
3.2. Infrastructura agroturistică de cazare și alimentație publică 

Infrastructura agroturistică a unei regiuni se dezvoltă concomitent cu evoluţia mişcării 

turistice din cadrul ei, având drept suport principal de legătură infrastructura tehnică generală, 

care o poate influenţa pozitiv sau din contră poate să-i creeze dezavantaje majore. Baza de 

cazare şi alimentaţie publică, alături de principalele resurse de atractivitate şi infrastructura de 

acces, reprezintă componentele fundamentale de funcţionare a oricărui sistem agroturistic. 

Infrastructura agroturistică din spațiul analizat, sub aspectul dimensiunii 

componentelor, diversităţii şi calităţii sale este foarte slab reprezentată, atât în ceea ce priveşte 

capacităţile de cazare, cât şi sub aspectul infrastructurii de acces, al calității şi diversității 

serviciilor oferite turiştilor. 

Sub aspectul capacităţilor de cazare se remarcă o bună echipare din punct de vedere 

tipologic şi numeric la nivelul stațiunii balneare Tășnad, în timp ce pentru restul unităților 

administrativ-teritoriale care compun GAL Sud-Vest Satu Mare infrastructura de cazare este 

aproape inexistentă. Repartiţia inegală a bazelor de cazare la nivelul  teritoriului reflectă interesul 

scăzut pentru valorificarea resurselor turistice existente sau implicabile în urma unor echipări 

adecvate. 

Amenajările turistice sunt concentrate în cea mai mare parte în orașul Tășnad, în 

imediata apropiere a ștrandului termal, însă de-a lungul timpului acestea s-au extins în tot 

orașul, inclusiv în satele aparținătoare(satul Blaja, situat la 2 km de stațiune). Pe lângă baza de 

cazare a staţiunii balneare Tăşnad, la nivelul întregului sistem teritorial ce compune GAL 

Sud-Vest Satu Mare mai există o singură structură turistică (clasificată) de cazare, în 

localitatea Urziceni (WestMotel★★★ S.C. Ludy SRL, 39 locuri).  

Primele locuri de cazare au aparținut unor instituții sau persoane particulare: 

 Popasul turistic Merișorul, aparținând Consumcoop, dispunea de 96 locuri în 

căsuțe de piatră; 

 Campingul cu căsuțe, aparținând Primăriei Tășnad, avea o capacitate redusă de 20 

de locuri, în construcții de lemn; 

 Căminul Militar de Garnizoană, are un regim aparte, cazând, în principal, cadre 

din Ministerul Apărării Naționale. Totalizează 90 de locuri în camere de 2-3 paturi 

și apartamente cu 5 paturi. 



 
Fig. 30. Căminul Militar de Garnizoană (Tășnad) 

A doua categorie de oferte de cazare a apărut ca urmare a inițiativelor unor firme 

private, dar și implicarea familială prin amenajarea de pensiuni turistice cu funcționare 

sezonieră estivală (mai-octombrie). Pentru mulți dintre locuitorii orașului Tășnad, turismul 

reprezintă ocupația de bază, mai ales în sezonul estival. Capacitatea de primire în zona 

turistică fiind în creștere, numeroase pensiuni și vile au fost construite în ultimii 5-6 ani. 

 Dintre cele mai reprezentative structuri turistice de cazare care funcționează pe 

teritoriul analizat, se remarcă: 

Motel Biamin★★★este printre cele mai vechi unităţi de cazare (construit în 1994), care 

pe lângă cele 29 camere oferite turiștilor, dispune și de o sală de mese cu capacitate de 200 

locuri, bar de zi și bucătărie din anul 2000. În 2001 a fost construită o piscină acoperită, 

urmată de o bază de tratament și o parcare cu 40 de locuri(în anul 2003). Până în anul 2006 a 

fost printre puținele unități de cazare care au funcționat și în extrasezon, datorită sistemului de 

încălzire cu centrală proprie. În prezent dispune și de săli pentru conferințe (capacitate de 350 

de locuri), un complex de piscine (piscină interioară/piscină în aer liber), bazine cu 

hidromasaj, bazin pentru copii (cu tobogan acvatic) și servicii de cosmetică medicală. 



