile 1 Mai, printr-un demers de transfer gradat de la infrastructura și oferta exclusiv 

balneo, către o abordare de stațiune wellness cu o ofertă diversă, modernă, dinamică și activă, susținută 

de o infrastructură adecvată, pe de altă parte o integrare a celor două stațiuni în oferta generală din 

Bihor prin corelarea lor cu celelalte doua destinații majore: Oradea și Pădurea Craiului. 

2. Metodologia dezvoltării conceptului 
Metodologia a inclus vizite în teren, întâlniri cu factorii interesați din zonă, interogarea datelor 

statistice referitoare la sectorul turistic din UAT Sânmartin și muncă de birou. 

Vizitele în teren au avut loc în perioada 22-25 ianuarie și 18-22 martie 2019. Acestea au inclus 

atât întâlniri cu factorii interesați din zonă (reprezentanții Primăriei Sânmartin, directorul școlii din 

Sânmartin, reprezentanții Hotelului President, ai SC Turism Felix SA, Asociației de Promovare Turistică din 

Oradea și Regiune - APTOR, Ocolului Silvic Sfânta Maria, Asociației Club Sportiv Woodfellas MBA, 

Asociației Ecotop Oradea, Centrului pentru Arii Protejate și Dezvoltare Durabilă Bihor), cât și vizitarea 

unor obiective turistice sau locuri importante din punct de vedere turistic, cum ar fi Lacul Pețea, Pădurea 

1 Mai, Avenul Betfia, stațiunile Băile Felix și Băile 1 Mai. 

Datele statistice cu privire la fenomenul turistic au fost obținute de la Institutul Național de 

Statistică, prin Direcția Județeană de Statistică Bihor, iar analizarea lor a permis să avem o bună 

înțelegere a fenomenului turistic, cât și să înțelegem evoluția indicatorilor statistici din ultimii 10 ani. 
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Etapa de muncă de birou a inclus conjugarea tuturor datelor și informațiilor strânse în etapele 

anterioare, precum și identificarea direcțiilor de dezvoltare pentru poziționarea celor două stațiuni în 

zona de wellness. 

În paralel cu dezvoltarea acestui concept s-a elaborat și un concept de marketing pentru 

destinația Sânmartin cu Băile Felix și 1 Mai din Județul Bihor, având ca temă centrală definirea ca o 

destinație de tip wellness, cu integrarea unei componente de turism activ. Anumite secțiuni de text fiind 

relevante ambelor rapoarte sunt integrate în ambele documente. 

3. Contextul național al turismului balneo și wellness 
Contextul strategic național este generat pe de o parte de conceptul dezvoltat de Master Planul 

pentru dezvoltarea turismului balnear, dar și de Planului de marketing strategic și operațional al 

României 2011-2015. Aceste două documente conferă un cadru profesionist de dezvoltare a turismului 

în România cu toate că sunt elaborate în perioade anterioare. 

Prezentăm mai jos câteva elemente definitorii desprinse din Master Planul pentru dezvoltarea 

turismului balnear ce se regăsesc perfect în necesitatea abordării strategice al actualului concept (preluat 

din Planul de marketing, Băile Felix – 1 Mai, AER, 2019) : 

 Clienții unei astfel de stațiuni sunt în principal de două tipuri: cei care au ca scop principal al 

călătoriei wellness-ul (include și partea de tratament) și cei pentru care wellness-ul este doar un 

scop secundar al călătoriei:  conferințe, agrement-cultura, turism activ etc.  Cel de al doilea grup 

nu este încă luat suficient în considerare de către actorii din turismului balnear din România, deși 

el reprezintă un grup extrem de important de turiști, iar turismul de wellness este în creștere 

rapidă la nivel global.  

 Produsele turistice care se bazează pe mediul natural, chiar dacă mai puțin atractive în acel 

moment datorită lipsei infrastructurilor, sunt extrem de competitive, România având un cadru 

natural bine prezervat și sălbatic, printre cele mai impresionante din Europa. Totodată, turismul 

de sănătate și wellness alături de turismul activ și de aventură sunt două din cele șase produse 

cheie în construcția brandul de țară1. 

 

 

 

 

 

                                                           
1 Planului de marketing strategic și operațional al României 2011-2015 
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Tabel 1: Elementele de atractivitate și competitivitate ale turismului românesc  
Atractivitate Competitivitate 

Circuite  10.0 9.6 

Mediu natural si sălbatic 7.6 10.0 

Turism in mediu rural 7.9 8.8 

Vacante la munte (excl. zăpadă) 8.1 8.2 

Sănătate si întreținere 9.2 6.0 

City breaks 9.0 6.4 

Vacante active si de aventura 8.2 7.5 

Vacante la plaja 8.5 7.5 

Croaziere fluviale 8.5 8.2 

Întâlniri  9.7 4.4 

Vizitări de podgorii 8.8 6.0 

Sporturi de iarna 7.3 7.2 

Sursa: Planului de marketing strategic și operațional al României 2011-2015 

Punctajele acordate sunt pe o scară relativă de la 1 la 10, și au fost estimate de către echipa de 

experți care a realizat Planul de marketing strategic și operațional. 

