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EDITORIAL “Apele terapeutice”, apele termale şi 
minerale cu alte cuvinte, sunt utilizate pe scară 
largă în rândul agenţilor naturali de vindecare. 
Nãmolurile terapeutice şi gazele mofetariene 
(CO2, radon şi H2S) sunt, de asemenea, alte 
medicamente utilizate în tratamentul balnear în 
afară de ape. 
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Fizicã şi Balneoclimatologie din subordinea 
Ministerului Sãnãtãţii, prin profilul sãu unic de 
cercetare, este la acest moment singura 
instituţie abilitatã legal în cercetarea şi 
certificarea calitãţii terapeutice a factorilor 
naturali şi a bazelor balneare de tratament, 
având competenţa legalã privind studiul 
complex al factorilor naturali terapeutici, 
stabilitã prin Ordonanţa Guvernului nr. 
109/2000, aprobatã prin Legea. 343 / 2002. 

Apele naturale terapeutice sunt utilizate pe 
scară largă în majoritatea bazelor balneare de 
tratament şi sunt clasificate în funcţie de 
calităţile lor fizice şi chimice. Apele terapeutice 
sunt clasificate la nivel internaţional dupa 
criteriile germane:  apele termale -  apele care 
au temperaturi de peste naturale 20 ° C; ape 
minerale -  apele care conţin peste 1gr. de 
minerale dizolvate într-un litru de apă şi ape 
termo-minerale care au atât temperaturi de 
peste 20 ° C şi care conţin peste 1gr de 
minerale dizolvate într-un litru de apă. 

În fiecare an, statiunile balneare 
europene genereaza o cifra de afaceri de peste 
20 miliarde de Euro.  Angajarea directa a peste 
500.000 de persoane şi sprijinirea unui numar 
suplimentar de 1.2 milioane de locuri de muncă 
în domenii conexe face ca sectorul sã fie unul 
dintre cei mai mari angajatori din UE atât în 
domeniul asistenţei medicale cât şi al 
turismului - în special în regiunile în care 
industria este mai puţin dezvoltatã. 

Clasificarea apelor minerale utilizate terapeutic 
în tratamentul balnear conţin anumite minerale 
de preluate din mediu cu valori peste pragurile 
specifice (minim). În conformitate cu acest 
conţinut, ele sunt clasificate după cum 
urmează:  

• apele care conţin dioxid de carbon liber 
dizolvat de peste 1 g / L,  Citând din cartea “Balneologie termalã şi 

Medicină Balnearã”; a Dr. DM Zeki Karagülle, 
Preşedinte al Societãţii Medicale Interanţionale 
de Hidrologie şi Climatologie, utilizarea de 
izvoare termale şi spa-uri pe teritoriul ţării în 
scopuri de sănătate şi tratament este o tradiţia 
cu o istorie de o mie de ani care încă mai 
continuă. În realitate, această tradiţie există în 
aproape toate civilizaţiile. Astăzi îşi menţine 
existenţa şi este răspânditã pe toate 
continentele, în principal, Orientul Mijlociu şi 
Europa de Sud şi Est, Asia (Orientul Mijlociu, 
Japonia, China, Turcia) şi America de Sud 
(Argentina, Mexic, Columbia) şi Africa de 
Nord (Maroc, Tunisia).  

• ape care conţin sulfuri în concentraţie 
de peste 1 -2 mg / L,  

• Apele care conţin Radon: apele care 
conţin peste 666 Bq / L radiaţii radon  

• apele sãrate: apele care conţin peste 14 
g / L de clorură de sodiu,  

• apele ce conţin Iod: peste 1 mg / L iod,  
•  apele care conţin fluor: peste 1 mg / L 

fluor  
• apele curative având mineralizarea 

totala sub 1 g / L, care nu aparţin nici 
unui grup din clasificarea de mai sus, 
dar au temperaturi naturale de peste 20 
° C, denumite ape termale  Tratament balnear în România a avansat la 

un standard înalt de calitate. Tradiţia 
tratamentului s-a dezvoltat ca un adevãrat 
fenomen. Balneoterapia sau turismul balnear 
este metoda de tratament aplicat ca stimulare - 
adaptare sub formã de cure de îmbãiere, de 
băut şi de inhalare efectuate cu factori naturali. 
Factorii terapeutici naturali utilizaţi în 
balneoterapie sunt surse subterane de resurse 
naturale; ape, nãmoluri şi agenţi climatici şi 
microclimatici.  

Peloizii, utilizaţi în peloidoterapie - una 
dintre metodele de tratament speciale din 
domeniul balnear. Sunt substanţe organice sau 
anorganice formate ca urmare a unor 
evenimente geologice şi / sau biologice. Ele se 
găsesc sub formă granularã în natură sau 
acestea pot fi transformate astfel cu anumite 
procedee de preparare. Acestea pot conţine 
natural apă sau nu au deloc apă în structura lor.
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