 
Fig. 31. Motel Biamin★★★ (Stațiunea balneară Tășnad) 

Hotel Alystra★★★are 21de camere (19 camere cu pat matrimonial şi 2 camere de o 

persoană) și 2 apartamente (de 4 și 5 persoane) cu o capacitate maximă de 62 de locuri. 

Beneficiază de restaurant cu o capacitate maximă de 120 de persoane, terasă de max. 500 de 

persoane, 35 de locuri de parcare și 3 piscine interioare cu apă termală de 35
o
, 38

o
 și 40

o 
C.  

 
Fig. 32. Hotel Alystra★★★ (Stațiunea balneară Tășnad) 

Microbaza de tratament, deschisă în iulie 2009, oferă următoarele servicii: 

electroterapie-laser, magnetoterapie, unde scurte, hidrokinetoterapie, fizioterapie, împachetări 

în parafină, masaj. 



Motel Marissa★★★ a fost construit în 2011 și este cel mai aproape de bazinele 

termale,având restaurant, piscină și terasă în incinta ștrandului. În 2012 s-a deschis un cabinet 

medical, centru de fizioterapie, kinetoterapie şi sală de fitness dotat cu aparate de ultimă oră. 

 
Fig. 33. Motel Marissa★★★(Stațiunea balneară Tășnad) 

Motelul are toate facilitățile unui hotel de 3 stele, însă nu dispune de o parcare proprie.  

Motel West★★★(comuna Urziceni) este poziționat în apropierea punctului rutier de 

frontieră cu Ungaria, dispune de o capacitate de 39 locuri (8 camere single, 12 duble, pat 

suplimentar), restaurant, bar non-stop, room service, loc pentru îngrijirea bunurilor, schimb 

 
Fig. 34. Motel West★★★ (comuna Urziceni) 

valutar, spălătorie, camere cu balcon, baie, internet, telefon, TV, o parcare cu 15 locuri și sală 

pentru conferinţe (până la 80 persoane). 



Motel Stil★★★(dat în exploatare începând cu anul 2008) este poziționat la intrarea în 

ștrandul termal al stațiunii Tășnad. Dispune de 44 de camere echipate corespunzător 

categoriei de confort de 3 stele (TV cu ecran LCD, aer condiționat, minibar, cutie pentru 

depozitarea valorilor personale, telefon, conexiune internet, baie cu cabină de duș, jacuzzi în 

apartament, sală de bowling și biliard la subsol, etc.).  La fel ca toate hotelurile din imediata 

apropiere a bazinelor termale și acesta este dotat cu restaurant, terasă și piscine interioare.  

 

Fig. 35. Motel Stil★★★ (Stațiunea balneară Tășnad) 

Dacă până în anul 1997 s-a înregistrat un deficit al capacităților de primire al 

turiștilor, în ultimii ani, datorită extinderii capacității și diversificării structurii serviciilor 

de cazare se constată un excedent al locurilor de primire. Astfel, turiștii care vizitează 

stațiunea Tășnad au la dispoziție oferte diversificate de cazare, de la hoteluri de 3 stele, 

pensiuni și căsuțe din lemn până la camere închiriate de la localnici și corturi în camping 

(Tabelul nr. 6).  

Pe lângă unitățile de cazare, zona cu funcție de recreere cuprinde alei de 

promenadă pe marginea cărora sunt instalate diverse chioșcuri cu produse care, din 

păcate, valorifică foarte slab oferta produselor tradiționale cu specific local (suveniruri, 

băuturi răcoritoare, produse alimentare, etc.). 

