
Resursele de ape minerale si valorlf ic ar ea 
, I 

lor în zona Săcelu 

VASILE POPESCU 

Poziţia geogratică a comunei Săcelu, în nordul Gorju
lui şi a Olteniei ;Jitoreşli. a oferit omului posibilităţi de a 
cunoaşte frumuseţile şi bogăţiile a.cestei regirmi. încă din 
cele mai vechi timpuri. Săcelu reprezintă o unitate .admi-
nistrativă a Gorjului, ce datează din 18 ianuarie. 1480, do
cument dat de domnitorul Basarab cel Tânăr, locuitorilor 
acestui sat, denumire ce vine de la toponimul Sătcel - sat 
mic, Sătur.:el - Sătcelu, sau de la denumirea lati•nă Sacellurn, 
care înseamnă cupolă, capelă, ridi.cătură semicirculară -
forma acoperişurilor la case. 

Săpăturile a:rheologice efectuate între anii 1889-1919-
1848 cât şj în anii 1978-1988, au scos la iveală date că a
ceastă aşezare datează din timupl dacilor. d.ar mai aJes din 
timpu~ stăpânirii romane în Dacia. anul 106-271. viata con
tinuând şi după retragerea aureliană, perioadă ele formare 
u poporului şi a limbii române. 

Aşezată în ulucul depresionar, intracoli11ar al văii Blah
nita, a marii depresiuni Getice, cu expoziţie sudică. bră.z-
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dată de la nord la SU(! ele Blahnita şi afluentul ei Sunătoa
rea, prezintă numeroase resur5'C de ape mineral.e cu efed 
terapeutic în cura externă, la care se adaugă şi năm:plul 
sapro~clic, cât şi a'[J€lc mineral" cu o concontr.atio mai scă
zută în săruri, folosite în cura inlcrnă. 

Astfel ;în zonil Săcelului se găsesc peste 80 ele izvoare 
cu ape minerale dintre care 11 exploatate . în conc2ntraţii 

diferite. clorosodice, sulfoioduroase concentrate, l-a care .S" 

adaugă principii rari ca: stronţit:. brom, fier, magneziu şi 
Jlţi compuşi chimici care dcu V·Jloarea t.eraip-eutică a a-ces
tor ape„ în tratarea eumcroasclor boli Jeumatism-lle, de ·piele 
si a altor afecţiuni al'l' orq·anismului uman. 

Aceste izvoare sunt mai râst~ân.dit.e în zon.:i centra.Jă a 
comunei Să·celu„ pe locul uncie este amenajată staţiunea bal
neară, ele o parte şi de alt.a a răului Biahnita. putându-se 
observa în cele patru 1-acuri amenajate cu iod. sulf, sodiu -
nămol - sapropelk şi ape sulfuro .. 3se sărate, în care apar şi 

alte ape minerale cu di verşi compuşi chimici. 
D2 as'.'menea. se pot vede.a cum a.par în malurile apei 

pc pâraiele Diaconescu şi Joncic.1ia, ce se varsă în .râul Blah-
nita, î•1 imediat.a apropiere a slabilimentului balnear. 

Num 'l.i pe a.c·este pâraie se pot intlc-ntifio cel puţin 22 

de izvoare car-o apar printrp fisurile rocilor de- conglome
rate. gresii nisipoase, calcare', marne, ro.c:i ele vârstă terţiară 
sau c·:Jccnă. tortonicne, burdiqalit:>ne, aşa du,pă cum rela
tează renumiţii geologi ca : Grigore Ştefănescu, Gheorghe 
Murgoci, Ion Popescu Voite·şti. Miltiade Filipescu, cât şi 

geografii conf. cir. Alexandru Ro-şu, dr. Lucian Badea şi 

mulţi alţii, c·arc au studiat această reqiun·'-' . 
L=i suci ele stabilime'!ltul balneaT, apar numero.asc izvoare 

ca. cel de la Consiliul popular. vila Dali·a Panseluţa, po)tă, 

,care apar chiar Je sub ternC'lia acestor clădiri. De ast-mc
ne.a izvoare apar la SU{! dl' maqazinul fero-mcLJl şi l-a sud 
clădirea postului de politic. unde îşi fac a.paritia peste cinci 
izvoare de sulf si s·ediu. însoţite de emanatiunj de qaze, care 
a;prinse iau foc. 

