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Asociaţia Română de Balneologie şi-a fixat ca obiectiv principal promovarea cercetării 

ştiinţifice din domeniul balnear, iar pentru atingerea acestui obiectiv, participarea comunităţilor 

locale, a autorităţilor publice locale şi centrale, a celor care operează în acest sector, a deţinătorilor de 

baze de tratament sau a tour-operatorilor interesaţi este una esenţială.  

Asociaţia Română de Balneologie a elaborat Strategia A.R.B. pentru dezvoltarea turismului 

balnear, document redactat în perspectiva unei colaborări pozitive cu principalii actori implicaţi în 

atingerea obiectivelor privind acest sector. 

Fiecare staţiune balneară porneşte, în istoricul său, de la descoperirea unor factori naturali a 

căror valoare terapeutică a fost dovedită clinic şi experimental de personalităţi ştiinţifice ale vremii 

respective. Diseminarea informaţiei a dus la renumele localităţii, iar caracterul de staţiune balneară a 

fost obţinut printr-o bună promovare a calităţii terapeutice a factorilor naturali descoperiţi.  

În turismul balnear, importanţa cercetării resurselor naturale este esenţială pentru elaborarea 

planului de promovare al unei staţiuni balneare, cuprinzând astfel informaţii despre proprietăţile 

terapeutice ale factorilor naturali, contribuţia lor la sănătatea noastră şi mecanismele biologice prin 

care aceştia acţionează asupra organismului. 

România poate dezvolta un turism balnear de calitate, cu cele aproximativ 8.500 de izvoare 

minerale şi termale pe care le deţine. Patronatele din Turismul Balnear susţin că România este cea mai 

bogată ţară din Europa din punct de vedere al resursei balneare, deţinând circa o treime din izvoarele 

minerale şi termale ale Europei, însă numai 10% din izvoare sunt exploatate, datorită decalajului de 

abordare a cercetării ştiinţifice. 

Conferinţa Asociaţiei Române de Balneologie – ediţia 2015, organizată în perioada 28 - 31 Mai 

2015 la Băile Tuşnad, cu participare internaţională, a reprezentat o ocazie specială pentru dezbaterea 

problemelor de interes în asistenţa medicală şi cercetarea ştiinţifică privind potenţialul balnear al ţării 

noastre, fiind subliniate perspectivele de dezvoltare ale acestui domeniu.  

Împreună, medici, cercetători, specialiști în marketing, antreprenori, investitori, agenţi de 

turism, autorităţi locale și centrale, şi-au propus să promoveze potenţialul balnear al ţării noastre. 

Tema conferinţei a fost „Conexiunea dintre balneoterapie și recuperarea medicală”, concluzia 

tematică a discuţiilor din cadrul conferinţei fiind aceea că cei doi termeni alcătuiesc un câmp 

disciplinar comun, fără a fi necesară separarea lor în realitatea medicală curentă.  

Cristalizarea concluziilor şi  transformarea evenimentului în izvor de cunoaştere a fost posibilă 

prin prezenţa unor experți, precum Prof. Dr. Gelu Onose, Conf. Dr. Olga Surdu, Dr. Sînziana Călina 

Silişteanu, Dr. Claudia Bîlha alãturi de mulți alţi reputaţi specialişti din domeniu, a căror valoare 

ştiinţifică şi  profesionalism sunt demonstrate de anii de practică şi activitate didactică în specialitatea 

recuperare, medicină fizică şi balneologie.  

La eveniment au participat specialişti care își desfășoară activitatea în numeroase staţiuni 

balneare naționale precum Covasna, Techirghiol, Vatra Dornei. De asemenea, am fost onoraţi de 

prezenţa oaspeţilor noştri străini, cu deosebire a domnului Preşedinte al Societăţii Internaţionale de 

Hidrologie Medicală - Prof. Dr. Mufit Zeki Karagulle, a Preşedintelui Asociaţiei de Balneologie şi 

Recuperare Medicală din Polonia - domnul Jacek Chojnowski, a delegaţiei algeriene reprezentată de 

domnul Dr. Ahmed Belaitar şi de domnul Ammar Taoutaou din cadrul Staţiunii Chellala Hammam 

din Algeria, precum şi de a doamnei dr. Natallia Veryho din cadrul Institutului de Fiziologie al 

Academiei de Ştiinţe din Minsk, Belarus. 