 

Tabelul 6 - Structura, distribuţia spaţială, dotările și unităţile de cazare din  



GAL Sud-Vest Satu Mare 

Nr. 

crt 
Unitatea Localizare 

 

Categorie 

confort 

[ stele ] 

Nr. 

locuri 
Dotări și servicii 

1. 
Hotel 

Alystra 
Tășnad ★★★ 62 

- 21 de camere (19 camere cu pat matrimonial, 2 single) 

și 2 apartamente (de 4 și 5 persoane); 

- 6 camere dispun de balcoane încăpătoare și 2 camere 

dispun de terase cu vedere spre bazine; 

- TV, internet wireless, baie proprie; 

- capacitate maximă: 62 locuri; 

- 35 de locuri în parcarea proprie, păzită; 

- restaurant cu capacitate max. de 120 pers.; 

- terasă cu capacitate max. de 500 pers.; 

- 2 bazine exterioare cu apă termală (41 °C); 

- 3 piscine interioare cu apă termală (35°C, 38°C, 40°C); 

- microbază de tratament (electroterapie-laser, 

magnetoterapie, unde scurte, hidrokinetoterapie, 

fizioterapie, împachetări în parafină, masaj). 

2. 
Hotel  

Doina 1 
Tășnad ★★★ 32 

- Hotel Doina 1 funcționează pe perioada sezonieră 

(mai-octombrie); 

- dispune de o capacitate de cazare de 32 de locuri în 16 

camere (6 camere duble twin și 6 camere duble 

matrimoniale); 

- camerele sunt dotate cu televizor/cablu, 

frigider/congelator, baie cu duș, saltele superortopedice 

și balcon; 

3. 
Hotel  

Doina 2 
Tășnad ★★★ 46 

- Hotel Doina 2 funcționează pe toată perioada anului și 

dispune de 18 camere, 3 camere duble twin, 5 camere 

matrimoniale, 10 camere triple;  

- camere dotate cu televizor/ cablu, frigider/ congelator, 

băi proprii, balcon și saltele superotopedice. 

4. 
Hotel  

Regal 
Tășnad ★★ 102 

- capacitate de cazare de 102 locuri în 45 de camere 

duble, triple și apartamente cu 4 locuri; 

- centrală, frigider în unitate, parcare, restaurant, bar, loc 

de joacă pentru copii, servicii de spălătorie, cutie de 

valori, baie, Tv, internet, activități de relaxare, terasă, 

piscină, masaj. 

5. Motel Stil  Tășnad ★★★ 44 

- TV cu ecran LCD, aer condiționat, minibar, cutie 

depozit valori, telefon, conexiune internet, baie cu 

cabină de duș, jacuzzi în apartament, aer condiționat; 

- număr de camere: 19 duble și 1 apartament; 

- capacitate: 44 persoane; 

- sală de conferințe (40 locuri). 

6. 
Motel 

Marissa 
Tășnad ★★★ 80 

- capacitate de cazare de peste 80 locuri, apartamente, 

camere matrimoniale, camere cu două și trei paturi și 

camere single; 

- camere dotate cu baie proprie, jacuzi, cabină de duş, 

televizor, telefon, frigider şi acces nelimitat la internet 

prin cablu sau wireless; 

- restaurant/bar, piscină acoperită; 

- centru de sănătate (cadre medicale specializate: 

fizioterapie, terapie de mişcare, sală de kinetoterapie 

dotată cu aparatură de recuperare şi relaxare, 

cosmetică). 

7. 
Motel 

Biamin 
Tășnad ★★★ 58  

- 29 camere cu 1, 2, 3 paturi sau apartament, baie 

proprie și Tv cablu, frigider, telefon, acces la internet; 

- bar de zi, restaurant; 

- săli pentru conferințe (capacitate de 350 de locuri); 

- complexul de piscine (piscină interioară și exterioară 

(în aer liber), bazinele cu hidromasaj, bazin destinat 

copiilor (prevăzut cu tobogan acvatic); 

- plajă (200 m2), tenis de masă, loc de joacă pentru copii, 

biciclete pentru copii, parcare interioară; 

- cosmetică medicală cu lymphostim, ultrasunete, 

hidromasaj și masaj limfatic. 