În acest context considerăm extrem de important deschiderea abordării de dezvoltare a 

destinației Sânmartin, cu Băile Felix și Băile 1 Mai, către un concept de wellnesss cu o componentă bine 

definită de turism activ, care se adresează atât turiștilor clasici ai stațiunii, dar mai ales unor categorii noi 

de clienți ce pot sosi în stațiune pe alte considerente decât strict tratament balneo. 

Totodată, prin acest concept se dorește integrarea celor două stațiuni într-o viziune de ansamblu 

mai larg teritorială ce cuprinde atât Oradea, cât și destinația de ecoturism Pădurea Craiului. 
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4. Ecoturism, de la concept la aplicarea lui în UAT Sânmartin 

4.1. Concepte 

Ecoturismul, conform Organizației Mondiale a Turismului, este o formă de turism unde principala 

motivație a turistului este observarea și aprecierea naturii și a tradițiilor locale direct legate de natură. 

Concomitent, pentru a putea vorbi despre ecoturism trebuie îndeplinite o serie de condiții: 

 conservarea și protecția naturii; 

 folosirea resurselor umane locale; 

 caracter educațional, respect pentru natură prin conștientizarea turiștilor și a comunităților 

locale; 

 impact negativ minim asupra mediului natural, cultural și social.2 

Mai mult decât atât, conform lui Oliver Hillel, responsabil de program în cadrul Programului de 

mediu al Organizației Națiunilor Unite, ecoturismul pune accent pe proprietatea locală, se bazează pe 

afaceri mici și contribuie la bunăstarea populației locale din zona rurală din vecinătatea sau din interiorul 

ariilor naturale protejate. 

Strategia națională de ecoturism3 vine și întărește cele expuse mai sus și chiar poziționează 

ecoturismul într-un context diferit față de turismul balnear: 

 

Figura 1: Ecoturismul ca segment de piață4 

Astfel, având în vedere definițiile, conceptele și condiționările expuse mai sus, și având în vedere 

situația din cele două stațiuni de la nivelul destinației, nu putem vorbi despre destinații de ecoturism în 

acest caz. Bineînțeles, oferta destinației poate include natura pentru a se poziționa ca o destinație de 

                                                           
2 Această definiție a fost introdusă și în legislația românească, conform OUG nr. 195 / 2005 privind protecția 
mediului. 
3 Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare în Turism (INCDT), 2009, actualizată în 2015 și 2019, Strategia 
națională de dezvoltare a ecoturismului în România, București  
4 Sursa: Epler Wood, M., 2002, Ecotourism: Principles, Practices and Policies for Sustainability, UNEP; Eagles, P., 
1997, International Ecotourism Management, Waterloo 
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wellness și se poate dezvolta infrastructură turistică ușoară specifică ecoturismului pentru a diversifica 

oferta de activități din destinație. 

Totodată, se pot dezvolta activități cu specific de ecoturism, din sfera turismul activ, ce este o 

formă de turism caracterizată de mișcarea fizică, ce are loc în general în natură. În cadrul acestei forme 

de turism se înscrie o mare varietate de activități a căror dezvoltare este condiționată de factori de relief 

și climatici.  

Exemple de activități din sfera turismului activ (cu mențiunea că fiecare dintre exemplele de mai 

jos poate fi detaliat în sub-activități specifice): 

 Drumeție 

 Alergare 

 Nordic walking 

 Alpinism 

 Cățărare 

 Cicloturism 

 Activități nemotorizate pe apă 

 Schi 

 Scufundări 

 Călărie 

 Parapantism 

 Speoturism 
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4.2. Aplicabilitate infrastructură și activități de tip ecoturistic în UAT Sânmartin 

Dintre activitățile enumerate mai sus o parte poate fi dezvoltată și în zona Băile Felix – 1 Mai, 

conform tabelului de mai jos: 

Tabel 2: Activitățile de turism activ ce se pretează a fi dezvoltate în cele două stațiuni sau în proximitate 

Activitate Zona de dezvoltare Infrastructură 

Drumeție / plimbare Zona limitrofă celor două 

stațiuni, cu accent pe Pădurea 

Băile Felix și Pădurea Betfia. 

Poteci marcate de drumeție, drumuri 

verzi5 

Alergare pe pistă Pădurea Băile Felix Pista de atletism 

Alergare în natură Zona limitrofă celor două 

stațiuni, cu accent pe Pădurea 

Băile Felix și Pădurea Betfia, 

inclusiv pe traseele de 

cicloturism identificate 

Trasee/poteci marcate 

Nordic walking Zona limitrofă celor două 

stațiuni, cu accent pe Pădurea 

Băile Felix și Pădurea Betfia. 

Poteci marcate de drumeție, drumuri 

verzi. 

Cicloturism În interiorul celor două stațiuni, 

conexiunea cu municipiul 

Oradea, UAT-urile învecinate 

(conform cu traseele de 

cicloturism identificate). 

Piste de bicicletă pentru segmentele 

rutiere cu trafic ridicat (traseul de 

legătură Sânmartin – Oradea și în 

interiorul UAT-ului Sânmartin, drumuri 

verzi, trasee marcate de cicloturism care 

folosesc potecile, drumurile forestiere și 

drumurile publice existente. 

Călărie Centrele de echitație din zona 

UAT-ului Sânmartin, zona 

limitrofă celor două stațiuni 

pentru traseele de călărie. 

