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Zona geograficã : Munţii Baraolt, Bodoc  
Tip zonã : munte  
Bazinul/rau/izvor : Olt  
Aşezare : Defileul Oltului, Masiv Padurii (1213 
m alt)  
Resurse naturale : 

• izvoare ape minerale (carbogazoase, 
alcaline, bicarbonatate, calcice, magneziene, 
feruginoase, sodice) 

• bioclimat de crutare 
• namol 
• mofete 

Cura interna : 
• Izvorul Maria (apã carbogazoasa, 

feruginoasa, iodurata, bicarbonatata, cloruro-
sodica, calcica, izotona, atermala (cea mai 
întrebuintata)) indicat în afecţiuni digestive 
(dispepsii şi gastrite cronice hiperacide, ulcere 
gastrice şi duodenale cronice, colite cronice, 
constipaţia cronica) 

• hepato-biliare (dischinezia biliara, 
colecistita cronica necalculoasa si calculoasa, 
hepatita cronica, pancreatita cronica) 

• renale 
• metabolice si de nutritie (guta, diabet) 
• gastro-intestinale 

Cura externa : 
• Izvorul Hercules alimenteaza baile reci 

si este indicat in afectiuni compensate ale 
aparatului cardio-vascular (insuficienta 
mitrala si aortica compensata, hipertensiune 
arteriala, arteriopatii periferice prin 
ateroscleroza) 

• ginecologice (numai in boli asociate) 
• nevroza astenica 
• respiratorii 

Observatii : 
• Izvorul Principal, Victoria, Mioara, 

Izvorul de la Grota, Izvorul de pe culmea 
Dobola, Sonda Siculia, Maria, Hercules, 
Izvorul de la Baile Calde 

Sezon : mai – septembrie 
Climat : racoros de culoar montan 
 
 

Reşedinţa comunei Malnaş, satul Malnaş, 
este situată pe Malul Oltului, între Munţii Baraolt 
şi Munţii Bodoc, de a lungul drumului naţional E 
575 (DN-12).  Are staţie de cale ferată pe linia 
400, iar Malnaş-Băi are gară proprie. Se află la 
17 km de Sfântu-Gheorghe. Formează o unitate 
administrativă împreună cu Malnaş-Băi, staţiune 
situată la 3 km de satul Malnaş, şi localitatea 
Valea Zălanului, izolat în inima munţilor Baraolt, 
la 10 km de reşedinţa comună. În prezent se 
modernizează drumul de legătură dinspre Malnaş 
spre Valea Zălanului. 

Malnaş-Bãi este situata pe malul drept al 
raului Olt, într-o frumoasã depresiune de la 
poalele Munţilor Bodoc si Baraolt, la o altitudine 
de 505 metri si la 22 de km distanta de Sfantul 
Gheorghe. Zona este foarte bogata in izvoare de 
apa minerale si izvoare cu valori curative. 
Staţiunea a început sa se dezvolte în perioada 
când familia Semsey o administra. Din anul 1865 
staţiunea are renume şi mulţi vizitatori. Staţiunea 
se bucura de un climat temperat continental, cu 
mase atmosferice relativ umede. Temperatura 
medie este cuprinsa între 7-8 grade Celsius. 
Malnas Bai este recomandatã în tratamentul unor 
afecţiuni digestive (gastrite cronice, ulcer), 
afecţiuni hepatice (hepatite, coleciste, pancreatitã 
cronicã), afecţiuni cardio-vasculare (arteriopatie, 
cardiopatie cronicã, hipertensiune arteriala).  

Numele satului Malnaş este menţionat în 
scris pentru prima oară în 1366 (Malnas). În 
1690 apare sub forma Málnás. Valea Zălanului 
este o localitate mai tânără, fiind consemnată 
pentru prima oară în 1740, sub numele 
de Zalányi Evegcsür. Localitatea Malnaş-Băi s-a 
format în mijlocul secolului al XIX-lea. 