8. Motel West Urziceni ★★★ 39 

- capacitate: 39 locuri (camere: 8 single, 12 duble (pat 

suplimentar); 

- restaurant, bar non-stop, room service, loc pentru 

îngrijirea bunurilor, schimb valutar, spălătorie, camere 

cu balcon, baie, internet, telefon, TV; 

- locuri pentru parcare: 15; 

- sală pentru conferinţe: până la 80 persoane. 

9. Motel Dora Tășnad ★★ 40 

- capacitate de cazare de 40 de locuri, în 18 camere; 

- baie proprie, sistem de aer condiționat și încălzire 

centrală, frigider, televizor  LCD, TV cablu (peste 70 

de posturi), internet wireless, restaurant cu capacitate 

de 70 de locuri. 

10. 
Hostel 

Maramureșu 
Tășnad ★★★ 44 

- 16 camere, 44 locuri; 

- hostelul este situat la 5 minute de intrarea la bazine, are 

parcare interioară, barbeque, loc de joacă pentru copii, 

4 camere matrimoniale, camere pt. trei persoane 

(familie), cu televizor, frigider, baie proprie. 

11. 

Pensiunea 

Casa 

Zmeilor 

Tășnad ★★★ 16 

- capacitate: 16 persoane; 

- 7 camere de 2-3 locuri dotate cu TV, baie, apă caldă-

rece, centrală termică; 

- loc de petrecere cu sonorizare, calculator, boxe, 

frigider, curte cu grătar și parcare. 

12. 
Pensiunea 

Termal 
Tășnad ★★★ 30 

- 15 camere, 30 locuri; 

- camere dotate cu Tv, duș-apă caldă, frigider în cameră, 

bucătărie utilată, terasă, grătar, parcare proprie si 

internet wireless. 

13. 
Pensiunea 

Casa Dante 
Tășnad ★★★ 18 

- 9 camere, 18 locuri; 

- baie proprie, televizor în cameră, grădină, acces 

bucătărie, parcare, organizare evenimente speciale, 

acces internet, încălzire centrală, loc de joacă pentru 

copii. 

14. 
Pensiunea 

Elena 
Tășnad ★★ 40 

- camere cu baie proprie, parcare, terasă, grill și 

bucătărie; 

- capacitate totală: 40 locuri în 17 camere; 

- aprox. la 100 m de băile termale.  

15. 
Pensiunea 

Bistriţean 
Tășnad ★★ 18 

- camere cu baie proprie, parcare, terasă, grill și 

bucătărie; 

16. 
Pensiunea 

Maier 
Tășnad ★★ 4 

- capacitate: 4 persoane, 2 camere duble; 

- parcare, Tv, baie cu duș, frigider/minibar, terasă, 

bucătărie. 

17. 
Pensiunea 

Raul 
Tășnad ★★ 25 

- 7 camere, 25 de locuri; 

- dotări: parcare, curte, loc de joacă pentru copii, masa 

de ping-pong, internet, panoramă păuni, oraș, duș 

comun, bucătărie utilată. 

18. 

Pensiunea 

Casa 

Cristian 

Tășnad ★★ 18 

- 6 camere, 18 locuri; 

- Tv, internet, pat dublu, 2 camere cu baie proprie, iar la 

celelalte 4 camere 2 băi comune, parcare în curte, 

grătar, terasă, loc de joacă pentru copii. 

19. 
Pensiunea 

Tora 
Tășnad ★★ 14 

- 7 camere, 14 locuri; 

- baie proprie, televizor în cameră, grădină, acces 

bucătărie, fermă proprie, parcare, organizare 

evenimente speciale, acces internet, încălzire centrală, 

loc de joacă pentru copii, servicii de masaj. 

20. 
Pensiunea 

Crina 
Tășnad ★★ 20 

- 10 camere, 20 locuri; 

- camere cu două paturi, televizor, internet, loc de joacă 

pt. copii, parcare privată, posibilitatea de face grătare 

în aer liber, grădină, loc de campare. 

