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DEZVOLTAREA ŞI CONSOLIDAREA TURISMULUI BALNEAR ÎN REGIUNEA 

NORD-VEST PRIN PROMOVAREA STAŢIUNII BALNEARE DE INTERES LOCAL 

TĂŞNAD, JUDEŢUL SATU MARE 

UNITATEA ADMINISTRATIV-TERITORIALĂ ORAŞUL TĂŞNAD

Iulie 2011

Zona Valea Neagră drenează versanţii din sectorul sudic al spaţiului analizat, ca afluent al Văii 

Santăului, având o lungime de 3,7 km şi se impune în peisajul local prin accesibilitate, diversitate 

peisagistică, interes cinegetic, turism rural, fotosafari şi drumeţie agrementală.

Spaţiile verzi situate de-a lungul străzilor, drumurilor şi cursurilor de ape prezintă un rol 

polifuncţional în structura spaţială urbană, îndeplinind funcţii de natură socială, culturală, educativă, 
2sanitară, igienică, utilitară, turistică şi estetică. În oraşul Tăşnad parcurile ocupă 18.207 m , iar suprafaţa 

2totală a spaţiilor verzi (alei şi scuaruri) este de 64.900 m . Spaţiile verzi, terenurile de sport şi agrement se 

vor extinde prin replantarea şi amenajarea unor zone degradate din perimetrul intravilan.

Potenţialul turistic antropic

Din grupa obiectivelor turistice antropice fac parte: vestigiile istorice, edificiile religioase, 

obiectivele culturale, monumentele, resursele atractive etnografice (arhitectura populară, obiceiurile, 

tradiţiile, ocupaţiile, hramurile şi pelerinajele religioase, folclorul, gastronomia). 

Catedrala Ortodoxa Sfanta Maria Monumentul ostasului necunoscut Biserica Romano-Catolica

bustul biologului Bíró Lajosbustul avocatului Coriolan Steerbustul pictorului Keresztesi Sámuel

Biserica Greco-Catolica bustul episcopului Grigore Maior Biserica Reformata

Investim în viitorul tău! 
Proiect selectat în cadrul Programul Operaţional Regional şi co-finanţat de Uniunea Europeană prin 

Fondul European pentru Dezvoltare Regională.



Obiective turistice

Obiective turistice natural

Particularităţile fizico-geografice ale Staţiunii Tăşnad, dintre care poziţia geografică, morfologia 

reliefului, resursele hidrice, condiţiile climatice şi fondul biopedosferic, asigură un cadru natural favorabil 

practicării unor forme diversificate de turism, dintre care cu grad ridicat de pretabilitate, se remarcă: 

Ÿturismul curativ (balneoclimateric);

Ÿturismul în aer liber (de drumeţie, de recreere, peisagistic, ecvestru, cinegetic, fotosafari);

Ÿturismul rural;

Ÿagroturismul (turism viticol).

Din acest punct de vedere, în perimetrul 

Staţiunii Tăşnad, se remarcă următoarele obiective 

turistice naturale: apele termo - minerale, lacurile 

artificiale de tip iaz, zona Dealul Tăşnad - Dealul 

Puiului, Pădurea Predului, Zona Valea Neagră şi spaţiile 

verzi urbane.

În „Zona de agrement” al Staţiunii Tăşnad 

funcţionează, încă din anul 1978, Ştrandul termal, 

locaţie care atrage, în fiecare an, zeci de mii de turişti 

din judeţul Satu Mare şi din judeţele învecinate 

(Bistriţa-Năsăud, Cluj, Maramureş, Sălaj), precum şi 

turişti străini. Situat în partea de vest a oraşului (în

 lunca Văii Santăului), ştrandul  a fost modernizat şi funcţionează acum la standarde europene.

Zona Tăşnadului este renumită şi pentru lacurile artificiale de tip iaz, formate în  condiţii dintre 

cele mai diverse, de la debuşarea stratului freatic apropiat de suprafaţa în cuvetele morfologice naturale de 

tip bazin închis, până la acumulările hidrologice din foste balastiere sau  excavaţii. Ele sunt dispersate în 

arealul mai multor comune învecinate, care sporesc gradul de atractivitate locală şi nuanţează formele de 

turism: turism de agrement piscicol şi cinegetic (ornitofaună acvatică), sporturi nautice.