Literatura de specialitate cunoaşte vestigii 
din epoca de bronz şi de fier găsite pe teritoriul 
satului Malnaş. Pe platoul Herecz, deasupra 
satului, se află ruinele cetăţii medievale Herecz. 
În urma săpăturilor arheologice efectuate pe 
teritoriul cetăţii s-a găsit un dinar de argint din 
perioada regelui maghiar András al II-lea, făcând 
posibilă datarea cetăţii pentru sfârşitul secolului 
al XVII-lea - începutul secolului al XVIII-lea. 
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Din hotarele localităţii Malnaş s-au scos la 
lumină obiecte de ceramică din era neoliticului. 
Drumul roman orientat spre depresiunea Ciucului 
a urmat cursul râului Olt. În vecinătatea satului 
Malnaş, pe teritoriul actualului sat Olteni, a 
existat o tabără militară a romanilor (un castrum). 
Teritoriul satului Valea Zălanului era o zonă 
împădurită, ce în 1692 aparţinea  de localitatea 
Zălan, având numele de Egyedmezeje. În 1694 
familia Kálnoky din Valea Crişului a construit 
aici o fabrică de sticlă, care a fost prima fabrică 
de acest gen din Transilvania. În această fabrică 
s-a confecţionat sticla colorată pentru ferestrele 
bisericii Sf. Mihail din Cluj şi Biserica Neagră 
din Braşov. În 1860 fabrica a fost distrusă de un 
incendiu şi nu s-a reconstruit. Câteva produse ale 
fabricii sunt păstrate în Muzeul Naţional 
Secuiesc, altele în colacţia personală a 
localnicului Karácsony Zoltán. 

În 1873 s-a alcătuit o asociaţie pentru 
utilizarea raţională a bogăţiilor comunei: 
izvoarele de apă minerală, şi gazele cu proprietăţi 
terapeutice. În 1891 au fost construite primele băi 
cu apă caldă, în 1896 o fabrică de carbogazoase, 
iar începînd cu 1904 a funcţionat şi un punct de 
îmbuteliere a apei minerale. Din anul 1907 
această preocupare a fost preluată de asociaţia 
Siculia SA.  

La sfârşitul secolului al XIX-lea, în partea 
de nord a satului Malnaş s-au deschis cariere de 
piatră, de unde s-au extras roci de andezit, 
folosite în construcţii. Ca urmare a acestui fapt s-
a dezvoltat şi sculptura în piatră. În perioada 
interbelică, dar şi între anii 1950-1989, băile 
Malnaş-Băi, unitatea de îmbuteliere a apei 
minerale şi a acidului carbogazos au reprezentat 
surse de venit pentru localnici. În localitate a 
funcţionat şi un sanatoriu, care folosea apele 
izvoarelor Ilona, Mioara, Central, Victoria şi a 
Fântânei Centrale. Din nefericire, după 
schimbarea regimului din 1989, băile au ajuns în 
paragină. În prezent se îmbuteliază doar apa 
minerală „Perla Covasnei” şi acidul carbogazos.  

În prezent populaţia din Malnaş se ocupă 
cu agricultura, creşterea animalelor şi exploatarea 
pădurii. Ultimele două caracterizează şi 
economia din satul Valea Zălanului. În acest sat 
produsele agricole, lemnele şi furajele sunt 
folosite şi în schimburile comerciale. În această 
localitate există numeroase izvoare de ape 
minerale alcaline şi sărate (Ánási, Bugyogó, 
Karácsony, Csuklyoni, Nádasi, Kerkedombi, 
etc). Peste tot subsolul este bogat în dioxid de 
carbon gata să fie exploatat. În apa pârâului 

Tekse din Valea Zălanului trăiesc păstrăvi şi 
deseori putem vedea berze negre în locurile 
liniştite. 

Comuna Malnaş a devenit o comună 
independentă abia în anul 2004, când s-a desprins 
de vechea comună Malnaş care a avut reşedinţa 
de comună satul Micfalău. Populaţia comunei, 
conform recensământului din 2002 număra 1202 
persoane, din care în Malnaş au fost număraţi 
550, în Malnaş-Băi 503 şi în Valea Zălanului 149 
persoane. Structura etnică este: 5,90% români, 
93,59% maghiari şi 0,33% rromi. O presoană se 
declara de etnie germană. Malnaş are posibilităţi 
inedite în ceea ce priveşte industria balneară, 
producerea apelor minerale îmbuteliate, 
exploatarea de pietre pentru construcţii şi 
valorificarea potenţialului turistic. În sat s-a 
înfiinţat o pârtie de schi mecanizată. Regiunea 
are o reţea densă de poteci turistice marcate. În 
biserica reformată şi în cea catolică sunt păstrate 
monumente istorice. La Malnaş-Băi se află cel 
mai valoros monument industrial al regiunii: un 
şir de instalaţii de îmbuteliere, construit în anul 
1863, care este şi astăzi în stare de funcţionare. 
Biserica catolică din Valea Zălanului a fost 
construită în 1863, purtând hramul Maicii 
Domnului. Un clopot al bisericii datează din 
1750. 
Statut administrativ: Comuna MALNAŞ 
   In componenta comunei, intra urmatoarele sate 
aparţinatoare: 