21. 

Pensiunea 

Casa 

Denisa & 

Rareș 

Tășnad ★★ 45 

- 15 camere, 45 locuri; 

- camere cu 2-3 paturi, baie cu duș, frigider, televizor, 

terasă, grătar, oficiu pentru preparat mâncarea, 

încălzire centrală, foișor, grădină, loc de joacă pentru 

copii, parcare. 

22. 
Pensiunea 

Ciordaș 
Tășnad ★★ 18 

- 9 camere, 18 locuri; 

- camere cu baie proprie, Tv, frigider, bucătărie utilată, 

loc de grătar, internet. 



23. 
Pensiunea 

La Vio 
Tășnad ★★ 12 

- 6 camere, 12 locuri; 

- camere cu baie proprie și bucătărie, parcare, Tv, grătar. 

24. 
Pensiunea 

Romantic 
Tășnad ★ 14 

- parcare, Tv, baie cu duș, frigider/minibar, terasă, 

bucătărie.  

25. 
Pensiunea 

Cerbu 
Tășnad ★ 33 

- dispune de 33 locuri de cazare în 14 camere cu unul, 

două și trei paturi;  

- TV-cablu, baie proprie, apa calda menajeră, încălzire 

centrală; 

- acces la bucătărie (dotată cu frigider, aragaz, cuptoare 

electrice și cu microunde, grătar); 

- sală de conferințe cu capacitatea de 50 locuri (dotată cu 

TV+DVD player). 

26. 
Pensiunea 

Niky 
Tășnad ★ 8 

- capacitate: 8 persoane, 4 camere duble; 

- parcare, internet, Tv, baie cu duș, frigider/minibar, 

terasă, bucătărie. 

27. Vila Alex Tășnad ★★★ 14 

- 7 camere, 14 locuri; 

- Tv, internet, pat dublu, baie proprie, parcare în curte, 

grătar, terasă, organizare evenimente speciale, încălzire 

centrală. 

28. Vila Vlad Tășnad ★★★ 12 

- 4 camere, 12 locuri; 

- televizor în cameră, internet, grătar, grădină, acces 

bucătărie, parcare, organizare evenimente speciale, loc 

de joacă pentru copii, loc de campare. 

29. Vila Florin Tășnad ★★ 29 

- 10 camere, 29 locuri; 

- Tv, internet, pat dublu, baie proprie, parcare în curte, 

grătar, terasă, organizare evenimente speciale, încălzire 

centrală, loc de joacă pentru copii. 

30. 
Casa 

Bodian 
Tășnad ★★★ 62 

- 62 de locuri de cazare în 31 de camere, dotate cu baie 

proprie, Tv/cablu, frigider, internet. 

31. 
Casa 

Tineretului 
Tășnad ★★ 16 

- camere dotate cu Tv, duș-apă caldă, frigider în cameră, 

bucătărie utilată, terasă, grătar, parcare proprie. 

32. 
Casa 

Andrei 
Tășnad ★★ 25 

- 10 camere cu o capacitate de 25 locuri, băi proprii sau 

băi commune, acces la internet wireless, terasă, grătar, 

loc de joacă pentru copii și parcare. 

33. 
Casa 

Cristian 
Tășnad ★★ 18 

- 6 camere ce pot găzdui până la 18 persoane, bucătărie 

dotată cu toate cele necesare, terasă, grătar și loc de 

joacă în gradină, parcare; 

- 2 camere cu baie proprie, iar celelalte 4 sunt deservite 

de 2 băi.  

34. 
Casa 

Victoria 
Tășnad ★★ 50 

- 20 camere, 50 locuri; 

- camere dotate cu Tv, duș-apă caldă, frigider în cameră, 

bucătărie utilată, terasă, grătar, parcare proprie. 

