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EDITORIAL

When summer comes, the Sanatorium heart beats! 
Patients from all over the country, adults and children, can enjoy the changes we have made since early this 

year: the partial modernisation of B pavilion, renovation and fitting of the treatment base in the children section, 
arrangement of a conference room bearing the name of the late dr. Vlad Petru Moraru, the redesign of the 

admission office and of the reception.
 After two years of management, I can assert that the sanatorium team succeeded in recreating a 

pleasant and warm place in the treatment rooms, brought back the smile for the medical staff and opened 
Techirghiol to the world. The presence in Brussels, Egypt, Dubai, Madrid, London; these are only a few of the 

significant international invites we attended, conquering everybody’s attention. All these continuous successes 
obtained in these two years are due to our entire staff, all the persons working in our sanatorium. 

At the same time, we had people beside us who invited us for international debates, tourism fairs, wherever this 
was possible, people such as the Romanian members in the European Parliament Claudia Țapardel, co-president 

of the Inter-group for European Tourism Development, prof. univ. Ioan Mircea Pașcu, vice-president of the 
European Parliament, the Romanian ambassador in Cairo, Techirghiol thus becoming an international brand.
I must outline that our sanatorium is, on one hand a place of treatment and, on the other hand, a research 
centre, with excellent academic staff, with special focus on the effects of sapropelic mud and the lake saline 

water.
 Over the past months, we have attended large events, we have hosted international congresses and have 

organised scientific events, thus becoming a benchmark in the top research in balneology.
And, given the rich history of Techirghiol, with certifications to add value and continuity and given the local multi-
ethnicity as few are found in the word, in a mixture of cultures and traditions giving the civilisation here richness 
and originality, we have launched a cycle of debates preceding the year or European cultural patrimony, hoping 

we will find the means necessary to preserve and even better promote this miraculous area.
The sanatorium turns 118 years of existence this year, an age celebrating its reputations.

It is the second year in a row when the balneary resort Techirghiol surpasses by far the other 30 Romanian 
resorts of the kind and takes the honourable first position, outperforming other old touring locations, such as 
Băile Tușnad, Băile Govora, Călimănești-Căciulata, Covasna, Băile-Felix, Sovata, Turda, Sîngiorz Băi and Borsec.

The criteria set by the National Association of Balneology are strict, transparent and not only concerning medical 
services, but also equipment and accessibility, infrastructure, public assets, urbanistic management, presence of 
university staff in the resort, presence of a scientific research centre. It is even more honouring that Techirghiol 
surpassed other balneary resorts given that large scientific event are organised here on a frequency worthy of 

envy. I only mention the 41st World Congress of the International Society of Medical Hydrology (ISMH), organised 
for the first time in Romania by the Romanian Association of Balneology and the Romanian Society of Physical 

Medicine, Recovery and Balneoclimatology. In the final part of the event, the participants enjoyed a study trip to 
Techirghiol to see our sanatorium treatment base and the natural procedures applied. An they were amazed of 

what they saw!
During the debate on the „Promotion of maritime and shore tourism”, organised on Brussels, at the European 

Parliament, our delegates made an ample presentation of the natural resources in Techirghiol and management 
strategies regarding the promotion of balneary and health tourism. Then the tourism fair followed in London, 

and afterwards the debate in Madrid. We are now the organising host of the Annual Congress of the Romanian 
Society of Physical Medicine, Recovery and Balneoclimatology, after the National Conference organised here 

under the same patronage, with international participation regarding „Maritime Balneology, Physical and 
Recovery Medicine - Tradition and Modernity”.

What is it that we expect from 2017? Respect for the natural and social patrimony we manage, attention from 
the central authorities and duty from the local ones, stopping all attempts to exploit and capitalise natural 
resources for purposes others than health benefits of patients in this country. National recognition of the 

patrimony assets Techirghiol possesses!

Respect for the natural and 
social patrimony we manage!