Izvoare minerale apar pe pârâul Buşii în număr ele lrci, 
iar pe malul drept de la baraj ul morii până la lacul cu apă 
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sărată de lângă moară, apar peste 20 de izvoare feruginoase
sul{uroase, ioduroase. 

In urm.a ploilor torenţiale din vara anului 1969, 14-15 
iunie,· în :.rnna Blahniţa-Săc<:>;Ju, apele râului Blahnîta şi Su
nătoarea ieşind cu mult peste maluri şi provocând mari 
inundaţii. au adâncit mult albia râurilor pe anumite porţi
uni, mai ales în zona balneară. exhumând materialul detri
tlc, rămânând de la nord de lacurile amenajate şi până la 
sud. ele. $,:oala generală, o albie având o rocă grezoasă-cu-

. cirţiferâ. tmoori nisipoasă, care. dă aspectul unui pavaj al 
acestei albii, în care se găsesc numeroase fisuri prin care 
~pe:le apar la. suprafaţă, multe' izvoare cu ape minerale fo
losit2 de looalnk:i în scopuri economice şi sanitare, ele ase• 
menea: cât şi de p.acienţii veniţi la tratament şi -odihnă în 
staţiume. 

Spre sud, pe. firul apei Blahniţa la intrarea în comunQ> 
Să.celu. lângă casa locuitorului Bără8i::u Alexandru, la qura 
de vărsare a pârâului Cioaca, apare un izvor sulfoioduros. 
cl0 asemenea ·pe pârâul Bobocio.J.ia;. lânqă casa locuitorului. 
Valin Mor.andu. apar trei izvoare sulfuroase-sadice. 

Pentru valorificarea clin plin a acestor ap0. în anul 19R 1 

-1982, s-a forat lângă şcoală, sonrla nr. 9, dd:1cl la iveală 
mari resurse de. ape minen.lc soclicc. sulfuroase, iodur;i.tc. 
care apar odată cu cmana.tiuni el0 gaze. care permit o pre· 
siune şi mai mare a acestor ape. 

In anul 1962-1963, în punctul Otel, lângă rnle elouă 

lacuri cxi.stente, s-au făcut foraje la .adâncimi de j)C'Ste 2 500 
m„ S('.Oţând la suprafaţă izvoare cu ape minerale. sărate', 

sulfoioduroase, cu o concentraţie mare de săruri, care con
stituie rezerva de viitor a accslci staţiuni. 

Pe pl'aja stabilimentului balnear,. în anul 1971 s-a forat 
pentru a qăsi ape termale, însă din oauza presiunii qaze1or 
mari sonda a fost închisă. iar în prezent din ea se scurqe 
printr-o conductă î·n lacul ele sodiu, ape sărate cu o c.on
centraţic mare de săruri şi compuşi chimici, iar printr-un 
orificiu se e~.ană gaze care aprinse iau foc cu flacără mare, . 
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exemplu sond::i nr. 6, dă zilnic o cantitate de 4 litri pe se
cundă. sondă de m3.re randament pentru viitorul staţiunii. 
Ceea. ce e:;t'C' de remarcat la o.ceste ap('. este culo.are.a al
bastru intens, atunci câr.d se varsă îri lacuri!P staţiunii. 
L.1 nord ele st3biliment, pe malul drept al râului Blahniţa, 
s-au făcut foraje între anii 1952-1956, în pun,~tclo Parghel. 
Păsărin, Săcelcanu, Jm·ebic şi în alte puncte ale zonei, dân
du-se la iveală resurse importante de ape minerale, c.a~e . 
. captate. sunt trans;Jortatc î-n cc: 0 patru lacuri amenajate de 
lângă stabiliment. 

