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DragiÊcolegi,Ê 

Anul 2022 a fost unul plin de provocări dar și de oportunități pentru noi toți 
ca și pentru AsociaţiaÊRomânãÊdeÊBalneologie. Obiec vele stabilite la      începu-
tul anului au fost îndeplinite: Congres 2022 -(EACCME®) cu 44 credite, ar cole 
ș ințifice, proiect experimental PED, proiect european, acceptat la finanțare 
pentru următoarele 48 de luni, par cipări la evenimente din țară și din 
străinătate. E întotdeauna loc de mai bine, dar acest mai bine vine prin munca 
dublată de pasiune. 

Asociația Română de Balneologie se definește, conform statutului, drept 
organizațieÊ profesionalaÊ deÊ promovareÊ aÊ turismuluiÊ balnear din țara noastră, 
un factor de progres necesar pentru dezvoltarea cercetării ș ințifice a factorilor 
naturali terapeu ci, un mediu academic în care să ne putem exprima profesional 
și un amfiteatru pentru a disemina rezultatele obținute în ac vitatea noastră 
ș ințifică. În acest sens am par cipat la numeroasele întâlniri organizate de Min-
isterul Antreprenoriatului și Turismului.  

Din perspec va ș ințifică, BalneoÊandÊPRMÊResearchÊ Journal a publicat în 
2022, 32Êar cole, redactate în limba engleză, revistă indexată momentan în mai 
multe baze internaționale de date, cum ar fi DOAJ, CrossRef, NML sau ESCI. Am 
fost reconfirmați în ESCI—ISI Thompson. AnulÊ2023ÊvaÊfiÊprimulÊ înÊcareÊsperămÊ
săÊprimimÊșiÊfactorÊdeÊimpact—IF. 

Obiec veleÊ anuluiÊ 2023:Ê Congres AMR 2023, Congres 2023 —Timișoara, 
minim 10 ar cole ISI publicate în 2023, Balneo and PRM Research Journal cu IF, 
un nou proiect de cercetare acceptat la finanțare, derularea ac vităților experi-
mentale prevăzute pentru proiectele aflate în execuție, noi contracte de cer-
cetare. Pentru toate acestea, dorim sănătate și armonie între noi. 

 Dr. Biol. Constan n MUNTEANU, PhD,  
Președinte al Asociației Române de Balneologie 
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Membrii ARB în anul 2022 

 Membrii ARB - persoane fizice 

SC Biosafety SRL - București Reprezentant: Munteanu Constantin 

SC Ana Hotels SA - Eforie Nord  Reprezentanți: Iuliana Tasie, Director General,  
Dr. Mihaela Cucu, Director Medical 

 Membrii ARB - persoane juridice 

StatutulÊ deÊ membruÊ alÊ AsociațieiÊ RomâneÊ deÊ BalneologieÊ seÊ
reînnoieșteÊanual.ÊPentru anulÊ2023 statutul de membru este acordat 
celor care vor completa formularul de înscriere online de pe pagina 
asociației h p://bioclima.ro  și vor achita taxa de membru în valoare 
de 100Ê lei. Medicii rezidenți, fizio-kinetoterapeuții, asistenții medicali, 
cercetătorii ș ințifici, funcționarii publici  din autorități publice locale / 
centrale și membrii ai altor ONG-uri de promovare a turismului au o 
reducere de 50 % a taxei - pentru aceste categorii, valoarea taxei fiind 
de  50Êlei.ÊPlata taxei de membru al Asociației Române de Balneologie 
include 25 lei pentru Abonamentul la revista asociației Balneo Re-
search Journal, introdusă în Nomenclatorul Publicațiilor medicale ale 
Colegiului Medicilor din România. 

ÎnÊ anulÊ 2022ÊAsociația Română de Balneologie numără 278 membri—persoane fizice, dintre  
care 85ÊMediciÊpentru care se va achita taxa de membru al Asociației Medicale Române (AMR). 
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CONTRACTUL DE FINANȚARE NR. 649PED din 24/06/2022, Cod depunere: PN-III-P2-2.1-PED-2021-2146 

https://biohis.projects.umfiasi.ro/ 

Titlul Proiectului: MetodaÊcombinataÊbazataÊpeÊimagisticăÊhiperspectralaÊșiÊ
investigațiiÊbiologiceÊdeÊevaluareÊaÊefectelorÊunorÊfactoriÊnaturaliÊterapeuticiÊ

înÊafecțiuniÊdinÊsferaÊpatologieiÊNeuro-Mio-Artro-Kinetice 

ProiectulÊBIOHISÊîșiÊpropuneÊsăÊdezvolte,ÊsăÊtestezeÊșiÊsăÊva-
lidezeÊoÊnouăÊmetodăÊdeÊbioinginerie,Êu lizândÊdateÊcorela-
teÊdeÊimagis căÊhiperspectralăÊ(HSI)ÊșiÊinves gațiiÊbiologiceÊ
pentruÊevaluareaÊeficacitățiiÊterapeu ceÊaÊfactorilorÊterape-
u ciÊ naturali,Ê cumÊ arÊ fiÊ namolulÊ sauÊ apeleÊmineraleÊ sulfu-
roaseÊ naturale,Ê înÊ sferaÊ deÊ patologieÊ Neuro-Mio-Artro-
Kine că.  
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Proiectul European 101080875 - STRATIF-AI, finanțare aprobată, durata 48 luni 
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Ac vitățiÊrelevanteÊaleÊAsociațieiÊRomâneÊdeÊBalneologieÊînÊanulÊ2022 
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Balneo and PRM Research Journal / Index name: BALNEO 
Indexare BDI  science.thomsonreuters.com 

 

Editor: Romanian Associa on of Balneology / Asociația Română de Balneologie   
 
            Dupa 12Ê ani, dupa 532Ê ar coleÊ publicate, dupa eforturi susținute și 
prin prisma lecțiilor învățate, Balneo and PRM Research Journal își menține 
locul între revistele româneș  indexate ESCI—ISI.  
 
În 2022 au fost publicate 32 de ar cole, evaluate de un grup de 20 de peer-
review-eri, fiind emis un cer ficat în acest sens: 
 
 
                 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
IndexareÊîn EMERGING Ê SOURCES ÊC I TAT ION Ê INDEX Ê (E SC I )  
VăÊmulțumimÊpentruÊefortulÊcomunÊdeÊpanăÊacumÊșiÊvăÊinvitămÊsăÊcon nuămÊacestÊ
demersÊpentruÊcaÊ împreunăÊsăÊfimÊpromotoriiÊdezvoltăriiÊbalneologieiÊșiÊsăÊoferimÊ
instrumenteÊadecvateÊdeÊpromovareÊacademicăÊaÊfiecăruiaÊdintreÊnoi. 
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Ac vitateÊînÊcadrulÊConsiliuluiÊConsulta vÊalÊTurismuluiÊ2022Ê 
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