 Satul MICFALAU - resedinta comunei 
 Satul BIXAD - la 6 km de satul de 

resedinta 
 Satul MALNAS - la 5 km de resedinta 
 MALNAS BAI - la 3 km de resedinta 
 VALEA ZALANULUI - la 7 km pe 

drum de deal si 36 km drum carosabil 
   Asezare geografica: comuna Malnaş, este 
situatã în extremitatea nordica a judeţului 
Covasna, la hotar cu judeţul Harghita, la puctul 
cardinal 45,6. Localitãţile vecine sunt: la nord 
staţiunea balneo climaterica Tuşnad-Bãi, la nord-
vest comuna Turia, la est comuna Cernat şi 
Albis, la sud-est comuna Bodoc, la vest comuna 
Batani. 
  Relief: comuna Malnaş se afla între reliefurile 
Tusnad si Malnas, partea centrala a comunei 
aflandu-se in cavitatea depresiunii de la Bixad, 
avand inaltimi intre 570-650 m. 
 In partea vestica a comunei se intinde grupul 
nordic al muntilor Bodocului cu inaltimi de 1200 
m, iar la vest paraiasul sudic al varfului Piliske. 
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   Murgul Mare (1016) si Valea Zalanului sunt 
asezate de-a lungul paraului Tekse si sunt 
inconjurate de culmile inalte de 800 m ale 
muntilor Baraoltului. 
   Resurse naturale: teritoriul comunei este 
foarte bogat si interesant; sunt rezerve mari de 
andezit, care se exploateaza in cariere de piatra 
ce se intind de-a lungul comunei. 
   Este foarte bogat in izvoare de apa minerale si 
izvoare cu valori curative, datorita apelor cu 
mineralizatie ridicata; zona reprezinta 
agresivitate fata de metale si beton.    
   Clima: comuna are un climat temperat 
continental, cu mase atmosferice relativ umede. 
Temperatura medie este cuprinsa intre 7-8 gr.C. 

Potential economic: comuna Malnas are un 
mare potential economic. Pana in anul 2000, 
cand a inceput procesul de privatizare, populatia 
activa era de 1920 persoane, din care 1681 
salariate; in urma disponibilizarii personalului, 
numarul persoanelor salariate, a scazut.  

Cetatenii satelor gasesc loc de munca la S.C., 
aflate pe raza comunei Malnas si la intreprinderi 
mici si mijlocii noi infiintate. Societatile pe 
actiuni cu un personal sub 50, cu profil de 
exploatare a pietrei sunt: S.C. LAFARGE SA-cu 
sectiile de cariere, MICFALAU-BIXAD total 65 
muncitori, S.C. ROMACO SA-sectia de cariere 
Micfalau, cu un numar de 26 muncitori, S.C. 
ELSCO PROD 94 BUCURESTI, cu un numar de 
20 muncitori, S.C. LICHIOR SA MALNAS BAI, 
cu 18 angajati, S.C. PERLA COVASNEI SA, cu 
un numar de 36 angajati, Cooperativa OLTUL 
MALNAS BAI, in curs de reorganizare, 
Cooperativa de consum Micfalau, cu 12 angajati. 
    La nivel de comuna functioneaza 34 societati 
mici, cu profil comercial, cu magazine mixte si 
baruri de zi. Cetatenii, mai ales pensionarii se 
ocupa cu prelucrarea pietrei si cioplitul ei, pe 
baza AUTORIZATIILOR DE FUCTIONARE, 
eliberate in baza Legii 54/1991. 
   Pe raza comunei, asistenta medicala este 
asigurata prin dispensare cu medici de familie. 
   Societatea comerciala APOLLON SRL, asigura 
prin farmacie medicamentele necesare populatiei. 
   In urma cresterii numarului de someri si al 
celor fara loc de munca, pe raza comunei Malnas, 
Primaria a alocat ajutor social din bugetul local, 
pe timp de iarna. Numarul celor cu handicap si 
cu probleme sociale, este in crestere. 

Agricultura: particularitatile de fertilitate ale 
solului, capriciile climatice si nevoile oamenilor, 
l-au determinat pe agricultor sa fie in cautarea 
unor elemente noi in practica agricola, care 

aplicate cu pricepere sa smulga rodul acestor 
pamanturi. 

