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ASOCIAŢIA ROMÂNÃ DE BALNEOLOGIE - Prezentare 

 
ASOCIAŢIA ROMÂNÃ DE BALNEOLOGIE este o organizaţie non-

guvernamentală, non-profit, apolitică cu preocupãri sociale, profesionale şi economice care 

promoveazã sãnãtatea şi activeazã în domeniul medical de recuperare, medicinã fizicã şi 

balneoclimatologie, având activitãţi privind cercetarea ştiinţifică, protecţia mediului, educaţia şi 

promovarea turismului balnear şi având în centrul atenţiei sale factorii naturali terapeutici. 

 Asociaţia este o persoană juridică română, fără scop patrimonial, de interes public, 

constituită în principal din specialişti din domeniul balneologiei, biologiei şi medicinii pe baza 

dreptului la liberã asociere, în conformitate cu prevederile OG 26/2000, cu privire la asociaţii şi 

fundaţii, aprobată prin Legea nr. 246 din 18 iulie 2005, exprimându-şi dorinţa de a activa ca o 

organzaţie de utilitate publicã.  

Asociaţia Românã de Balneologie are înfiinţate Asociaţia Romana de Balneologie – 

Filiala Cluj şi Sucursala Bucovina a asociţiei. De asemenea sunt înfiinţate Sucursala Agenţia de 

Marketing, Publicitate si Evenimente pentru Turismul Balnear şi Sucursala Şcoala Balneara, cu 

sediul în jud. Neamţ. 

Asociaţia Românã de Balneologie este membru fondator al Asociaţiei Organizaţiei de 

Marketing în turism din România, membru asociat al Federaţiei Patronatelor de Turism din 

România, membru fondator al Clusterelor regionale de Balneoturism, membru afiliat al 

Asociaţiei Medicale Române, membru afiliat al Clusterului Sãnãtate România, partener al 

Asociaţiei Române de Turism Medical şi al Societãţii Române de Medicină Fizică, de 

Recuperare și Balneoclimatologie (SRMFRB). Asociaţia colaboreazã cu Organizaţia 

Patronatelor de Turism Balneare din România şi cu Fundaţia Amfiteatru. 

Asociaţia Românã de Balneologie (ARB) este afiliata internaţional la Societatea 

Internaţionalã de Hidrologie Medicalã şi Climatologie (ISMH) şi împreuna cu Societatea 

Română de Medicină Fizică, de Recuperare și Balneoclimatologie (SRMFRB) a organizat, în 

perioada 18-21 Mai, 2016 Congresul Mondial al ISMH, la Bucureşti, Palatul Parlamentului, 

desfasurat sub auspiciile Administratiei Prezidentiale, în parteneriat cu Camera Deputaţilor, 

Asociaţia Medicalã Românã, Universitatea de Medicina si Farmacie „Carol Davila”, 

Universitatea Ovidius din Constanta, Sanatoriul Balnear şi de Recuperare Techirghiol şi 

Organţizaţia de Marketing în Turism din România. 
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Scopul asociaţiei constă în dezvoltarea şi modernizarea sectorului de turism balnear şi 

dezvoltarea balneologiei prin urmãtoarele obiective:  

 desfãşoarã cercetare ştiinţificã în domeniul medicinii, biologiei şi balneologiei; 

 desfãşoara activitati de protecţie a mediului, prevenirea poluãrii mediului, florei şi faunei; 

 furnizeaza educaţie permanenta in domeniul medical (EMC); 

 promoveaza turismul, balneologia, sanatatea şi calitatea actului medical; 

 desfãşoarã activitãţi medicale; 

 desfãşoarã activitãţi de învãţãmânt şi formare profesioanala continuã (FPC) 

 desfãşoarã activitãţi turistice de transport, cazare, organizare evenimente; 

 desfãşoarã activitãţi editoriale, de tiparire şi publicare reviste, broşuri, pliante, cãrţi; 

 deruleaza activitate de economie sociala; 

 furnizeaza servicii sociale; 

În vederea realizării scopului şi obiectivelor pentru care a fost înfiinţată, ASOCIAŢIA 

ROMÂNÃ DE BALNEOLOGIE desfăşoarã următoarele activităţi: 

 Înfiinteazã, organizeazã, coordoneaza şi promoveazã ŞCOALA BALNEARÃ, prin care va 

desfãşura activitãţi educationale la nivel postliceal, universitar şi postuniversitar pentru 

pregatirea personalului necesar in sectorul balnear.  