Zona Dealul Tăşnad - Dealul Puiului se prezintă 

sub forma unei coline prelungi, localizată în zona de 

contact morfostructural dintre câmpia de glacis 

subcolinar şi dealurile piemontane marginale joase, cu 

o lungime de aproximativ 2,5 km. Prin poziţionarea în 

imediata apropiere a oraşului Tăşnad (partea sudică şi 

sud - estică), prezintă un interes turistic, în special 

pentru turismul de drumeţie. 

Pădurea Predului este localizată în etajul 

colinar din sud-estul Staţiunii Tăşnad, ocupând o 

suprafaţă de aproximativ 900 ha, în bazinul superior al 

Văii Ciripicea şi Valea Neagră, la 1,5 – 2,0 km distanţă faţă de oraşul Tăşnad. Prin caracteristicile şi 

diversitatea speciilor, frumuseţea peisajului pe care îl creează şi efectele recreative sub aspectul confortului 

psihic, pădurile de cerete şi gorunete constituie un important factor de atracţie, în timpul sezonului turistic 

de vârf, îndeplinind astfel şi rolul de descongestionare a afluenţei turistice. Deloc neglijabilă este şi bogăţia 

de produse secundare pe care le oferă pădurea de stejar: fructe de la diverşi arbori şi arbuşti, ciuperci, 

plante medicinale şi aromatice, dar şi marea varietate de animale sălbatice ca: mistreţi, vulpi, lupi, fazani, 

sitari, ce deschide perspective pentru practicarea vânătorii.

Conform H.G. 417/2000 Tăşnadul a fost atestată ca staţiune turistică de interes local. Atributele 

sale turistice sunt legate de existenţa apelor termale valorificate aici din a doua jumătate a secolului trecut. 

Se conturează aşadar, ca principală valenţă turistică a staţiunii, caracterul de staţiune balneară. 

Potenţialul turistic asociat apelor termale induce şi o a doua faţetă şi anume cea asociată turismului 

recreativ, cu caracter complementar. 

Importanţa componentei balneare în tabloul 

turistic de ansamblu al staţiunii Tăşnad derivă din faptul 

că această formă de turism se impune tot mai mult pe 

piaţa de profil, fiind “redescoperit” şi revalorizat prin 

prisma unor politici şi abordări moderne, care merg de 

la terminologie (ex. tendinţa de eliminare din 

vocabularul de specialitate a unor termeni precum 

“sanatoriu”, “bază de tratament” şi “cură”) până la 

diversificarea grupurilor ţintă (ex. sportivi, familii cu 

copii, tineri, etc.) şi a formelor de turism (recreativ, de 

relaxare).

Zăcământul hidromineral cu caracteristici 

termale al Tăşnadului este situat la o adâncime de 
3peste 1200 m şi are un debit de 1.500 m /24 h.Apa hipertermală are o temperatură de suprafaţă de 72 ºC, este 

predominant clorurată - bicarbonatată - sulfatată (din punct de vedere al dominanţei anionilor) şi sodică - 

calcică - magneziană în prezenţa amoniului şi potasiului. 

Apa termală utilizată în bazinele Staţiunii Tăşnad, prezintă următoarele caracteristici: 
- - 2- - - - + 2+ +mineralizarea totală de 9.846,3 mg/l; pH: 7,5; anioni: Cl , HCO , SO , NO , I , Br ; cationi: Na , Ca , NH , 3 4 3 4

2+ + 2+Mg , K , Fe ;  acid boric (HBO ); acid silicic (H SiO ).2 2 3

Conform raportului efectuat de către Institutul Naţional de Recuperare, Medicină Fizică şi Balneologie din 

Bucureşti apa termală a staţiunii poate fi recomandată pentru utilizare în cură externă în următoarele 

afecţiuni:

Ÿreumatismale degenerative;

Ÿreumatismale abarticulare;

Ÿneurologice periferice cronice;

Ÿginecologice cronice (în afara puseelor 

inflamatorii);

Ÿ afecţiuni posttraumatice;

Ÿ boli asociate: (boli profesionale, endocrine, 

boli de metabolism).

Statiunea turistica Tasnad

Apa termala o adevarata binefacereApa termala o adevarata binefacere

Zona verde

Zona verde

Tratamente specifice
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