De remarcat este faptu! că în urma forajelor cfectu.l,\e 
i'1tre anii 1954-1958 în satul Blahnita de Sus. s-au scos la 
suprafaţă n umeroasc izvoare rle ape sulfoioduroeise-sodice, 
cu o temperatură peste 20-25 rirade c„ .exemplu ti .sud de 
cas'i locuitorilor Buş-:- Nicolae. Dăncscu Constantin şi Ni
rnoiu Ilie. are cc sunt capta,te şi transportate în bazine.~e 
rcentrale. 

Izvo.arele de ape minerale nu apar numai în albia râu
lui BI.ahniţa, ci el0 se qilsesc chiar la o altiturline de cirrn 
50--80 Şi chiar 120, faţă de nivelul râului Blahniţa, ex.: iz
vorul cu apă minerală „Să<L'f'lat.:1", de pe v.1lca pârâului 
Drăcoaia. cât şi alt0 iz~oare în nr. ele 6, cu ape si1lfo-ioclu-
rate-sodice. care apar în jurul acestuia. ' 

D0 ac;cm 0 nea, pe pârâul Căciulata apar o rnuJtime ele 
izvoare până în albi:i râului, a.vând apr su!furo<.isc, io:lu · 
rate-sodicc clorurate. cu rnfoeralizare m.J.i scăzută. fără sil. 
mai amintim de cele care apar în albh râului. 

In zona Drăcoaia ele Sus, apar 12 izvoare însoţite ele 
emanaţiuni ele qazc. Recent am descoperit cu c<evii şcolii 

qenerale. izvoare cH aD0 sărate şi nămol 'ia.propc.lic în s.:itul 
Coroheşti, pe valea pârâului Diaconu şi VaJPa lui -Ţiganu, 
la o altitudine de pcStl' · 200 rn. într-o mică depresiune a 
dealului Corobeşti. 

Aceste iviri vin a so pune în evidentă cu cele de la Cio
cadia-Hulu!J3 şi mai cleparlc cu cele el~ l.:! Vâk.0a. fiind pe 
aliniamentul Slătioar a-H ul u ba..l__C:iocadia-Săcel u-Voiteş ti 
_:___.Ţicleni. 

Ape minerale s-au de.scoperitc şi pe. valea râului Sună
to:i.rea în zona sinclinalului Maqhereşti. de o parte şi de alta 
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a' râi1lui, la sud de casa locuitorilor Şega Grigore Şi Sălişte 
Comtantin, cât şi în satul Popeşti, la locul numit Bolboroa
sa, în cătunul Vâneşti. Ulmet, cât şi în alte zone ca Bobaia, 
pe va'.ea pârâului Beam, punc~ul Lacul Neqru-Tufa Inchisă, 

· unde apar ape sulfuroase-sodio::\ însoţite de emanaţiuni de 
gaze. 

Mineralizarea apelor' si:>. produce fie prin spălarea di
. redă de către ai,ele superficiale ,1 aflorimentelor depozite

lor s:ilifcre. fie prin levigarea .1cestor depozite în adâncime 
de către apele subte'r·ane. 

lu acest ultim caz, nu există exdusă şi posibilitatea 
contaminării cu· ape de zăcământ. 

De asemenea. există ape cu o mineralizare ridicată în 
depozitele cuaternare situate direct pe depozite cu sare sau 
brecia sării. 

Pe cale naturală, apele sărate de adâncime apar la su
prafaţă în special de-a lungul accidentelor tectonice care 
dectează dP')OZitele c omplexeior marno-argiloase asa cum 
sunt ceJe din albia râului Blahniţa-Sunătoarea, sau unde 
pri11 intc~r~alaţiilE.' permeabile din pelitele mio.:::ene, sunt cre
J.tc condiţii n.1turale ele drenaj. ca cele clin zona Săcelului. 
satul Bereasca. 