Având în vedere obiectivele și scopul Asociaţiei Române de Balneologie, misiunea şi rolul 

Societăţii Internaţionale de Hidrologie Medicală, precum şi interesul omogen al participanţilor la 

eveniment, ne asumăm plenar viziunea cristalizată în cadrul dezbaterilor şi prelegerilor ce s-au 

desfăşurat pe durata evenimentului, și anume de a contribui prin cercetare ştiinţifică la dezvoltarea 

balneologiei. 

http://bioclima.ro/ARBen.htm
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Viziunea agreeată în urma lucrărilor conferinţei este cea a colaborării între actorii de la nivel 

naţional şi internaţional pentru o mai bună valorificare a factorilor naturali terapeutici prin turismul de 

sănătate şi turismul balnear. 

Conferinţa a avut un mesaj important din partea Ministerului Sănătăţii prin participarea 

Comisiei de specialitate reprezentă de domnul Preşedinte Dr. Dan Blendea, domnul Secretar Dr. Liviu 

Iordache şi membrii ai comisiei: Conf. Dr. Olga Surdu, Conf. Dr. Liliana Pădure, Asistent Univ. Dr. 

Anatoli Covaleov, Asistent Univ. Dr. Gabriela Dogaru, Dr. Mihaela Chicu, fiind întrunită majoritatea 

necesară în cadrul comisiei pentru desfãşurarea şedinţei din data de 31 Mai 2015. 

Lucrările conferinţei s-au desfãşurat în prezenţa a 94 de participanţi din România şi a 5 

participanţi din străinătate, fiind subliniate, în cadrul celor 36 de lucrări prezentate, aspecte de 

actualitate ale stadiului curent al balneologiei şi recuperării medicale. 

În cadrul conferinței  s-a desfãşurat cursul de formare continuă cu tema „Recuperarea medicală 

post accident vascular cerebral în staţiunile balneare”, organizat în colaborare cu Universitatea de 

Medicină şi Farmacie „Iuliu Haţieganu” din Cluj-Napoca şi creditat cu 5 puncte EMC. Lectorii 

cursului au fost Prof. Dr. Gelu Onose, Dr. Gabriela Dogaru, Dr. Ioana Stănescu şi Dr. Sînziana Călina 

Silişteanu. 

Încheierea unui “Protocol de Colaborare” între Organizaţia de Marketing în Turism din 

România, reprezentată de domnul Preşedinte Prof. Dr. Ion Pârgaru şi Asociaţia Română de 

Balneologie, constituie garanţia dorinţei de colaborare şi de implicare în dezvoltarea balneologiei a  

tuturor participanţilor la eveniment. 

Conferinţa a confirmat rolul României în Turismul Balnear Mondial, prin organizarea 

 CONGRESULUI MONDIAL DE BALNEOLOGIE din 2016,  eveniment care sperăm să reprezinte 

un episod de vârf,  promotor al balneologiei din ţara noastră. 

 Adunarea Generală a Asociaţiei Române de Balneologie, desfãşurată în prezenţa domnului 

Preşedinte al Societăţii Internaţionale de Hidrologie şi Climatologie, Prof. Univ. Dr. Zeki Karagulle a 

fixat elementele organizatorice ale congresului, acesta urmând a se desfăşura în Bucureşti, în ultima 

săptămână a lunii mai 2016, la Palatul Parlamentului.  

 

 

 

Sponsori și parteneri ai evenimentului:  

               
 

                 
 

 

                  


