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text adaptat 

 

Băile Figa, cea mai nouă staţiune din România 

 
 

   Soare, plajă şi apă sărată nu se găsesc doar pe litoral, ci şi în staţiunea inaugurată recent în 

judeţul Bistriţa-Năsăud. Figa atrage turiştii cu piscine cu apă dulce şi apă sărată, o plajă 

splendidă, jacuzzi, un bazin cu nămol, terenuri de sport, toate la preţuri care sfidează criza.  La 

doar trei kilometri de oraşul Beclean, într-o superbă depresiune înconjurată de păduri, se află cea 

mai nouă staţiune din ţară, Băile Figa. Odinioară un loc mlăştinos populat doar de animale, 

parcul balnear a devenit o atracţie turistică remarcabilă. Acesta se întinde pe 18 hectare, iar aici 

găsiţi suficiente spaţii verzi, locuri de joacă pentru copii, un centru spa, jacuzzi, o saună, o 

piscină cu apă dulce şi alta cu apă sărată, un bazin rustic cu nămol, dar şi o cascadă.  Încă de la 

intrarea pe poarta tradiţională de lemn, adusă din Maramureş, turiştii sunt tentaţi să uite de toate 

grijile. 

 Accesul se poate face doar cu maşina; staţiunea are şi o parcare încăpătoare. De la poartă, 

musafirii au o vedere de ansamblu a întregului parc balnear. În stânga aleii principale se află 

terenurile de sport, iar în cealaltă sunt amplasate plaja şi piscina cu apă sărată. În capătul aleii se 

află clădirea cu bazinul de apă dulce, centrul spa şi sala de fitness, iar alături - o terasă în stil 

rustic, unde turiştii se pot relaxa în voie. Bazinele de înot sunt mereu pline . Acolo se află bazinul 

cu apă dulce, centrul spa, care oferă împachetări gratuite cu nămol, şi sala de fitness. Copiii au la 

dispoziţie un spaţiu de joacă generos. O altă atracţie a staţiunii de care turiştii au profitat din plin 

a fost plaja staţiunii, singura din judeţ. Plaja e acoperită cu nisip adus de pe malurile Someşului, 

şezlonguri, umbreluţe şi chioşcuri. În preajmă vă aşteaptă o piscină uriaşă cu apă sărată. Turiştii 

au aici tot ce găsesc şi la mare: plajă, apă sărată şi mult soare. Primăria oraşului Beclean a 

dezvoltat  aici un parc Aqualand, după modelul celor din Occident. „Băile Figa pot rivaliza cu 

cele mai renumite staţiuni din zona Ardealului. Proiectul care a stat la baza construirii staţiunii 

Figa a fost finanţat prin fonduri Phare, în 2005. Realizarea complexului face parte din proiectul 

 Ai de rezolvat exerciţii care îţi vor oferi ocazia să foloseşti ce ai învăţat şi ce ştii din 

experienţa ta de lectură şi de viaţă. Citeşte cu atenţie fiecare subiect şi scrie rezolvarea 

conform cerinţelor indicate. 

 Vei primi 10 puncte din oficiu. 

 Timp de lucru – două ore. 

 Mult succes! 



„Creşterea valorii potenţialului balnear al lacurilor sărate din regiunea Nord-Vest", derulat printr-

un parteneriat al Consiliului Judeţean Bistriţa-Năsăud, Consiliul Judeţean Cluj şi Agenţia de 

Dezvoltare Nord-Vest. Proiectul a costat 4,2 milioane de euro, din care 1,8 milioane de euro au 

fost alocate staţiunii Băile Figa. Dacă vă pasionează istoria, puteţi vizita situl arheologic salifer, 

situat în apropierea staţiunii; ajungeţi acolo în nici 15 minute de mers pe jos. Situl din Figa este 

la fel de valoros ca şi cel din Hallstatt (Austria), fiind frecventat de arheologi, studenţi şi 

masteranzi în arheologie din toată ţara. Cercetările arată că acolo a funcţionat o exploatare de 

sare timp de mai multe epoci. Cele mai vechi urme datează din Epoca Bronzului, anul 3000 î.Hr. 

Situl de la Figa va fi punct de referinţă pentru Estul Europei. Descoperirile includ vase folosite la 

exploatarea sării, ciocane de minerit, scări de lemn, garduri şi construcţii de lemn. Obiectele au 

fost păstrate în sit, cu excepţia unei troace (n.r. - albie, covată) ce a fost dusă la Complexul 

Muzeal Bistriţa-Năsăud. (adevarul.ro/life-style/stil-de-viata/video-baile-figa-cea-mai-noua-

statiune--romania-1_50b9f9517c42d5a663ad66cb/index.html) 

 

1. Soare, plajă şi apă sărată se găsesc: 

a) doar pe litoral 

b) doar pe malul lacurilor sărate 

c) doar la piscine 

d) şi în staţiunea inaugurată recent în judeţul Bistriţa-Năsăud 

 

       2)  Staţiunea Figa atrage turiştii pentru că: 

                  a) are drumuri şi are păduri 

                   c) are piscine cu ape reci şi sărate, 

                  d) are piscine cu apă dulce şi apă sărată, o plajă splendidă, jacuzzi, un bazin cu nămol,  

terenuri de sport 

 

3) Cea mai nouă staţiune din ţară,  Băile Figa se află în judeţul Bistriţa-Năsăud: 

e) la 1 km de oraşul Beclean 

f) la 3 km de oraşul Beclean 

g) la 2 km de oraşul Beclean 

h) la 5 km de oraşul Beclean 

 