Manej, trasee marcate pentru activități 

de călărie, drumuri verzi. 

Speoturism Destinația de ecoturism 

Pădurea Craiului 

Peșteri amenajate pentru speoturism. 

                                                           
5 Drumurile verzi sunt căi de comunicare destinate exclusiv transportului nemotorizat, dezvoltate într-o manieră 
care aduce atât beneficii pentru conservarea naturii, cât și pentru îmbunătățirea calității vieții. Aceste rute trebuie 
să îndeplinească niște standarde referitoare la lățime, gradientul pantei și calitatea suprafeței astfel încât să fie ușor 
de folosit și să prezinte riscuri minime (Declarația de la Lille, 12 septembrie 2000). 
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Dezvoltarea turismului activ are rolul de a diversifica oferta turistică din zona celor două stațiuni 

și poate ajuta destinația pentru a se poziționa diferit pe piața turistică, ca o destinație de wellness. Acest 

lucru îi va permite să atragă noi segmente de vizitatori, să prelungească durata medie de ședere sau să 

crească gradul de ocupare în extra-sezon. 

Investițiile pentru realizarea infrastructurii necesare desfășurării în bune condiții a activităților 

detaliate în tabelul de mai sus sunt mici în comparație cu beneficiile pe termen lung. 

4.3. Trasee de cicloturism 

Tot în cadrul proiectului ROHU 29 „Conservation and protection of ecosystems endangered by 

lack of thermal and freshwater in crossborder area”, implementat de Asociația Pescarilor Sportivi Aqua 

Crisius au fost deja identificate 5 trasee de cicloturism. 

 

Figura 2: Harta traseelor de cicloturism propuse 

 
Aceste trasee au fost identificate pe teren printr-o inițiativă coordonată de AER în parteneriat cu 
Asociația Club Sportiv Woodfellas MBA și Centrul pentru Arii Protejate și Dezvoltare Durabilă Bihor. 
Traseele urmăresc să ofere o gamă variată atât de peisaj, cât și de dificultate și durata, diversificând 
oferta de turism activ. Ele sunt prezentate succint mai jos, căt și în forma detaliată în anexe: 



Asociația de Ecoturism din România  

Tel./Fax: +40 368 441 084 info@eco-romania.ro 

OP 1, CP 210, Brașov 500500 www.eco-romania.ro 

 

 

 

 10/20 

 
1. Pădurea Betfia, Băile 1 Mai – Dealul Șomleului – Băile 1 Mai traseului: 12 km 
Grad de dificultate: ușor, timp aproximativ 1-2 ore, lungime 12 km, atracții/peisaj: puncte de belvedere, 
zone forestiere frumoase, relief diversificat, avenul Șomleului. 
 
2. Dealurile Băilor Felix, Băile Felix – Cordău – Apateu – Cihei – Sânmartin – Băile Felix 
Grad de dificultate: ușor – mediu, timp aproximativ de parcurgere: 3-4 ore, lungimea traseului: 17 km, 
atracții/peisaj: puncte de belvedere, zone forestiere frumoase, relief diversificat, fost poligon militar 
 
3. Circuitul Lacului Șuaieu, Băile Felix – Cordău – Apateu – Șauaieu – Păușa - Chișirid – Apateu – Cihei – 
Sânmartin – Băile Felix 
Grad de dificultate: mediu – greu, timp aproximativ de parcurgere: 4-5 ore, lungimea traseului: 33 km, 
atracții/peisaj: puncte de belvedere, zone forestiere frumoase, fost poligon militar, lac de acumulare 
 
4. Dealurile Oradiei, Sânmartin - Oradea - Husasău de Criș - Fughiu – Alparea – Felcheriu – Băile 1 Mai – 
Sânmartin 
Grad de dificultate: mediu – greu, timp aproximativ de parcurgere: 4-6 ore, lungimea traseului: 45 km, 
atracții/peisaj: puncte de belvedere, zone forestiere frumoase, relief diversificat 
 
5. Circuit Stracoș, Băile Felix – Betfia – Sântelec – Tășad – Peștera Stracoș – Stracoș – Drăgești – Dicănești 
– Calea Mare – Mierlău – Cordău – Băile Felix 
Grad de dificultate: greu, timp aproximativ de parcurgere: 6-8 ore,  lungimea traseului: 50 km 
Atracții/peisaj: puncte de belvedere, zone forestiere frumoase, relief diversificat, peșteră 
 

Aceste trasee fac parte integrantă din acest concept de dezvoltare și reprezintă prima măsură 
concretă deja implementată în urma abordării recomandate de AER. 
 

5. Analiza situației actuale  

5.1. Analiza structurilor de primire turistică cu funcțiuni de cazare 

Conform datelor furnizate de Institutul Naţional de Statistică, în anul 2018, la nivelul comunei 

Sânmartin sunt deschise 117 structuri de primire turistică cu funcțiuni de cazare (43,8% din numărul total 

de unități din județul Bihor), cu un total de 7.832 locuri (55,1% din total județean) (Sursa: INS, baza de date 

Tempo-online http://statistici.insse.ro:8077/tempo-online/#/pages/tables/insse-table). În privința numărului de locuri de 

cazare, hotelurile dețin o pondere de circa 60,2% din numărul de locuri de cazare (4.982 locuri). Ponderi 

importante au și locurile din unități tip pensiune turistică/agroturistică (20,8%), apartamente/camere de 

închiriat (9,8%), vilă turistice (6,1%) (Sursă: baza de date a Ministerului Turismului (http://turism.gov.ro/web/autorizare-

turism/) – date prelucrate). 