Suprafata totala a fondului funciar: suprafata 
existenta 6131 ha, din care arabil 1701 ha, 
faneata 1823 ha, pasuni comunale 2460 ha, livezi 
85 ha si intravilan 54 ha; principalele culturi 
sunt: cartoful, sfecla de zahar, porumbul si 
cerealele paioase. 

 
   Servicii: din numarul unitatilor prestatoare de 
servicii 12 sunt cooperatiste 3 cu profil PTTR; pe 
raza comunei Malnas exista unitati private de 
reparare a autovehiculeleor, coafura, servicii de 
transport. 
   Sanatate: pe raza comunei Malnas, in 
localitatile Micfalau, Bixad, Malnas Sat, exista 
unitati medicale, dispensare umane cu cadre 
medicale la fiecare. In Malnas Bai exista un 
cabinet stomatologic privat, iar in Micfalau este 
un cabinet stomatologic si o farmacie S.C. 
APOLLON SRL, ce asigura tratament 
medicamentos in satele apartinatoare. 

   Turismul: nu este exploatat complet. Pentru 
cei ce viziteaza localitatile, exista locuri de 
cazare: 

 
 

   STATIUNEA BALNEO CLIMATERICA 
MALNAS BAI 

Este asezata pe malul drept al raului Olt in 
apropierea muntilor Bodocului. 
   Formarea stasiunii a fost in anul 1759, iar din 
1800 se cunosc bazine libere. 

Statiunea a inceput sa se dezvolte in perioada 
cand familia Semsey administra statiunea; din 
anul 1865 statiunea are renume si multi vizitatori. 
Pentru exploatarea minereurilor naturale s-a 
format Societatea Sikulia Reszvenytarsasag, care 
a pus in functiune izvoarele Szikulia iar la subsol 
imbutelierea CO2. Grand Gyula, comerciant din 
Brasov, porneste sectia de imbuteliere a izvorului 
Maria. Sectia de imbuteliere a apei minerale, 
functioneaza si in prezent sub denumirea de S.C. 
PERLA COVASNEI S.A. 

 
 
 



 

Balneo-Research Journal                                                                                        Vol.2, Nr.1, 2011 
Buletinul de analize al apei minerale 

MARIA a fost elaborat pe baza analizelor 
desfăşurate în cadul laboratorului LIAMNT 
(Laboratorul de Încercãri Ape Minerale şi 
Nãmoluri Terapeutice) al INRMFB. 

Apa mineralã Maria este o apã 
bicarbonatatã, cloruratã, sodicã, carbogazoasã, 
hipotonã, utilizatã pentru curã internã şi 
îmbuteliere.  
Apa mineralã medicinalã Maria este îmbuteliatã 
încã din anul 1904, de când a fost recomandatã la 
tratarea diferitelor boli digestive, cum ar fi 
afecţiuni ale tubului digestiv (gastrite cronice 
hiperacide, ulcere gastrice şi duodenale, colite 
cronice, constipaţia cronicã), acţiuni 
hepatobiliare (dischinezia biliarã, hepatita 
cronicã, pancreatita cronicã, colecistita cronicã 
necalculoasã sau calculoasã), boli asociate: 
nevrozã astenicã, migrenã, tulburãri afective. 
Concluziile acestui studiu relevã faptul cã 
mineralizarea apei minerale Maria s-a schimbat 
în ultimii 20 de ani, atât în privinţa anionilor, cât 
şi a cationilor. Semnificative sunt creşterile 
ionilor de carbonat acid şi sodiu, dar şi scãderile 
de magneziu şi de fier. 

Sub aspect hidrologic, în zona Malnaş 
existã douã orizonturi acvifere suprapuse, unul – 
inferior – cantonat în sistemul fisural şi zonele 
fracturate ale formaţiunilor calcaroase-gazoase 
de vârstã cretacicã şi altul – superior – în 
depozitele acoperitoare granulare de vârstã 
policenã şi cuaternarã.  

Hidrostructurii policen-cuaternare îi 
aparţin sursele Ileana, Mioara, Bãile Reci, Baia 
Caldã, forajele nr.8 şi 9 ISPIF, exploatabile în 
scopuri terapeutice, în timp ce, de hidrostructura 
din depozitele cretacice sunt legate sursele 
Maria, Principal, forajele 2, 1, 4, şi 10-11, 801-
802, utilizate pentru îmbuteliere.  

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Foto 1 – Staţiunea Balneoclimatericã Malnaş-Bãi  
(sursa: http://www.covasna.insse.ro/main.php?id=407) 
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