4) Băile Figa au fost: 

a. un sat părăsit uitat de lume 

b. un loc mlăştinos populat doar de animale 

c. un loc mlăştinos nepopulat, 

d. un sat părăsit înconjurat de păduri 

 

5) Staţiunea este situată înt-o superbă depresiune care se întinde: 

a. pe 30 de hectare 

b. pe 7 hectare  

c. pe 18 hectare  

d. pe 15 hectare 

 

6) Din text am aflat că parcul balnear  a devenit o atracţie turistică remarcabilă. Explică din 

ce motiv. 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

http://adevarul.ro/life-style/stil-de-viata/video-baile-figa-cea-mai-noua-statiune--romania-1_50b9f9517c42d5a663ad66cb/index.html
http://adevarul.ro/life-style/stil-de-viata/video-baile-figa-cea-mai-noua-statiune--romania-1_50b9f9517c42d5a663ad66cb/index.html


________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

 

7) Cum este amenajată plaja? 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

 

8) Poarta de la intrarea în staţiune este adusă: 

a. din Oltenia 

b. din Maramureş 

c. din Moldova 

d. din Banat 

 

9) Ce găsesc turiştii la Băile Figa? 

a. soare, apă, plajă şi nămol 

b. soare , plajă şi apă dulce 

c. plajă, apă sărată şi mult soare 

d. plajă, soare şi multă apă 

 

10) După ce model Primăria oraşului Beclean a dezvoltat  aici un parc Aqualand? 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

  

11) Prin ce fonduri s-a construit staţiunea Figa? 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

 

12)  Din ce proiect face parte? Transcrie datele din text. 

            

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

 

 

 

13) Ce conţine situl arheologic salifer de la Figa? 

a) descoperiri de locuinţe, ciocane, scări de lemn 

b) descoperiri de unelte, vase, locuinţe 

c) descoperiri de vase folosite la exploatarea sării, ciocane de minerit, scări de lemn, 

garduri şi construcţii de lemn. 

d) construcţii din piatra, garduri, ciocane 



14) Cu ce alt sit arheologic concureaza situl de la Băile Figa? 

a. Hallstatt din Austria 

b. Hallstatt  din Germania 

c. Hallstatt  din Suedia 

d. Hallstatt  din Belgia 

 

15) Unde a fost dusă ,,troaca” (albia) descoperită la Figa? 

a. Muzeul Transilvaniei,  

b. Muzeul Naţional al Romaniei 

c. Complexul Muzeal Bistriţa-Năsăud 

d. Muzeul Carpaţilor Răsăriteni 

 

16) Scrie în zece rânduri, prin ce ai convinge turiştii să viziteze Băile Figa. Gândeşte-te, dacă 

şi tu doreşti să vizitezi Băile Figa. Utilizează ceea ce ai citit în textul ,,Băile Figa, cea mai 

nouă staţiune din România” şi explică de ce ai dori să vină la Figa cât mai mulţi turişti. 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Barem de corectare şi notare 

Clasa a III-a  

 

Înţelegerea textului   

1. Selectarea variantei corecte -d                                                                          4 puncte 

2. Selectarea variantei corecte- d                                                                          4 puncte  

3. Selectarea variantei corecte- b                                                                          4 puncte  

4. Selectarea variantei corecte- b                                                                          4 puncte 

5. Selectarea variantei corecte- c                                                                           4 puncte 

6.. Are piscine cu apă dulce şi apă sărată, o plajă splendită, jacuzzi, un bazin cu nămol, terenuri 

de sport, locuri de joacă pentru copii, un centru spa, un bazin rustic cu nămol, o cascadă.                                                                                                         

10 puncte 

7. Plaja e acoperită cu nisip adus de pe malurile Someşului, are şezlonguri, umbreluţe şi 

chioşchiuri.                                                                                                          6 puncte 

 

8. Selectarea variantei corecte –b                                                                            4 puncte 

9. Selectarea variantei corecte –c                                                                            4 puncte  

10. Primăria oraşului Beclean a dezvoltat aici un parc Aqualand după modelul celor din 

Occident. 

                                                                                                                      6 puncte 
 11. Proiectul care a stat la baza construirii staţiunii Figa a fost finanţat prin fonduri Phare în 

2005.                                                                                                          3 puncte 

 12. Realizarea Complexului face parte din proiectul ,,Creşterea valorii potenţialului balnear 

al lacurilor sărate din regiunea Nord-Vest” derulat printr+un parteneriat al Consiliului Judeţean 

Bistriţa-Năsăud, Consiliul Judeţean Cluj, şi Agenţia de Dezvoltare Nord-Vest. Proiectul a costat 

4,2 milioane de euro, din care 1, 8 milioane de euro au fost alocate staţiunii Băile Figa.                                                                                                         

10 puncte 

13. Selectarea variantei corecte –c                                                                         4 puncte 

14. Selectarea variantei corecte –a                                                                         4 puncte  

15. Selectarea variantei corecte –c                                                                         4 puncte 

16. Scrie în 10 rânduri cel putin 5 motive (2p/motiv) prin care convinge să fie vizitată staţiunea. 

Scrierea să fie corectă, lizibilă, argumentată, fără greşeli de otografie, (5p).  

                                                                                                                                 15 puncte 

 

Se acordă 10 puncte din oficiu 
TOTAL: 100 de puncte 

 

 