35. 
Casa 

Crisina 
Tășnad ★★ 14 

- 7 camere, 14 locuri; 

- camere cu baie proprie, parcare, terasă, grill și 

bucătărie. 

36. 
Camping 

Delta 
Tășnad ★★ 10 

- 4 camere, 10 locuri de cazare; 

- terenul aferent complexului permite şi camparea la 

cort. 

37. 
Camping 

Lotus 
Tășnad ★★ 20 

- 10 camere, 20 locuri de cazare; 

- terenul aferent complexului permite şi camparea la 

cort. 

38. 
Camping 

Merişor 
Tășnad ★ 48 

- 24 camere, 48 locuri în căsuţe de lemn; 

- terenul aferent complexului permite şi camparea la 

cort. 

39. 
Bungalow 

Ra 
Tășnad ★ 6 - 4 camere, 6 locuri. 

          Total 1.204 
 

 

 

Din tabelul prezentat mai sus rezultă că infrastructura de cazare din GAL Sud-Vest 

Satu Mare se compune dintr-un număr total de 1.204 locuri, din care 1.120 în camere, iar 84 



în camping. Din numărul total de 1.120 locuri în camere, 557 sunt în unităţi clasificate la 3 

stele, 508 sunt în unităţi clasificate la 2 stele şi 55 sunt în unităţi clasificate la o stea. 

În ceea ce priveşte structura locurilor de cazare pe categorii de confort, se poate 

observa, din figura de mai jos (Fig. 36), că din totalul de 1.120 locuri de cazare în camere, 

cele 

 

Fig. 36. Distribuţia locurilor de cazare din GAL Sud-Vest Satu Mare 

pe categorii de confort 

 

Fig. 37.Distribuţia locurilor de cazare din GAL Sud-Vest Satu Mare, 

 pe tipuri de unităţi 

 

mai numeroase sunt locurile clasificate la 3 stele ( 50 %), urmate de cele de 2 stele (45 %), în 

timp ce locurile de cazare de 1 stea înregistrează doar 5,0 %. 

Sub aspectul distribuţiei locurilor de cazare pe tipuri de unităţi, ponderea cea mai 

importantă o deţin pensiunile (27,66 %), urmate de moteluri (21,68 %), hoteluri (20,10 %), 

case/vile (19,93 %), campinguri (6,48 %), hosteluri (3,65 %) și bungalowuri (0,5 %)  - Fig. 

37. 



Pe lângă unitățile de cazare omologate, teritoriul analizat oferă turiştilor şi servicii de 

cazare neclasificate, care completează numărul de locuri și diversifică oferta agroturistică:  

 case ale localnicilor: Săcășeni (sat Huta Chegii), Sălacea (sat Otomani), 

Tiream, Urziceni, Cehal, Petrești, Tășnad, etc.; 

 centru de îngrijire a copiilor tip “after school” – 6 camere + sală de conferințe -

40 locuri (Sălacea); 

 chiliile pentru pelerini din așezământul monahal”Sf. Ioan Botezătorul” din 

Scărișoara Nouă (comuna Pișcolt) - 25 locuri; 

 case de vânătoare (Ciumești, Pișcolt); 

 instituții culturale (Forumul Democrat German - 22 locuri, comuna Cămin). 

Pe lângă acestea, mai există 3 pensiuni agroturistice,aflate în construcție la momentul 

efectuării analizei,în comunele Săuca (sat Silvaș), Andrid (sat Dindești) și Sălacea.  

Alături de baza de cazare, structurile de alimentaţie din localităţile analizate contribuie 

la conturarea profilului agroturistic şi la creşterea forței de atracţie a fluxurilor turistice.  

Tabelul  7 - Principalele unităţi de alimentaţie publică din spațiul analizat 

Nr. 

crt. 