Circa 2/3 din locurile de cazare sunt încadrate la 3-5 stele (din care 53,8% la 3 stele). Ponderi 

importante mai sunt înregistrate la categoria 2 stele (31,4%), în timp ce la 1 stea doar 1,8% din numărul 

de locuri de cazare. 

Din datele furnizate de INS și analizate în acest studiu se observă o creștere spectaculoasă a 

numărului de structuri de cazare din localitate în ultimul deceniu. Este o creștere de 387,5, de la 24 în anul 

2008 la 117 în anul 2018. Acest lucru s-a realizat, în special, pe seama sporirii numărului de unități de 

http://statistici.insse.ro:8077/tempo-online/#/pages/tables/insse-table
http://turism.gov.ro/web/autorizare-turism/
http://turism.gov.ro/web/autorizare-turism/
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cazare de mici dimensiuni. Astfel, în ultimii 10 ani numărul de pensiuni turistice și agroturistice a crescut 

de circa 8,5 ori, de la 9 pensiuni în anul 2008, la 77 în anul 2018). Așa se explică și faptul că în aceeași 

perioadă numărul locurilor de cazare din localitate a crescut cu doar 39,0%.  

O primă concluzie este că cele două stațiuni au devenit atractive în ultimii 10 ani pentru investiții 

în unități de cazare de mici dimensiuni. 

Un alt alt aspect de luat în seamă este faptul că numărul de locuri cazare în funcțiune din localitate6 

a scăzut în aceeași perioadă cu 0,5%. Situaţia poate fi explicată prin faptul că noile structuri sunt, în general, 

unități de dimensiuni mult mai mici (pensiuni, vile), iar unităţile cu capacitate mare de cazare sunt deschise 

o perioadă mai scurtă de-a lungul anului comparativ cu anul 2008. De exemplu, dacă în medie în anul 2008 

un loc în hotelurile din localitate era deschis 311,5 zile, în anul 2018 același loc hotelier a fost disponibil în 

medie doar 221,5 zile pe an. În concesință putem vorbi de o creștere a sezonalității celor două stațiuni. 

 

5.2. Analiza cererii turistice  

Se constată anumite diferențe sezoniere în privința numărului de turiști sosiți. Dacă în lunile mai-

octombrie se înregistrează o medie lunară a numărului de turiști de 23.879,5, în extrasezon (lunile ianuarie-

aprilie, noiembrie-decembrie) numărul mediu al turiștilor cazați în localitate s-a ridicat la 13.269,5 (anul 

2018). De asemenea, coeficientul de intensitate a traficului, calculat ca raport între sosirile de turişti în 

luna de maxim (august) şi sosirile de turişti în luna de minim (februarie), este 3,1. Astfel, așa cum se va 

constata și la analiza gradului de ocupare, dacă în perioada de vârf de sezon numărul de locuri oferit este 

insuficient faţă de numărul de turişti care doresc să îşi petreacă o vacanţă în zonă, în restul anului gradul 

de ocupare rămâne destul de redus (circa 30% în extrasezon). 

 

 La nivelul anului 2018, 69,1% din numărul de înnoptări au fost înregistrate în sezon (lunile mai-

octombrie), iar 28,9% în vârf de sezon (lunile iulie-august). Prin urmare, privind din perspectiva numărului 

de înnoptări, sezonalitatea este și mai pronunțată. Acest lucru este probat și de valoarea mai ridicată a 

raportului dintre înnoptările din luna de maxim (august) și înnoptările din luna de minim (februarie), care 

în acest caz are valoarea 4,6. (Sursa: INS, baza de date Tempo online (http://statistici.insse.ro:8077/tempo-

online/#/pages/tables/insse-table) 

 În ceea ce privește durata medie a sejurului, se constată că acest indicator a scăzut continuu în 

ultimii ani, de la 7,4 zile în 2010 la doar 4,1 zile în 2018. Sursa: INS, baza de date Tempo online 

(http://statistici.insse.ro:8077/tempo-online/#/pages/tables/insse-table) 

Considerăm că evoluția duratei medii a sejurului a fost influențată de scăderea numărului de bilete 

de tratament balnear emise de Casa Națională de Pensii Publice. În general, persoanele care beneficiază 

de această facilitate având un sejur mai lung decât celelalte segmente turistice. Cu toate acestea, chiar și 

în aceste condiții, existența facilităților de agrement din cele două stațiuni (în special ștrandurile și 

parcurile acvatice) au contribuit la creșterea cererii turistice. 