Condiţiile structurale te,c:tonice facilitează adesea ames
tN:u~ celor două tipuri hidrot:himicc, rămânând însă predo
m~:nant apele cu o circulaţie ck' profunzimr:\ deci cele clo
rurate, sulfalate, sau bkarbonatc'. clc'mentul princi1)al fiind 
sodiul iar la unele cazuri conţin potasiu, brom, şi :ilte să
ruri ca crle clin zona b:ilncară. 

Un fapt concludent c'slc acela că apele ele la Săcelu îşi 

schimbă culoarl'a în timpul anului de la verde deschis în
cepând cu luna noiembrie, până în ]una martie, când apele 
capătă o culoare verele închis. culoare ce se menţine până 
în curs1il lunii iu•1ie. când apc!e capătă o culoare vio'.etă, 

alternând cân.d în laz:ul marc. nr. 4, când în lacul nr. 1. 
Această culoa.re se menţine pcînă în luna august. uneori 
ch;ar şi în prima jumătate a lunii septembrie, când îşi schim
bă culcare:i în verde deschis-alburiu. 

Prezenţa acestor culori a apelor minerale de la Săcelu 
şi schimbctrea lor alternativă de. la un lac la altul, consider 
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a fi pusă pc seuma prezentei compuşilor chimici din lacuri, 
a modului cum apar la suprafaţă, în cont.;ict cu raze.le so
lare şi cu gradul de strălur:ire a soarelui. în timpul zilei. 

Primei'-' exploatări de ape minerale pe teritoriu] ţării 
aU fo3t efectuate de arma'tel-e romane, deoarece numeroasele 
relicve apar1inând acestor perioade, atestă prezenţa acestor 
instalaţii baln°.arc printre' care şi tabulele romane votiYe, 
ca cele ele b Săce:u, prin oare c;ei în.sănătoşiţi ca urmare 
al efe~ tului terapeutic cura tiv, mulţumeau zeilor pentru 
binefacer.:>a acestora. 

Un exemplu şi mc:i concludent ni-l oferă şi piatra vo
tivă ;in J.nul 254 ale erei noastre prin c•are se 
semnala. Marcus Tib'erius Marcianus. Esculapia el Hygiac, 
Virtute A1u;;irum, Vatum Libens. Solvit, în traducere în
se<rmnă : Eu Marcus TibE>rius Marcianus închin zeilor Eseu
l ~p <;i Hyqici puterea a1J€:or îr;deplinind a mea dorinţă 
du;pă merit. 

FJptul că la 3ucl de localitatea Săcelu a existat un cas
tru roman cu terme publice pentru vinclecarPa celor bolnavi, 
locuitQrii ;'!(estui castru ridicau drept mulţumire pentru efec
tul binefăcător al apelor. monumente şi altare votive lui 
Esculap şi Hyqiei. zei al farma.coloqiei şi medicinei romane. 
ca. cel de la Săcelu, în centrul băilor, de pe dealul cu are
laşi numo, ca-c a to.st amenajat în urmă cu 2 OOO de ani. Pe 
relkvele acestor stdnci cocene aşa cu1il le-a numit qeoloqul 
Murqoci. s2 m a.i păs\ rează şi azi . peste 20 de chenare ale 
unor inscripţii săpat~ în piatră, care amintesc probabil de 
cficadt1l-ea acestor ape, sau a altor virt:uţi romane în Dacia. 

La baza dealului s-a qăsit o placă votivă de către Ale
xan~lru Ştcfuh,scu istoric al Gorjului cât şi de Conratl Ci
choriuc; din Breslau-G.erm:inia. în anul 1903. 