Tipul 

unităţii 
Denumirea Localizare 

Categoria Nr. 

locuri ★ ★★ ★★★ 

1. Restaurant Marissa (classic) Tășnad     249 

2. Restaurant Marissa(fast food) Tășnad  
   70 

3. Restaurant Merişor (classic) Tășnad     105 

4. Restaurant Alystra Tășnad     120 

5. Restaurant Bistriţean Tășnad     90 

6. Restaurant Biamin Tășnad     290 

7. Restaurant Stil Tășnad     24 

8. Restaurant West (classic) Urziceni     140 

9. Restaurant Kriszta (specific 

unguresc) 
Petrești     48 

10. Terasa Biamin Tășnad     50 

11. Bar de zi Stil Tășnad     50 

12. Bufet bar Stil  Tășnad     39 

13. Bar de zi  Biamin Tășnad     36 

14. Bar de zi Romantic Tășnad     90 

15. Bar de zi Tineretului Tășnad     36 

16. Bar de zi Ra Tășnad     30 

Total 4 8 4 1.467 

În majoritatea lor, unităţile de cazare oferă şi condiţii de servire a mesei (în saloane 

pentru micul dejun, restaurante, saloane pentru recepţii sau baruri) - dar există şi o serie de 



structuri de alimentaţie independente (restaurant familial, bar de zi, bufet-bar, braserie, fast 

food). 

 

Fig. 38. Histograma repartiției numărului de locuri din structurile turistice  

cu funcție de alimentație pe categorii de calitate 

  

Structurile turistice cu funcție de alimentație existente în teritoriu analizat se 

încadrează preponderent în categoria de calitate 2 stele (839 locuri în restaurante, 70 locuri în 

baruri/bufete și 50 locuri pe terase), în timp ce locurile în restaurante și baruri de zi clasificate 

la nivel mediu (3 stele) dețin ponderea cea mai redusă (144 locuri în restaurante, 89 locuri în 

baruri). Majoritatea acestor structuri turistice aparțin stațiunii balneare Tășnad și doar o mică 

parte sunt amplasate în alte localități (Urziceni – restaurant cu 140 locuri, Petrești – restaurant 

cu 48 locuri).  

 



Fig. 39. Restaurant Kriszta★(cu specific unguresc), Petrești  

Pe lângă aceste posibilităţi de servire a mesei, mai există şi posibilitatea preparării 

alimentelor personal (ex. în campingul din parcul balnear Tășnad există un loc special 

amenajat cu 4 grătare, unde turistul are posibilitatea să-şi prepare minuturi). 

 

Tabelul  8 - Unităţi de alimentaţie publică independente de structurile  

de primire turistice cu funcţie de cazare 

Nr. crt. Denumirea unității Localizare 
Categorie 

unitate 

1. SC Blue Escape SRL Tășnad Restaurant 

2. CONSUMCOOP Tășnad Restaurant 

3. SC L & S SRL Tășnad Restaurant 

4. SC Silverado SRL Tășnad Restaurant 

5. SC COSMICOM SRL Tășnad Restaurant 

6. SC D & C UNIC SRL Tășnad Restaurant 

7. SC PROMPT COM GYM  Tășnad Fast food 

8. SC FELSEN SRL Sălacea  Fast food 

9. A.F.  RUS G. ADRIANA Scărișoara Nouă Bar 

10. SC CONSUMCOOP Sanislău Bar 

11. SC CONSUMCOOP Urziceni Braserie 

12. SC CONSUMCOOP Foieni Braserie 

13. SC CONSUMCOOP Foieni Braserie 

14. SC FRANKI  TRANS COM Foieni Bar 

15. SC CONSUMCOOP Andrid Bar 

16. SC CONSUMCOOP Santău Bar 

17. SC CONSUMCOOP Petrești Bar 

18. I.I. SARACUT IOAN Sanislău Bar 

19. SC  TIMPLARUL G  SRL Căpleni Bar 

20. SC ECATERINA OFELIA SRL Pișcolt Bar 

21. SC MISCHUNG  SRL Urziceni Bar 

22. SC CAFE BAR PARADIS SRL Pișcolt Cafe bar/pizzerie 

23. IF COSTIN NICOLETA MARIA Tiream Bar 

24. ABC DOINA SRL Tășnad Restaurant 

25. DUOLEVAI SRL Pișcolt Fast food 

26. II TURAU VALERIA Tășnad Restaurant 

27. LARY & MIHA SRL Tășnad Fast food 

Sursa:Direcţia Sanitară Veterinară și pentru Siguranţa Alimentelor, jud. Satu Mare și Bihor (2014) 