 

                                                           
6 numărul de locuri de cazare puse la dispoziția turiștilor de către unitățile de cazare turistică, ținând cont de numărul de zile cât 
sunt deschise unitățile în perioada analizată (se exprimă în locuri-zile). 

http://statistici.insse.ro:8077/tempo-online/#/pages/tables/insse-table
http://statistici.insse.ro:8077/tempo-online/#/pages/tables/insse-table
http://statistici.insse.ro:8077/tempo-online/#/pages/tables/insse-table
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Gradul de ocupare (indicele de utilizare netă a locurilor de cazare)  

Gradul de ocupare sau indicele de utilizare netă a locurilor de cazare face legătura între cererea şi oferta 

turistică, redând gradul în care sunt valorificate structurile de cazare. În ultimul deceniu, indicele mediu de 

utilizare netă a locurilor de cazare din localitatea Sânmartin a oscilat în jurul valorii de 50%. O creștere 

importantă s-a înregistrat în ultimul an analizat (cu 6,2 puncte procentuale, de la 45,7% la 51,9%). Sursa: 

INS, baza de date Tempo online (http://statistici.insse.ro:8077/tempo-online/#/pages/tables/insse-table) 

Se remarcă faptul că valoarea acestui indicator a fost cel puțin de două ori mai mare în cazul 

hotelurilor comparativ cu media celorlalte tipuri de structuri de cazare turistică. Acest lucru este datorat 

faptului că o parte din clientela hotelurilor este asigurată de turiști veniți prin bilete de tratament 

decontate de Casa de Națională de Pensii Publice. 

De aici rezultă o dependență ridicată a celor două stațiuni de bilete de tratament decontate de 

Casa de Națională de Pensii Publice. 

Deosebit de utilă este și analiza gradului de ocupare al structurilor de cazare pe luni ale anului. Se observă 

diferențe importante între lunile de sezon (iunie-noiembrie; 55-79%) și lunile de extrasezon (decembrie-

mai; 30-38%). Sursa: INS, baza de date Tempo online (http://statistici.insse.ro:8077/tempo-online/#/pages/tables/insse-table) 

 
  

5.3. Analiza review-urilor postate în platforma booking.com 

Având în vedere faptul că un număr tot mai mare din călătorii sunt planificate prin intermediul 

site-urilor de rezervare on-line, a fost realizată o cercetare în cadrul platformei booking.com. Scopul a fost 

de a vedea numărul de unități de cazare înscrise în această platformă, calificativele primite de acestea, 

principalele categorii de turiști și părerile acestora cu privire la structurile de cazare din localitate/stațiune. 

Concluziile acestei analize: 

 un număr de 105 structuri de primire turistică din localitate (47,7% dintre structurile de cazare 

certificate de Ministerul Turismului) sunt postate în cadrul platformei booking.com; 

 dintre acestea, 78 sunt situate în Băile Felix, 13 în Băile 1 Mai și 14 în Sânmartin; 

 94 dintre cele 105 structuri de cazare postate (89,5%) au primit cel puțin o evaluare (un review) 

din partea turiștilor; 

 până la momentul realizării acestei analize (aprilie 2019), cele 94 de structuri de cazare au primit 

în total de 11.622 de review-uri; 

 media generală a calificativelor primite la nivelul întregii localități este una destul de ridicată: 8,63; 

 aproape jumătate (47,9%) dintre structurile de cazare postate pe site au obținut calificative peste 

9, iar 88,3% din structurile de cazare au obținut o medie a evaluărilor peste 8, ceea ce se poate 

traduce printr-o calitate destul de ridicată a ofertei de cazare din localitate. 

 15 dintre cele 94 de structuri de cazare postate pe booking.com pentru care s-au înregistrat 

review-uri (16,0%) sunt hoteluri; 

 în general, hotelurile au primit evaluări mai slabe decât celelalte structuri de cazare de 

dimensiuni mai mici din localitate (pensiuni, vile, apartamente de închiriat). Un singur hotel a 

obținut un scor al review-urilor mai mare de 9 (Lotus Therm Spa&Luxury Resort), iar singura 

http://statistici.insse.ro:8077/tempo-online/#/pages/tables/insse-table
http://statistici.insse.ro:8077/tempo-online/#/pages/tables/insse-table
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structură turistică din localitate care a obținut un calificativ mediu sub 6 este un hotel (Hotel 

Crișana) Sursa: https://www.booking.com – date prelucrate. 

 în general, turiștii cazați în cadrul structurilor de dimensiuni mai mici (pensiuni, vile) au fost 

mult mai mulțumiți de serviciile primite, în marea majoritate a cazurilor aceștia au apreciat 

amabilitatea gazdelor și curățenia. De asemenea, deosebit de apreciate au fost (atunci când a 

fost cazul) reducerile oferite la Aqua Park-ul President (se pare că numeroase structuri de 

primire turistică din localitate au încheiat un parteneriat cu acest agent economic, prin care se 

oferă reduceri substanțiale la tariful de intrare); 

 turiștii s-au plâns, în general, de micul dejun (puțin variat), dar și de calitatea serviciilor oferite 

de personal, mai ales în cazul hotelurilor. De asemenea, sunt anumite hoteluri unde se simte 

nevoia realizării anumitor investiții de modernizare și pentru schimbarea mobilierului (ex. 

Hotelurile Crișana, Padiș, Poienița); 

 dintre cei care au postat review-uri în cadrul portalului booking.com, 37,5% au călătorit cu 

familia; 44,0% au călătorit cu partenerul/partenera; 1,9% au călătorit cu un grup de prieteni; 

6,6% au călătorit singuri; iar 4,7% au călătorit în interes de afaceri.7 

 

5.4. Concluzii analiză situația existentă 

În urma acestei analize se pot trage următoarele concluzii: 

 Cele două stațiuni au devenit atractive în ultimii 10 ani pentru investiții în unități de cazare de mici 

dimensiuni. 

