
   
 

 
PROTOCOL DE COLABORARE 

 
 
Institutul Naţional de Recuperare, Medicinã Fizicã şi Balneoclimatologie, 

reprezentat prin Domnul  Horia Lãzãrescu, Manager; 
 
Organizaţia Patronalã a Turismului Balnear din România persoanã juridicã 

fãrã scop patrimonial, reprezentatã prin Domnul Nicu Radulescu, Preşedinte; 
 
Asociaţia Românã de Balneologie, reprezentatã prin Doamna Delia Cintezã, 

Preşedinte şi Domnul Constantin Munteanu, Secretar General 
             

           Numite mai jos Parti, 
 
Reluând protocolul existent în prezent între Institutul Naţional de Recuperare, 

Medicinã Fizicã şi Balneoclimatologie şi Organizaţia Patronalã din Turismul Balnear, 
pãrţile îsi exprimã dorinta de a colabora pentru dezvoltarea si promovarea turismului 
balnear din România. 

 
In acest sens, pãrţile  sunt de acord sa depunã toate eforturile pentru realizarea 

urmatoarelor obiective: 
 

1. Informare reciprocã şi sprijin privind activitãţile proprii din domeniul turismului 
balnear la nivel naţional şi internaţional; 

2. Realizarea unei bune colaborãri şi sprijin reciproc pentru iniţierea şi punerea în 
practica a unei legislaţii menite sã contribuie la desfaşurarea unui turism 
balnear la standarde de calitate existente la nivel european; 

3. Colaborare şi sprijin reciproc în relaţia cu alte instituţii ale statului, autoritãţi 
locale sau organisme non-guvernamentale din ţarã şi strãinãtate; 

4. Realizarea de acţiuni de informare şi  de training la nivelul managementului 
societãţilor şi a personalului specializat pentru practicarea unor servicii de 
calitate competitive pe plan European în domeniul turismului balnear; 

5. Realizarea de acţiuni comune de promovare şi a unor materiale de informare cu 
prezentarea potenţialului factorilor naturali terapeutici, a serviciilor medicale 



disponibile in statiunile balneare, a mllsurilor de protectie a factorilor de cura si
a unor noutiiti in domeniu.

Activitfltile de mai sus care necesitfl costuri financiarer se vor realiza cu
suportarea acestora de catre fiecare Parte, in comun sau in reciprocitate, dupa cum vor
conveni Piirtile pentru fiecare caz.

Piirtile vor conveni, in termen de o luna de zile de la semnarea protocolului, un
program detaliat privind activititile propuse pentru primul an de colaborare.

Protocolul se incheie pe o perioada de doi ani, cu drept de reinnoire automata
pentru o perioada similalx, daca partile nu convin altfel.

Protocolul intra in vigoare la data semnarii lui.

Semnat in 3 exemplare originale, la Sovata, azi,l0 mai20l2.

Institutul National de
Recuperare, Medicinii

Organizatia Patronalf, a
Turismului Balnear din

Rom

Asociatia Rominfl de
Balneologie't

Presedinte

lea 
' 

\,'{U

i N R e i
\-n I
\op ,A'l

leucu€




