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Asociaţia Romana de Balneologie 
Bucureşti, Sector 2, Str. Aleea Dobrina, nr. 7, Bloc D10, sc.A, ap.4 
E-mail: office@bioclima.ro , http://bioclima.ro, Tel. 0723138339

Cod Unic de Înregistrare 27579487, înscrisă în registrul special cu nr. 133 din 13.10.2010

Cãtre: Ministerul Antreprenoriatului și Turismului 

Referitor: Convocare sedință de urgență a CCT în data de 26 aprilie 2022, orele 12.00 

Asociația Română de Balneologie își exprimă intenția de a rămâne membru al Consiliului 
Consultativ în Turism și confirmă prezența la întâlnirea din data de 26 aprilie 2022 la care a 
fost invitată, reprezentată prin președinte, Constantin Muntenu. 

Date fiind punctele de pe ordinea de zi, dorim sa transmitem un punct de vedere preliminar: 

1. În legătură cu participarea sau nu la târgurile de turism, Asociația Română de Balneologie 
susține că este necesară o schimbare de atitudine și de paradigmă în legătură cu aceste 
participări, dincolo de bifarea unor astfel de evenimente într-o manieră superficială, lipsită de 
conținut și fără o ancorare într-o strategie de promovare. La acest punct ar trebui menționat că 
deși există spre exemplu o Strategie de dezvoltare a Turismului Balnear, lipsa unei Hotarâri 
pentru implementarea Planului de Acțiuni duce la o sincopa, inclusiv în gestionarea unor astfel 
de participări la târguri de profil.

2. Asociația Română de Balneologie susține vehement că România reprezintă în acest moment 
„vârful de lance” pentru dezvoltarea Turismului Balnear. Dincolo de resursele foarte des 
pomenite, există o tradiție de aproape 100 de ani, avem un brand extraordinar, bine cunoscut 
în toata lumea, Brandul Ana Aslan, avem o școala de prestigiu în istoria noastra. Ceea ce 
lipsește este un prezent ambițios și conectat la realitățile momentului. Cercetarea științifică ar 
trebui să fie cheia promovarii. Daca participare la astfel de târguri este minimizată de „mici 
interese economice de promovare a unui investitor/antreprenor X sau Y” nu vom atinge 
performanța. Lipsește substratul. Acest fundament nu poate fi decât cercetarea științifică. 
Aducem și argumente solide. Asociația Romana de Balneologie, prin cercetare științifică a 
putut organiza la București, la Palatul Parlamentului în 2016 Congresul Mondial de 
Balneologie, cu aproape 500 de participanți din peste 20 de țări. Știm bine potențialul extern 
din acest domeniu. Cunoaștem resorturile acestei activități. Ne știm limitele. Va asigurăm ca 
suntem pe primul loc din punct de vedere al performanțelor științifice. Dar asta prin eforturi 
proprii. Va asigurăm ca le vom duce cu pasiune mai departe. Vom participa la Congresele 
internaționale ale Societăților Internaționale din care suntem membrii, spre exemplu urmatorul 
Congres al Societății Internaționale de Hidrologie Medicala din Italia, 22-24 Iunie 2022, unde în 
Comitetul Științific sunt invitați 2 reprezentanți din România, Dr. Constantin Munteanu și 
Conf. Dr. Olga Surdu. Nu este oare momentul să abordăm elitist aceste manifestări și să 
încercăm să profităm de astfel de oportunități?

3. Asociația Romana de Balneologie va demara pe termen scurt programe proprii de cercetare 
științifică a resurselor balneare din România. Posibilitățile noastre sunt mici, dar le punem la 
dispoziție cu toată priceperea, dăruirea și pasiunea, fără să așteptăm nimic. Ce bine ar fi daca, 
trecand de la vorbe la fapte, prioritatea reprezentată de TURISM ar fi nu doar declarată ci și 
implementată. Ar fi momentul acestei schimbări de paradigma.
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În lumina celor prezentate mai sus, Asociația Romana de Balneologie, prin reprezentantul său, 
confirmă prezența la întâlnirea CCT din data de 26 aprilie 2022, orele 12.00 pentru a susține 
aceste puncte de vedere. 

Constantin Munteanu – Președinte al asociației, telefon: 0723138339, email: office@bioclima.ro 

 Cu deosebită considerație 
, 

Dr. Biol. Constantin Munteanu 
Presedinte al Asociaţiei Române de Balneologie 
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