 Organizeaza programe de formare profesionala continua (FPC)  

 Organizează cursuri de iniţiere, calificare, specializare, perfecţionare sau studii de 

documentare dupã oţinerea autorizaţiilor necesare de la Autoritatea Nationala pentru 

Calificãri; 

 Furnizeaza servicii de educaţie permanentã în domeniul medical solicitând în acest sens 

acreditarea ca furnizor EMC din partea Colegiului Medicilor din Romania, Ordinului 

Biologilor, Biochimistilor şi Chimistilor din Sistemul Sanitar din Romania (OBBCSSR) şi 

alte astfel de organisme profesionale; 

 Promoveaza un stil de viaţã sãnãtos şi calitatea actului medical şi a sistemului sanitar in 

ansamblu; 

 organizează în ţară CONGRESUL NAŢIONAL DE BALNEOLOGIE şi alte conferinţe, 

congrese, consfătuiri, simpozioane, târguri, mese rotunde, expoziţii şi alte evenimente prin 

care promoveazã diseminarea cunoaşterii ştiinţifice; 

 participă prin delegaţii săi la orice alte manifestări ştiinţifice din ţară şi din străinătate 

 organizează şedinţe de comunicări şi referate ştiinţifice; 

 desfãşoarã activitãţi economice potrivit legislaţiei în vigoare, prin care sunt urmãrite 

atingerea obiectivelor şi scopului asociaţiei; 

 organizeazã şi desfãşoarã activitãţi de cercetare ştiinţificã; 
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 propune spre finanţare autoritaţilor contractante proiecte de cercetare stiintifica, proiecte 

sociale sau proiecte de mediu pe care se obliga sa le implementeze dupa acceptarea lor la 

finanţare; 

 înfiinţeazã şi organizeazã grãdiniţe, şcoli, licee şi instituţii de învãţãmânt superior şi 

desfãşoarã activitãţi educaţionale la nivel preşcolar, primar, gimnazial, liceal, postliceal şi 

universitar şi postuniversitar; 

 organizeazã centre medicale prin care desfãşoarã activitate medicalã şi de diagnostic 

medical in domeniul balneologiei; 

 organizeazã şi desfãşoarã activitãţi de turism şi de promovare a turismului, în special a 

turismului balnear, promovând cercetarea factorilor naturali terapeutici 

 evalueazã şi ierarhizeazã Staţiuni Balneare şi Baze de tratament balnear, 

 editeazã cãrţi, publicaţii, reviste şi broşuri; 

 publică lucrări în revistele de specialitate 

 concepe si publicã pe internet pagina web a ASOCIAŢIEI ROMÂNE DE BALNEOLOGIE; 

 obţine sponsorizări sau subvenţii  

 acordă premii şi distincţii pentru activitate profesional-ştiinţifică deosebită a tinerilor 

cercetători ĩn domeniul biologiei; 

 comunicã şi colaboreză cu Institutul Naţional de Recuperare, Medicinã Fizicã şi 

Balneoclimatologie în activitatea de dezvoltare a domeniului balnear; 

 comunicã şi colaboreză cu Ministerul Sănătăţii în activitatea de ocrotire a sănătăţii (asistenţă 

medicală şi cercetare ştiinţifică in domeniul balnear); 

 comunicã şi colaboreză cu Ministerul Educaţiei şi Cercetãrii şi Ministerul Tineretului şi 

Sportului în activitatea educaţionalã şi cea de cercetare ştiinţificã; 

 comunicã şi colaboreazã cu Ministerul Dezvoltãrii Regionale şi Autoritatea Naţionalã pentru 

Turism în vederea promovãrii turismului şi a cercetãrii factorilor naturali terapeutici; 

 propune reglementări legislative instituţiilor competente urmând ca acestea să le 

concretizeze 

 se afiliază la organizaţii internaţionale de profil şi colaborează cu societăţi similare din 

străinătate. 

Asociaţia Românã de Balneologie a coordonat, în perioada 2014-2016, un proiect 

POSDRU prin care au fost înfiinţate 7 structuri economice funcţionale: Scoala 

Balneara, Agenţia Smart Ideas Marketing, Atelier tipografie, Agentie turism MakeTour, 

Laborator Analize medicale, Unitate tratament balnear, Unitate Cazare FORTIN.  

 

http://bioclima.ro/scoala.htm
http://bioclima.ro/scoala.htm
http://marketing.bioclima.ro/index.php
http://makedesign.ro/tipografie.html
http://makedesign.ro/tipografie.html
http://maketour.ro/ro/
http://ebiosafety.ro/
http://ebiosafety.ro/
http://www.fortin.ro/
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În urma implementarii proiectului POSDRU 145923, capacitatea institutionala, 

financiara şi socialã a asociaţiei a crescut considerabil şi ca urmare, în conformitate cu OG 

26/2000, a fost inregistrata la Secretariatul General al Guvernului solicitarea cu nr. 8657 din 

28.06.2016 pentru statutul de organizaţie de inters public.  

