
Asociația Română de Balneologie (ARB)  
reprezentată prin dl Constantin Munteanu, Președinte, și doamna Gabriela Dogaru, Prim-Vicepreședinte 
 

Societatea Română de Medicină Fizică, de Recuperare și Balneoclimatologie (SRMFRB) 
reprezentată prin dl Corneliu Dan Blendea, Președinte, 
 

Organizația Patronală a Turismului Balnear din România (OPTBR),  
reprezentată prin dl Nicu Rădulescu, Președinte și dl Janos Fulop-Nagy, Prim-Vicepreședinte 
 

Asociația Națională a Stațiunilor Balneare și Balneoclimatice din România (ANSBBR), 
reprezentată prin dl Gheorghe Baciu, Președinte, 
 

Asociația "Fabrica de Sănătate. Cluster Inovativ" 
reprezentată prin dl Valentin Adrian Iliescu, Președinte 
 

COMUNICAT 
 

Consorțiul format din Societatea Română de Medicină Fizică, de Recuperare și 
Balneoclimatologie (SRMFRB), Asociația Română de Balneologie (ARB), Societatea 
Română de Neuroreabilitare (RoSNeRa), Societatea Română de Patologie, Terapie și 
Recuperare Vertebro - Medulare (RoSCoS) și Societatea Specialiștilor în Reabilitare 
Medicală și Medicină Fizică din Republica Moldova (SSRMMFRM) va organiza, în 
parteneriat cu Turism Covasna SA, Primăria Orașului Stațiune Covasna, Consiliul 
Județean Covasna și Asociația  pentru Dezvoltarea Turismului în Județul Covasna, în 
perioada 1 – 5 Septembrie 2021, Congresul Național Anual de Medicină Fizică, de 
Recuperare și Balneologie, cu participare internațională, într-o variantă hibridă – cu 
participare fizică – la Covasna sau/și online, pe platforma zoom a evenimentului.  

Evenimentul are 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 și ale Universității din Oradea. 

Înainte de Ceremonia de deschidere este planificată, în data de 31 August 2021, 
începând cu ora 15.00, semnarea unui protocol de colaborare între semnatarele 
acestui comunicat, reprezentând un moment important al intersecției de voință al 
patronatelor, autorităților locale și asociațiilor profesional-academice pentru 
dezvoltarea turismului balnear și prioritizarea valorificării resurselor naturale. 

Considerând importanța momentului și interesul public pentru sectorul balnear, 
dată fiind dimensiunea socială și medicală a turismului balnear precum și 
potențialul extraordinar al balneologiei, invităm toate instituțiile de Media să ne fie 
alaturi la acest moment important pentru dezvoltarea turismului balnear. 

În cadrul Conferinței de presă asociată acestui eveniment din data de 31 august 
2021, ora 15, Hotel Căprioara din Covasna vom aduce detalii prvind protocolul 
semnat și vom răspunde întrebărilor cu privire la situația acestui domeniu și la 
perspectivele de dezvoltare și demersurile avute în vedere.  

Informații suplimentare pot fi solicitate pe email: office@bioclima.ro  
Vă mulțumim pentru sprijinul și încrederea dumneavoastră! 

 
 

E-mail:  office@bioclima.ro             Tel: 0723138339          
Website:  bioclima.ro                     Constantin Munteanu           
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