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Román résztvevők listája 

 

Ssz. Cégnév Tevékenység Partnerkeresés 

1. 

Arbor Tours SRL 

Résztvevő: Taierling 

Johann 

   

A cég Csiszár Fürdő üdülőhelyét fejlesztette. 

szolgáltatásaink: szállás és balneoterápia 

www.csiszarfurdo.eu  

Szeretnénk megismerkedni a 

balneológiai szakemberekkel a szén-

dioxid (mofeta) terápia és más 

ásványvizekkel kapcsolatos terápiás 

módszerek területén. 

2. 

Asociatia Visit Mures 

Egyesület  

Résztvevő: Szocs 

Levente Zsolt  

 

Mures megye desztináció menedzsment 

szervezete. 

Céljuk, hogy javítsák Mures megye 

versenyképességét, mint nemzetközi 

turisztikai célpontot, közösen dolgozva az 

együttműködő partnerekkel a térség turisztikai 

és gazdasági fejlődésének érdekében. 

www.visit-mures.com  

Együttműködési lehetőség a desztináció 

menedzsment szervezetekkel és balneo 

klaszterekkel. 

3. 

Complex Balnear 

Jasmine Ocna Sibiului 

– grup ROTIR 

Résztvevő: Ciprian 

Cristea 

Sófürdő kezelés és sapropelikus iszapkezelés 

(Ocna Sibiului Jud Sibiu) Romániában. 

A reumás megbetegedések kezelését a SPA 

komplexumban 1907 óta végzik. 

www.ocnasibiului.com.ro  

Fürdőkomplexum / SPA rekereációs 

szolgáltatások – know how átvétele 

4. 

Maros Megyei 

Önkormányzat 

Résztvevő: Janosi Dalma 

Maros Megyei Önkormányzat egyike a 41 

megyei önkormányzatnak Romániában, a 

helyi közigazgatás hatósága, amely a községi 

önkormányzati, városi tanácsok 

tevékenységének összehangolásáért felelős a 

megyei érdekű közszolgáltatások érdekében. 

Feladatai: a megyei közszolgáltatások 

megszervezése és irányítása; a társadalmi-

gazdasági fejlődés programjainak és 

előrejelzéseinek elfogadása; a terület 

várostervezésére vonatkozó iránymutatások 

kidolgozása; a megye köz- és 

magántulajdonának igazgatása; a megyei 

prioritású utak és a szomszédos megyékkel 

összekötő utak építésének, fenntartásának és 

korszerűsítésének biztosítása. Felügyelete 

alatt 20 különböző kulturális, speciális 

oktatási, szociális segítségnyújtó intézmény,  

repülőtér, ipari park, hulladékgazdálkodó 

szervezet, kórházak, valamint a turizmusért,  

nagyvárosi terület fejlesztéséért felelős 

intézmény van. 

www.cjmures.ro 

 

 

 

Közös programok és projektek 

kidolgozása a balneoturizmus és az 

egészségmegőrzés területén.  

www.csiszarfurdo.eu
www.visit-mures.com
www.ocnasibiului.com.ro
www.cjmures.ro


 

5. 

Agentia pentru 

Dezvoltare Regionala 

Centru – Regionális 

Fejlesztési Központ 

Résztvevő: Andreea 

Potinteu 

Központi régió fejlesztése. 

http://www.adrcentru.ro/ 

Nemzetközi partnerségek kialakítása.  

6. 

Román Balneológiai 

Egyesület - Kolozsvári 

szervezet 

Résztvevő: Gabriela 

Dogaru 

Nem kormányzati, nonprofit szervezet, amely 

tudományos kutatással, környezetvédelemmel, 

oktatással és a spa-turizmus előmozdításával 

kapcsolatos társadalmi, szakmai és gazdasági 

tényezőkkel foglalkozik, a balneológiai 

szakterületekből álló természetes terápiás 

tényezőkre összpontosítva. Az egyesület célja 

a gyógyfürdő turisztikai szektor fejlesztése és 

korszerűsítése, valamint a balneológia 

fejlesztése. 

http://bioclima.ro/Acasa.php 

A hasonló tevékenységi körrel 

rendelkező szervezetek, egyetemek, 

kutatóintézetek az egészségmegőrzés, 

balneológia területén, az 

egészségturizmus területén 

tevékenykedő szervezetek. 

Közös projektek, események, konkrét 

kezdeményezések fejlesztése, 

partnerségek a kutatási projektekben, 

tapasztalatcsere. 

 

http://www.adrcentru.ro/
http://bioclima.ro/Acasa.php

