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Dragi colaboratori, stimați sponsori, 

  

Vă aducem la cunoștință că Societatea Română de Medicină Fizică, de Recuperare și 

Balneoclimatologie (SRMFRB) și Asociația Română de Balneologie (ARB), în parteneriat consorțial cu 

Societatea Romana de NeuroReabilitare (RoSNeRa) și Societatea Romana de Patologie, Terapie și Recuperare 

Vertebro Medulare (RoSCoS) și Societatea Specialiștilor în Reabilitare Medicală și Medicină Fizică din 

Republica Moldova (SSRMMFRM), organizează în perioada 1 – 5 Septembrie 2021, Congresul Național 

Anual de Medicină Fizică, de Recuperare și Balneologie, cu participare internațională, într-o variantă hibridă 

– inclusiv prin participare fizică – la Covasna sau/și online, pe platforma zoom a evenimentului.   

Sperăm și în acest an să fim onorați prin girul Universităților de Medicină și Farmacie ”Carol Davila”, 

din București, „Grigore T. Popa” din Iași, ” „Iuliu Hațieganu”, din Cluj-Napoca, Universității „Dunărea de 

Jos” din Galați, Universității „Ovidius” din Constanța, Universității de Medicină și Farmacie din Craiova și 

Universității de Stat de Medicină și Farmacie ”Nicolae Testemițanu”, Chișinău, Republica Moldova, la care 

adăugăm auspiciile Universității din Oradea. 

Congresul va conține elementele necesare unei dezbateri academice de vârf pentru dezvoltarea 

domeniului medicinei fizice, recuperării și balneologiei.   

Dat fiind sprijinul acordat anterior pentru activitatea asociației și a parteneriatelor noastre, avem 

bucuria de a spera la participarea dumneavoastră alături de noi la reușita importantului eveniment academic 

mai sus menționat. 

 

Tema congresului este: Medicină Fizică și de Recuperare. Fizio - / Kinetoterapie. Balneologie - Factori 

naturali terapeutici. Stil de viață sănătos. Îmbătrânire activă și sănătoasă. Aspecte de etică și/sau legalitate. 

Sănătate Publică și Management Sanitar / în RMFB. Balneoclimatologie, Fitness și Wellness. Sanoturism și 

marketingul destinației de turism balnear. Intervenții mecatronice / robotice în recuperarea 

medicală. Intervenții integrative holistice. Educație și cercetare științifică. Varia  

 

Alături de noi, vor participa numeroși medici de recuperare, balneologi, profesori universitari, 

specialiști și alți reprezentanți ai profilului medical din Romania, estimând circa 500 de participanți.  

Orice eveniment de acest calibru se bazează pe sprijinul și colaborarea dumneavoastră. Discuțiile 

sunt posibile cu organizatorii evenimentului, contractele fiind încheiate cu Societatea Română de Medicină 

Fizică, de Recuperare și Balneoclimatologie. 
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