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Congresul Național de Medicină Fizică, de Recuperare și Balneologie ce urmează a fi organizat la 
Covasna în perioada 1-5 Septembrie reprezintă o ”gură de oxigen sau, altfel spus, aeroioni” de o înaltă 
valoare științifică și medical-profesionala pentru Dezvoltarea Turismului Balnear. Acest eveniment este 
fructul eforturilor deosebite depuse de un consorțiu de societăți profesionale din domeniu, în 
parteneriat cu Turism Covasna SA, Primăria Covasna, Consiliul Județean Covasna și Asociația pentru 
Dezvoltarea Turismului în Județul Covasna. 

Congresul are o agendă consistentă, ce vizează o paradigmă multiplana, concretizând 
următoarele nivele de abordare: 

1. Din punct de vedere științific, în cadrul congresului vor fi prezentate 127 lucrări de la 
profesionști din țara ai specialității, alături de 21 de lucrări științifice ale unor personalități remarcabile la 
nivel internațional, printre care, Prof. Francesca Gimigliano, Președintele Societății Internaționale de 
Medicină Fizică și Recuperare (ISPRM), Prof. Dr. H.S. Chhabra, Past President al Societății Internaționale 
a Leziunilor Măduvei Spinării (ISCoS), Prof. Dr. Nirmal Surya, Președintele Federației Indiene de Neuro 
Reabilitare, Prof. Antonella Fioravanti, Președinte al Comitetului Științific al Societății Internaționale de 
Hidrologie Medicale (ISMH); 

2. Din punct de vedere profesional-academic, punctăm prezența a peste 150 de delegați, în mod 
fizic, 150 de participanți online din Romania și 100 de participanți online din străinătate; 

3. Din punct de vedere innovativ, aducem în prim plan o sesiune dedicata AQUA/Water 
Sommelierilor, punctând o nouă dimensiune a apelor minerale și motivarea unei Culturi a Apei; 

4. Din punct de vedere al politicilor de dezvoltare a Sectorului Balnear, promovam un nou 
program - axa de finanțare dedicata Stațiunilor Balneare și Balneologiei, care sa vizeze o Promovare a 
României în acest sens, să permită utilizarea factorilor naturali terapeutici în siguranța în perioada post-
pandemică și să creeze oportunitatea de a crește potențialul nostru turistic în acest domeniu printr-un 
know-how modern și în context socio-economic actualizat.  

5. Din punct de vedere colaborativ, vizăm încheierea unui Protocol de Colaborare în data de 31 
August, înainte de Ceremonia de Deschidere, între Asociația Română de Balneologie (ARB), Organizația 
Patronala a Turismului Balnear din România (OPTBR), Asociația Națională a Stațiunilor Balneare și 
Balneoclimatice din România (ANSBBR)  și Societatea Română de Medicină Fizică, de Recuperare și 
Balneoclimatologie (SRMFRB); 

6. Din perspectiva promovarii internaționale a turismului balnear din România, evenimentul 
constituie o adevarata carte de vizită, avand în vedere înregistrarea video a tuturor lucrărilor și 
disponibilitatea acestora pe internet; 

7. Congresul reprezintă un moment important și pentru că va fi prezentat Topul Stațiunilor 
Balneare pentru acest an, realizat de Asociația Română de Balneologie. 

8. Congresul reprezintă o oportunitate pentru promovarea Stațiunii Covasna, Stațiunea inimii, 
cunoscând valoarea cardioprotectivă deosebită a Mofetelor; 

9. Congresul genereaza dezbaterea necesară progresului, motivând întâlnirea la aceeași masa a 
decidenților și profesioniștilor din Sectorul Balnear; 

10. Evenimentul furnizează coeziunea și unitatea specialității de Medicină Fizică, de Recuperare și 
Balneologie, un element specific României din acest punct de vedere. 
 
Cu deosebita considerație,  
Dr. biol. Constantin Munteanu,  
Președinte al Asociației Române de Balneologie 
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