 În urma analizei review-urilor de pe booking.com, turiștii cazați în cadrul structurilor de dimensiuni 

mai mici (pensiuni, vile) au fost mult mai mulțumiți de serviciile primite, în marea majoritate a 

cazurilor aceștia au apreciat amabilitatea gazdelor și curățenia.  

 În ultimii 10 ani se observă o creșterea a sezonalității celor două stațiuni. În prezent numărul de 

înoptări este aprope 30% în iulie-august din numărul total și aproape 70% în sezon (mai-

octombrie).  

 Sezonalitatea este reflectată și în gradul de ocupare al structurilor de cazare pe luni ale anului, în 

lunile de sezon (iunie-noiembrie) 55-79% și lunile de extrasezon (decembrie-mai) 30-38%. 

 Se observă o scădere a duratei medii de sejur în ultimii 10 ani (de la 7,4 zile în 2010 la doar 4,1 zile 

în 2018). 

 Există o dependență ridicată a majorității hotelurilor din cele două stațiuni de bilete de tratament 

decontate de Casa de Națională de Pensii Publice. 

 Aqua Park-ul President, o atracție cu caracter de wellness este extrem de bine primită de clienți 

(sursa review booking.com), (numeroase structuri de primire turistică din localitate au încheiat un 

parteneriat cu acest agent economic, prin care se oferă reduceri la tariful de intrare). 

 

                                                           
7 notă: nu toți au menționat motivul călătoriei; există anumite suprapuneri, în special, în privința celor care au călătorit în interes 
de afaceri, care de cele mai multe ori au călătorit și singuri. 

https://www.booking.com/
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Deși acești parametri indică o destinație viabilă în momentul actual (70% din înnoptări în sezon, 4,1 

durata medie de sejur, 

Din aceste concluzii menționate mai sus, se desprind următoarele nevoi ale celor două stațiuni Băile Felix 

și 1 Mai:  

 prelungirea sejurului mediu,  

 menținerea unui grad de ocupare ridicat și constant pe întreg anul,  

 descreșterea sezonalității, 

 descreșterea dependenței de biletele de tratament decontate de Casa de Națională de Pensii 

Publice. 

6. Obiective propuse 
În acest context actualul concept propune două obiective de management pentru cele două stațiuni 

Băile Felix și 1 Mai:  

1. Repoziționarea celor două stațiuni Băile Felix și 1 Mai, ca destinații de wellness prin 

diversificarea activităților turistice din zona, în mod special a activităților de turism activ. 

2. Corelarea celor două stațiuni Băile Felix și 1 Mai cu celelalte două destinații complementare 

din Bihor: Oradea (profil cultural și city-break) și cu Pădurea Craiului (profil ecoturistic). 

Astfel conceptul actual de dezvoltare turistică propune o diversificare a posibilităților de 

petrecere a timpului liber în localitate pe un nou profil de wellness și conectarea lor cu oferta și 

infrastructura din împrejurimi și integrarea în ofertele complementare ale destinațiilor Oradea și Pădurea 

Craiului.     

 

7. Tipuri de măsuri pentru atingerea obiectivelor propuse  

7.1. Repoziționarea celor două stațiuni Băile Felix și 1 Mai ca destinații de wellness 

Acest concept își propune să ofere câteva tipuri de măsuri și nu se substitui unui plan detaliat de 

dezvoltare. Cu toate acestea documentul actual rămâne un concept de dezvoltare ce oferă direcții clare 

cu măsuri recomandate de a fi urmate. Detaliem în continuare aceste măsuri. 

Măsuri de management organizațional 

 Realizarea unui parteneriat (asociație) între Primăria Sânmartin, reprezentanții sectorului privat 

și alți parteneri interesați de dezvoltarea destinației. Acest parteneriat poate lua forma unei 

organizații de management a destinației Sânmartin. 
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 Formarea unei echipe tehnice (minim 2 persoane) care să se specializeze în managementul 

destinației și care să lucreze permanent și să fie în coordonarea parteneriatului. Această echipă 

va fi angajată de către asociația formată în urma parteneriatului, iar o formă de tranziție este ca 

echipa să fie angajată de primăria Sânmartin. 

 

 Echipa tehnică sub coordonarea parteneriatului va implementa un plan de măsuri pentru noua 

poziționare a celor două stațiuni. Acest plan de măsuri va fi detaliat cu asistență tehnică externă. 

 

 Echipa tehnică sub coordonarea parteneriatului va intra în dialog cu celelalte echipe de 

management al celor două destinații Oradea și împrejurimile și Pădurea Craiului pentru 

elaborarea unui plan de măsuri comun. 

Marketing 

 Dezvoltarea unui concept de brand turistic pentru destinația Sânmartin integrând cele două 

stațiuni. Acest concept nou de branding va exprima repoziționarea celor doua stațiuni, în 

destinații cu specific de wellness  și va transfera gradual centrul de greutate din stațiuni de 

tratament balneo în destinații de wellness. 

 

 Se va realiza o segmentare a pieței însoțită de măsuri adecvate de marketing. Se recomandă 

accent pe familii cu copii și cupluri de vârste medii (30-50) din România și seniori activi din 

Europa de Vest. 