Strategia Asociaţiei Române de Balneologie, document elaborat anual şi încãrcat pe 

portalul asociaţiei, prezintã modalitatea de intervenţie a asociaţiei în dezvoltarea turismului 

balnear, acţionând conştient şi pragmatic în sensul valorificãrii potenţialului balnear de care 

România beneficiazã, susţinând cã acest domeniu trebuie sã reprezinte o prioritate economicã, 

socialã şi de sãnãtate a ţãrii noastre. Obiectivele strategiei vizeazã 3 paliere de acţiune: socio-

economic, educaţional şi ştiinţific. 

În plan socio-economic ne dorim conştientizarea rolului turismului balnear în 

dezvoltarea economicã, socialã şi medicalã a societãţii, contribuind astfel la creşterea 

economicã şi dezvoltarea abilitãţilor de exploatare a resurselor naturale pe care le avem. 

În plan educaţional, asociaţia îşi propune sã limiteze lipsa de resurse umane calificate 

din sectorul balnear prin organizarea unor programe specifice de formare profesionalã, 

construcţie instituţionalã şi dezvoltarea sistemului de educaţie continuã. 

În plan ştiinţific, desfãşurarea unor proiecte de cercetare reprezintã obiectivul strategic 

major pe care asociaţia îl are în vedere. 

Rezultatele aşteptate prin implementarea strategiei sunt de creştere a atractivităţii 

turistice a României, măsurată în creşterea numărului de turişti, creşterea economică, lucrări 

ştiinţifice, prezentări ştiinţifice, brevete, cărţi cu privire la potenţialul balnear al României. 

Pentru punerea în aplicare a obiectivului privind parcul ştiinţific pentru cercetare şi 

educaţie dedicat resurselor naturale terapeutice, cooperarea cu autorităţile locale este esenţială. 

Succesul implementãrii parcului ştiinţific se bazeazã pe o nouã arhitectura instituţionalã. 

Infrastructura educaţionalã a strategiei va fi obiectivul nostru de anvergurã, asumându-

ne responsabilitatea de a edifica o nouă instituţie de învăţământ superior: Universitatea 

Balnearã, cu un concept original de cercetare a factorilor naturali terapeutici. Ideea Universitãţii 

Balneare va fi dezvoltatã şi va fi pusã în aplicare prin mijloace legale şi juridice. Această idee 

va avea un impact uriaş asupra dezvoltării sectorului balnear din România şi din Europa, luând 

în considerare unicitatea unei astfel de instituţii şi impactul pe care îl poate avea asupra 

cercetării în acest sector şi de formare a resurselor umane necesare sectorului balnear. 

Abordarea strategica împleteşte cercetarea factorilor terapeutici naturali şi educaţia cu 

dezvoltarea turismul balnear. Acest lucru va fi urmărit într-o cooperare între sectorul privat şi 

sectorul public. O “abordare de afaceri” va fi urmăritã pentru a îmbunătăţi furnizarea de servicii 

publice. Sinergiile şi legăturile intra / inter-sectoriale vor fi valorificate pe parcursul 

implementării strategiei. 
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Balneo Research Journal (http://bioclima.ro/Journal.htm), publicat de Asociaţia Românã 

de Balneologie în limba englezã reprezintã o platformã de diseminare a cunoaşterii ştiinţifice 

pentru cercetãtori, medici balneologi şi alţi autori interesaţi sã publice articole ştiinţifice pe 

domeniul recuperãrii medicale şi balneologiei, având la dispoziţie o revistã ştiinţificã 

multidisciplinarã, cu colectiv de peer-review, de tip open-access, ce prezintã numeroase aspecte 

cotidiene de cercetare balnearã, medicinã, turism medical şi balneoclimatic, factori naturali 

terapeutici, recuperare medicalã şi kinetoterapie. Revista îşi propune sã reprezinte o sursã de 

informaţii completã şi adaptatã condiţiilor moderne de diseminare ştiinţificã pentru domeniul 

balnear. Accentul va fi pus pe publicarea rapidã şi transparentã a articolelor ştiinţifice de interes 

pentru balneologie, depozitate în baze de date internationale de tipul PubMed sau CrossRef şi 

astfel disponibile la nivel internaţional, deschizând astfel oportunitatea promovarii sectorului 

balnear la nivel internaţional, o activitate esenţialã pentru reuşita turisticã a României. 

 

Dr. Biol. Constantin Munteanu 

Preşedinte al Asociaţiei Române de Balneologie 

http://bioclima.ro/Journal.htm