 
Fig. 40. Cafe bar/pizzerie(comuna Pișcolt) 

 

Disfuncții constatate  

Pe baza informaţiilor de ordin statistic, cartografic, fotografic şi a sintezelor 

documentare, alături de investigaţiile în teren, în urma proceselor de prelucrare, reprezentare 

spaţială şi analiză multicriterială au fost evidenţiate situaţiile disfuncţionale asociate 

infrastructurii agroturistice de cazare și alimentație publică, atât la nivelul componentelor 

elementare, cât şi în cadrul structurilor de conlucrare ale sistemului teritorial vizat: 

 repartiția total disproporționată sub aspect numeric, funcțional, calitativ și tipologic a 

bazelor de cazare și a structurilor turistice cu funcție de alimentație în teritoriu 

analizat. Se recomandă extinderea infrastructurii agroturistice de cazare și alimentație 

publică la nivelul întregului teritoriu cuprins în proiect și creșterea calității serviciilor 

turistice pentru unitățile existente;  

 datorită altitudinilor scăzute (135-137 m) la care se află parcul balnear Tășnad și 

prezenței Văii Cehalului aflată în apropiere, există riscul de inundare a spațiului de 

campare. Propunerile de remediere sunt identice cu cele identificate pentru inundarea 

zonei rezidențiale, și anume, decolmatarea albiei minore, îndiguirea și regularizarea 

cursului văii; 

 existența în apropierea ștrandului termal a unor clădiri fără autorizație de construire 

sau care nu respectă indicatorii urbanistici: procentul de ocupare al terenului (P.O.T) și 



coeficientul de utilizare al terenului (C.U.T). Soluția ar fi redimensionarea spațiului 

alocat amenajării/extinderii ștrandului și demolarea construcțiilor fără autorizație;  

 slaba valorificare turistică a produselor tradiționale și a preparatelor culinare cu 

specific local (legume, fructe proaspete și uscate, gemuri, brânzeturi, vinuri, ștrudel, 

nudli, carne de vânat,mezeluri de casă, pâine țărănească,zacuscă, sucuri și siropuri 

naturale, ceaiuri, produse apicole, etc.); 

 insuficiența spațiilor de parcare destinate turiştilor la nivelul staţiunii balneare Tășnad; 

 ponderea redusă a locurilor în restaurante clasificate la nivel mediu - 3 stele (144 

locuri). Dezvoltarea unui turism performant se sprijină şi pe existenţa unor structuri de 

primire turistice cu funcţie de alimentaţie clasificate la minimum 3 stele; 

 inexistența infrastructurilor turistice de cazare și alimentație clasificate la nivel 

superior (4 şi 5 stele) și lipsa unei promovări adecvate a celor existente;  

 nivelul calitativ al bazelor de alimentație publică nu corespunde standardelor 

internaționale (multe unități au spațiu mare de servire, oferta gastronomică are 

varietate redusă, denumirile meniurilor nu sunt însoțite și de o prezentare grafică, lipsa 

unor programe specifice (folclorice, de divertisment, ș.a.), majoritatea restaurantelor 

prezintă doar un meniu în limba română etc.); 

 existenţa unei puternice sezonalităţi în valorificarea turistică a bazelor de cazare și 

alimentație, axată pe anotimpul estival cu durate diferite; 

 inexistenţa unui specific arhitectural local sau regional pentru structurile de primire 

turistice; 

 calitatea redusă a serviciilor şi standardelor turistice (de la grupuri sanitare până la 

atitudinea personalului angajat). 

 