Istoricul AlexJnrlru Ştefulcscu şi renumitul geolog ger
man Cichorius, care au studiat zona Săcelulni, amir,tesc de 
existenta c~strului roman din j)Unctul Jiclovii-Săcelu cât şi 

de băile romane cf' au existat până la anul \600. rămăşiţe 
ce au dăinuit şi mai lârziu, cam până la anul 1860. Săpătu

rile arheologice -efectuate în zonă au scos la lumina zilei 

resturi ale accst,':'i aşczări,,lucrări efectuate ele către Muzeul 
judeţea:i Gorj. 
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ln anul 1866, dr. Grosu a studiat puterea radioactivă a 
apelor minerale de la Săcelu şi printr-un r.aport adresat Di
.rccţiei General Sa,;iitarc din cadrul Ministerului Sănătăţii. 

acesta a declarat în 1886, stabilimentul. de la Săcelu, ca sta
tiun€ balneară. 

De atunci şi până azi, staţiunea Să·CE'lu s-a dezvoltat 
oon tinuu. 

Proprietarul acestor băi, Dumitrache Săcefoan u. a con
struit un nou stabiliment la „Tei"' pe locul undC' este azi 
qrădina de vară a cooperativei de consum, iar ma'i târziu, 
revizorul şcolar Ştefan Sadoveanu. mută stabilimentul bal
near în punctul Otel, pe malul drept al râului Blahniţa, 

unde amenajează şi două lad1ri cu apă sărată şi nămol sa
propelk. ·în urma săpăturilor efectuate cu ocazia amenajă
rii unui teren sportiv, s-au descoperit zidurile fostului stabi
liment balnea'r care se văd şi azi. ele rămânând ca mărtu
rie al existenţei acestei vechi staţiuni b.crlnearc qorjene. 

Cercetări asu;;ra compoziţiei chimice s-au făcut înce
pând din anul 1896 de căt.rP cir. în chimic, C. Stabil Gr. Şte
fănescu. Licherdopol, P. Poni. Bernaro. Emanoil Weise şi 

c!lţii, concluzionând că apele de la Săcelu. conţin iod, sulf, 
socliu, magneziu. potasiu, clorură de sodiu, fier, acid salici
lic, stronţiu, litium şi alţi comµuş,i chimici. 

Aprecieri asupra apelor minerale le face şi dr. Sion Ion, 
director general al Serviciului Sanita:r al Gorjului, şi dr. 
Alexandru Spiru, medic primar al judeţului Gorj. cât şi de 
dr. Max Culcer, fiul ~JCnera1ul:ui ele ,divizie Culce-r Ion, co
mandantul trupelor române de pe Jiu în 1916. 

Un eÎoqiu l.a adr<.'S.a valorii tera;p€utice a apelor mine
n.le de la ~ăcelu, le-a adus şi dr. Alexandrn Şabner Tu.durii, 
membru al Societăţii de HidroloqiP de la Paris; în 1913. 

Apele minerale de> la· Săcelu apar prin fisurile irocilor 
mio.::ene, ·fiind mineralizate prin spălarea sării· iar altele ca 
cele clorosodice iodurate-bromurnte. apar din zăcămintele ' ~ 

ele hidrocarburi ule anticlinalelor Săcelu. 
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Apele minerale clorosodice, iodurate. bromurale, sulfu
roase, calcice. maqneziene, au o mineraliza·re totală cu.prin
să între 23-46 q/l obţinute prin sonde, iar iţpele izvorului 
Să:eelata, folosită pentru cura internă, ape. d-0rosodice, sul
furoas.e. bicarbonate, au o mineralizare 2,84 q/l. 

Lunările de pros,pe.:eţiuni qeoloqke şi foraj au fo-st eie:e
tuate de către 1.B.T. Bucureşti şi de către M.I.P. între anii 
1952-1964. iar între anii 1970-1971 de către I.F.L.G.S. 
Bucureşti. 