 

 Noul concept de branding trebuie prezentat către rețeaua locală de servicii și gradual preluat de 

această rețea prin remodelarea ofertei în concordanță cu elementele brand-ului, dar și 

comunicarea atributelor brand-ului către clienți. 

 

 Realizarea unui plan de marketing pentru întreaga destinație, în concordanță cu bugetele 

disponibile și demararea implementării lui. 

 

 Realizarea unui program de asistență tehnică pentru servicii ca să poată să beneficieze de noua 

poziționare. Asistența trebuie să acopere partea de promovare, creșterea calității și dezvoltarea 

de oferte adecvate. 

Dezvoltarea de infrastructură 

 Se va construi infrastructura specifică turismului activ în aer liber de către primărie sau de către 

agenții economici interesați, dar se va urmări menținerea calității ei de către echipa tehnică de 

management a destinației. 
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 Se vor dezvolta piste de bicicletă la nivelul comunei Sânmartin, inclusiv între cele două stațiuni. 
Este foarte important ca aceste piste să fie adaptate segmentelor noi de piață țintite, familii cu 
copii/cupluri din România și seniori activi din Europa de Vest. 

 
 Realizarea de trasee de plimbare în proximitatea stațiunilor (Pădurea Băile Felix, Pădurea Betfia, 

între cele două stațiuni). Această acțiune implică marcarea lor și amenajarea suplimentară a 
potecii unde se impune. 

 
 Realizarea de trasee de nordic walking  în Pădurea Băile Felix, Pădurea Betfia. 

 
 Se va conecta infrastructura de recreere (trasee de bicicletă) din destinația Sânmartin cu traseele 

ce vin din Oradea și din Pădurea Craiului. 
 

 Realizarea unui parc de aventură în Pădurea Băile Felix. 
 

 Realizarea de trasee interpretative în Pădurea Băile Felix și în alte zone (identificate în viitorul 
Concept de interpretare), cât și crearea unui atelier permanent de interpretare a naturii, cu 
accent pe povestea apei termale în mijlocul stațiunii Felix, la lacurile termale și 1 Mai la Lacul și 
pârâul Pețea.. 

 
 Se va urmări menținerea unei bune calități a pistei de atletism și se va urmări realizarea altor 

piste similare. 
 

 Se vor adapta programul și oferta centrelor de tratament în acord cu noile segmente de piață 
țintite familii cu copii/cupluri din România și seniori activi din Europa de Vest. 

 
 Se va susține oferta aqua park-ului și diversificarea ofertei către relaxare și activități cu copiii. 

 

Produse turistice și oferte 

 În colaborare cu serviciile turistice se vor crea și promova oferte turistice de minim 4 zile (pentru 
menținerea și chiar creșterea duratei medii de ședere). 
 

 Se va sprijini apariția ofertelor speciale în extrasezon (noiembrie – mai). 
 

 Se vor corela ofertele celor trei destinații majore din Bihor: Sânmartin, Oradea și Pădurea 
Craiului. 
 

Măsuri generale 

 Pe termen mediu este de dorit ca această destinație formată din cele două stațiuni să adopte 

principiile de turism durabil și să facă demersuri pentru implementarea în practică a măsurilor ce 

generează o astfel de dezvoltare. 
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 Inițierea unui proces de analizare și certificare pe criterii de turism durabil recunoscute 

internațional. 

 

 Acordarea de asistență unităților de cazare pentru adoptarea de practici de turism durabil și 

evaluarea lor cu criterii recunoscute internațional. 

 Adăugarea unui atribut la brand-ul destinației de turism verde, cu responsabilitate față de mediu 

și social ridicată. 

 

7.2. Corelarea celor două stațiuni Băile Felix și 1 Mai cu celelalte două destinații 

importante din Bihor: Oradea și împrejurimile și Pădurea Craiului 

Setul de măsuri ce corespunde acestui obiectiv se bazează pe o integrare a acestor trei destinații 

poziționând în centru pentru Băile Felix – 1 Mai, ce se integrează în oferta Oradea și împrejurimile și este 

complementară cu Pădurea Craiului. 

 

 

Figura 3: Harta celor trei zone de management 

 

Zonarea (Băile Felix – 1 Mai, Oradea și Pădurea Craiului 

Zona A: Băile Felix – 1 Mai 
Zona B: Oradea (zona metropolitană Oradea) 
Zona C: Zona Pădurea Craiului 
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Tabel 3: Cele trei zone de experiențe specifice fiecărei destinații 

 
Zona 

Experiență Utilizatori Infrastructură 

Zona A: 
Sânmartin 
(Băile Felix – 1 
Mai) 

Wellness (inclusiv 
tratament) 
 

Turiștii din stațiuni și alți 
vizitatori din Oradea și 
împrejurimi 
 
Două categorii aparte: 
1. seniorii (români și 
străini) cu specific 
tratament balneo, 
2. familiile cu copii cu 
specific wellness. 