Cel mai imp'.lrtant foraj îl are sonda nr. 1,. care după 
curăţire are un debit ele 4,8 vagoane în 24 de ore. de ase
mene1 şi sonda nr. 7 ele pe plaja staţiunii, ca\fe arc un de
bit de 4 litri pe secundă. fiind socotite ca cele' mai impor
tante surse de apă pentru viitorul ,staţiunii. 

Apele minerale de Ia Socelu au o ma:re importanţă în 
tntarea bolilor reumatismale ele tot felul, în afecţiunile apa
ratului locomotor şi sistemului nervos periferi.c şi qin&·'.l
logie-uteronexiiale, artrite. ari.roze. nefrite, polinefrite, ar
trite periferke şi urmări du-pă tromboflebite. dermatoze cro
nice şi alte boli. 

Apele din izvorul Săceki'b C<Ît şi din sonj.a de pc plaja 
băilor, sunt folosite în cura internă. pentru tratarea unor 
boli de 'diureză, litiază-urinară, în gastrite hipoacide. afec
ţiuni ale tubului diqestiv, stări alerqice. colf'1-:istite cronice 
sau litiazice. afecţiuni ale aparatuJ.ui urinar, stări alergi.ce 
şi dis::ersiile cronice ele fermentaţie, în COJ<Stiipaţiile ob~
nuite, colite cronice. în dischineziile veziculare cât şi după 
intervenţiile pe v~ziculă sau căile bili.are. 

De asemenea sunt folosite în afoqiunile rPnale şi uri
nare. nefrite insulare, insuficienta hepatkă sim~·lă. urmări 
după hepatita epi.demică, afecţiuni hepatke, hepatita croni
că şi alte boli ale aparatului cligc-stiv. 

ln afara tratării unor boli din cur.a externă şi internă 
în zona Săcelului în albia râului. Blahnita La vest de com
plexul Lacustru se qăsesc câteva izvoare cu ape ·minerale 
cu o concentnţiP mică de săruri care i.es la iveală printre 
fisurile straturilor de roci. o q·resie nisipoasă şi conglome
rate pe care le folosc.•s.c localnicii cât şi pa>:::ienţii veniţi ·în 
staţiune, in tratarea unor boli de ochi ca: cataracte, con
junctivite şi alte boli oculare. -
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De asemenea nămoiul saprnpelic se ioios.eşte la împâ
chetări în cura cxlernă penLru tratarea bolilor reumatis
male şi a unor boli de piele, în curs;.a de băi reci şi calde. 

In cadrul cabinetului medical funcţionează secţia de fi
zi::> Lerapie cu procedee ca: curenţi diodinamici, molux. u'ltra
violete, ultnsunete. băi de lumină, parafină, stimu1atii ner
vo.ase-transcuta.nate, q.alvanizări, ionizări şi masaj. 

O~rcetă·ri asupra compoziţiei chimice ale apelor mine7 
rale de la Săcelu s-au fă,::ut de către Insti lutul cte Balneolo
gie Bucureşti din cadrul Ministerului Sănătăţii de către fi
zicianul C.A. Ionescu în anul 1984, doctor E. Cociasu, chi
mistul Aurelia Savel, chimistul dr. Eugenia Costin Dele.a-nu 
5i chimistul Vasile Ionescu din cadrul Ministerului Sănă
tăţii şi Institutului de Balneologie Bucureşti. 1\.pele minerale 
clorosodi:ce, iodurate. sulfuroase, calcilce, concentrate sunt 
valoriifcate SU!b formă '1e băi reci şi calrle în cadrul staţiunii 
balneoc.Jimaterice Săcelu. 

Anual, mii ele' persoane cli.n cadrul Judeţului. din alte. 
judeţe cât şi ele pe.stc hotare vi'litcază staţiunea baJne.ară şi 
rămân impresionaţi de frumuseţile ei, de efi.cacita.tea ape
lor minerale şi de ~alităţile r.ămolului saprope<.lic cu cara„c
ter teriapeutic, lăsând minunate impresii de efectul tămă
duitor al acestor ape. 

Un exemplu-conclndent ni-l oferă cei ~te 5 OOO padenti 
cuc s-au tratat în cadrul stabilimentului în .băi C'ald€ şi reci 
cât şi un număr de peste 125 mii de turişti care au vizitat 
staţiunea Săcelu în anul 1983. 

Staţiunea Să,celu dispune ele un stabiliment balnear cu 
o cap'.:lcitate ele 63 locuri în serie, r€:Sipe:ctiv 1 260 băi în 20 · 
sC:'rii pc zL 

De. a•semenea staţiunea dispune de 3 vi:le confort I cu 
o capadt•ate de locuri cazare în număr ele 100, două· vile 
confort II cu o capacitate de 75 locuri. o vilă confort III cu 
o capacitate ele 40 locuri, un bloc cu parter şi patru etaje 
cu un număr ele 140 locuri c:Jzarc cât ,Şi o cantină cu 160 lo
curi penbru masă. 

Staţiunea mai dispune de o centrală tennkă. iluminat 
public, canalizare. apă curenţă, club. sală de s,pedarole, te

ren de s.port, cabinet medical propriu cleseo.rvit de un medic 
balneolog de specialitate,\ un medk inti:>rnist, 10-12 asis-
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tenti medicaii cât şi de un număr de 14 oameni ca persona1 
de serviciu. 

Staţiunea mai dispur;e de un restaurant categori-a I, bu
fet, chioşe de răcoritoare şi dulciuri cât şi albe unităţi de 
deservire. 

P.adcnţii venitl la trai 1meni şi odihnă cât şj tUiiştii be
nefidază de celelalte unităţi c·::>merciiale şi de servir:iu ale 
comunei Să:celu dc~pă cum ltrmează : complex alimentar, co
fetărie, bulet, grădină ele vară. centn1 de legume şi fructe, 
magzin met•alo-chimic. frizerie, croitorie, cizmărie, magazin 
textile-încălţăminte, centru de pâine, cabinet stomatologic, 
di~pensar medical, poştă şi telefon, bibliotecă. parc expo
ziţional şi alte unită.ţi. 

Staţiunea Săcelu se va dezvolta mult în viitor de· 
oarn~e s-au aprobat pentru invPstitii începându-se chiar lu
crările pentru noul stabiliment balnear cu bază completă 

de tratament ce însumează 14 500 OOO lei. 
De asemenea se vor c.onBlrui şi alte unităţi ele cazare 

cât şi obiective culturale în vederea permanentizării staţi

unii mai ales că sursa de combustibil va fi qazul metan adus 
p.rintr-o conductă clin bazinul petrolier Câmpul-Mare-Al
beni necesar pentru încălzirea spaţiilor· ele cazare cât şi a 
bazei ele tratament. 

Un sprijin substanţial în VC(leroa bunei funcţionări a 
. staţil,nii şi a dezvolt urii acestc·ia, i-am avut din partea ad
mtnistraţiPi jud.eţPne ::;i locale. care s-au 'Pl"'COCU;pai de ame
rcajare:i şi buna fu!1dionare pc tot parcursul anilor, a aces
tei vechi aşezări bRlneare. 

Paralel cu aoestea şi Oficiul judeţean de turism Gorj s·e 
p~ocupă zilnic pentru a asigu~a o cazare confortabilă şi 

o ma.să substanţială prin cantină şi unităţi comerciale cât 
şi o bază de tratament pe .tot p'arc:ur:sul anului cât şi mo
ment2. de recreere prin excursii şi drwneţii organizate în 
judeţ Şi. în alte locuri pitore:-şti ale judeţului şi ţării cont'fi
buind prin. a:cestea la clmoaşterea staţiunii Săcelu, a apelor 
minerale cît şi a judeţului Gorj. 
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