Piste de bicicletă în Sânmartin, 
inclusiv între cele două stațiuni; 
Trasee de plimbare în 
proximitatea stațiunilor (Pădurea 
Băile Felix, Pădurea Betfia, între 
cele două stațiuni) 
Trasee de nordic walking 
(Pădurea Băile Felix, Pădurea 
Betfia) 
Parc de aventură (Pădurea Băile 
Felix) 
Trasee interpretative (Pădurea 
Băile Felix, a fi dezvoltat în cadrul 
Conceptului de interpretare) 
Centre de tratament 
Aqua park-uri 
Pistă de atletism 

Zona B: 
Sânmartin – 
Oradea (zona 
metropolitană 
Oradea) 

Experiențe 
culturale cu 
posibilități de tip 
wellness  

Toți vizitatorii, cu 
preponderență vizitatorii 
activi 

Piste de bicicletă 
Transport public între cele două 
stațiuni și Oradea 

Zona C: Zona 
metropolitană 
– Pădurea 
Craiului 

Turism 
activ/ecoturism cu 
posibilități de tip 
wellness  

Vizitatorii activi Trasee de cicloturism 
Peșteri turistice 
Peșteri speoturistice 
Trasee de drumeție 
Trasee de alergare montană 

 
 
Măsuri de management organizațional 

 Realizarea unui parteneriat între cele trei echipe de management a destinațiilor Sânmartin, 

Oradea și Pădurea Craiului. 

 

 Echipa tehnică sub coordonarea parteneriatului va intra în dialog cu celelalte echipe de 

management al celor două destinații Oradea și împrejurimile și Pădurea Craiului pentru 

elaborarea unui plan de măsuri comun. 

Marketing 

 Dezvoltarea unui concept de promovare care integrează cele trei destinații și facilitează 

integrarea celor trei brand-uri cu accent pe wellness, turism culturaș și ecoturism.  
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Dezvoltarea de infrastructură 

 Se va realiza un plan de mobilitate ușoară (soft-mobility), ce va uni cele trei destinații și va facilita 

și transportul cu și al bicicletelor. 

 Se va conecta infrastructura, în special cea de cicloturism și mountain bike, între cele trei 

destinații și se va realiza o rețea de trasee de cicloturism integrate la nivelul celor trei destinații, 

cu marcarea lor unitară, puncte de asistență tehnică, rețea de unități de cazare bike-friendly și 

locuri de închiriat biciclete și echipamente ajutătoare. 

 
Produse turistice și oferte 

 În colaborare cu serviciile turistice se vor crea și promova oferte turistice de minim 4 zile cu 

integrarea ofertelor fiecărei destinații. 

 

 Se va sprijini apariția ofertelor speciale cu ședere în una din cele trei destinații și vizitarea 

celorlalte cu ajutorul bicicletei, transportului public sau combinat. 

 

 Se vor corela ofertele celor trei destinații majore din Bihor: Sânmartin, Oradea și Pădurea 

Craiului, în corelație cu brand-urile celor trei destinații, având ca obiectiv lărgirea sejurului în 

destinații la cel puțin patru zile, cu cel puțin 2 înnoptări în destinația de bază. 

Măsuri generale 
 Abordare celor trei destinații din perspectiva turismului durabil și certificarea fiecărei destinații în 

acord cu criterii recunoscute internațional. 

 

 Adăugarea acestei asocieri de destinații și a elementului de turism verde, ce trebuie reflectat în 

politica de marketing comună. Este important și aportul substanțial generat de destinația cu 

profil ecoturistic Pădurea Craiului. 

 

8. Concluzii 
Acest document  propune un mod de dezvoltare a destinației  turistice Sânmartin formată din 

cele două stațiuni Băile Felix și  1 Mai, pornind de la analizarea situației actuale și proiectând zona într-o  

formă de turism actual, ce răspunde la nevoile un piețe libere de turism, cu acces și pe piața 

internațională. Prin repoziționarea acestei destinații cu eforturile implicite pe partea de infrastructură și 

oferte turistice corelate cu noul brand din categoria wellness se  poate deschide un nou capitol pentru 

această destinație cu o perspectivă de reinventare cu efecte benefice pentru următorii ani. 

Totodată, această destinație este recomandat să se coreleze cu celelalte destinații 

complementare, Oradea și împrejurimile și Pădurea Craiului. Această integrare de destinații va polariza 
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atractivitatea turismului în Bihor, atât la nivel național cât și internațional și va putea multiplica impactul 

eforturilor de marketing ale fiecărei destinații. La nivel internațional o astfel de abordare va fi extrem de 

bine percepută și va putea genera atractivitate sporită pe segmente de piață noi.  

Este necesar ca abordarea măsurilor concrete specifice turismului durabil să se regăsească în cele 

trei destinații astfel încât într-un viitor mediu (de 3-4 ani) să se poată polariza imaginea acestui lanț de 

destinații cu componenta de responsabilitate socială și față de mediu, cu o calitate foarte bună a 

produselor turistice ce generează impact benefic social și economic la nivelul populației locale. 

În concluzie, acest document propune o abordare integrată , nefiind o strategie de dezvoltare 

turistică dar trasând o traiectorie clară pentru abordarea viitoare a destinației Sânmartin. Această 

destinație poate fi și un bun exemplu și pentru alte destinații  cu caracter similar din Romania, unde 

turismul de tratament balneo este recomandat să fie reinventat în direcția wellness și să fie integrat cu 

destinații cu specific de ecoturism și turism activ, cât și cu destinații culturale cu specific rural sau urban. 
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