Elena Roxana ALMĂȘAN
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La venirea sezonului cald inima Sanatoriul bate! 
Pacienți din toată țara, adulți și copii, se pot bucura de schimbările pe care le-am făcut încă de la începutul 

acestui an: modernizarea parțială a pavilionului B, renovarea și dotarea bazei de tratament a secției de copii, 
amenajarea unei săli de conferințe care va purta numele regretatului dr. Vlad Petru Moraru, reproiectarea 

biroului de internări și a recepției.
La doi ani de mandat managerial pot spune că echipa sanatoriului a reușit să recreeze un cadru plăcut și primitor 

sălilor de tratament, a readus zâmbetul pe buzele personalului medical, a deschis Techirghiolul către lume. 
Prezența la Bruxelles, în Egipt, la Dubai, la Madrid, Londra iată doar câteva importante invitații internaționale la 
care am participat, cucerind atenția celor din jur. Toate succesele pe care le-am obținut în acești doi ani la foc 

continuu se datorează întregului colectiv, tuturor celor ce se legitimează la sanatoriul nostru. 
În același timp, ne-au fost alături, invitându-ne la dezbateri internaționale, la târguri de turism, oriunde s-a putut, 
europarlamentarii români Claudia Țapardel, copreședinta Intergrupului pentru Dezvoltarea Turismului European, 
prof.univ.Ioan Mircea Pașcu, vicepreședinte al Parlamentului european, ambasadorul român de la Cairo și mulți 

alții.  Techirghiol a devenit astfel un brand internațional.
Trebuie să subliniez că sanatoriul nostru este,  deopotrivă, un loc de tratament, dar și un centru de cercetare, cu 
un personal excelent, academic, care acordă o atenție deosebită efectelor nămolului sapropelic și ale apei sărate 

a lacului.
 În aceste ultime luni am participat la manifestări de anvergură, am găzduit congrese internaționale, am fost 

organizatori de manifestări științifice, devenind un pol al cercetării de vârf în domeniul balneologiei.
Și pentru că Techirghiol are un trecut bogat, cu atestări menite să-i dea valoare și continuitate, are o comunitate 
locală multietnică, cum puține se întâlnesc în lume, într-o mixtură de culturi și tradiții care dă civilizației locului 
bogăție, originalitate, am lansat un ciclu de dezbateri premergătoare anului patrimoniului cultural european, în 

speranța că vom găsi căile necesare de a conserva și promova și mai bine acest areal miraculos.
Sanatoriul va aniversa anul acesta 118 ani de existență, o vârstă demnă de renumele său.  

Este al doilea an consecutiv când stațiunea balneară Techirghiol se detașează de celelalte 30 de stațiuni 
românești de profil și ocupă onorantul loc întâi, surclasând alte localități turistice de tradiție, precum Băile 

Tușnad, Băile Govora, Călimănești-Căciulata, Covasna, Băile-Felix, Sovata, Turda, Sîngiorz Băi și Borsec.
Criteriile stabilite de Asociația națională de balneologie sunt severe, transparente și ele se referă nu doar la 

serviciile medicale, la dotare, ci și la accesibilitate, infrastructură, patrimoniul public, managementul urbanistic, 
prezența unui personal universitar în stațiune, existența unui nucleu de cercetare științifică. Este cu atât mai 
onorant că Techirghiolul s-a detașat față de celelalte stațiuni balneare cu cât aici se petrec cu o frecvență de 
invidiat evenimente științifice de anvergură. Menționez doar cel de-al 41-lea Congres mondial al Societății 

Internaționale de Hidrologie Medicală (ISMH),  care s-a desfășurat pentru prima dată în România în organizarea 
Asociației Române de Balneologie și Societății Române de Medicină Fizică, de Recuperare și Balneoclimatologie. 

În ultima parte a manifestării participanții au beneficiat de o excursie de documentare la Techirghiol pentru a 
vedea baza de tratament de care dispune sanatoriul nostru, procedurile naturiste aplicate. Și au fost uimiți de 

ceea ce au văzut!
La dezbaterea cu tema ”Promovarea turismului maritim și de coastă”, desfășurată la Bruxelles, la sediul 

Parlamentului European, delegația noastră a făcut o amplă prezentare a resurselor naturale ale Techirghiolului 
și a strategiilor manageriale privind promovarea turismului balnear, de sănătate. A urmat târgul de turism de 
la Londra, apoi dezbaterea de la Madrid. Acum suntem gazdă organizatoare a Congresului anual al Societății 

române de medicină fizică, de recuperare și balneoclimatologie, după ce sub aceleași auspicii s-a desfășurat tot 
aici Conferința națională cu participare internațională ”Balneologie maritimă, medicină fizică și de recuperare - 

tradiție și modernitate”.
Ce vrem de la anul 2017? Respect  față de patrimoniul natural și cultural pe care îl gestionăm, grijă din partea 

autorităților centrale și veghe din partea celor locale, stopându-se categoric orice încercare de a exploata 
și valorifica resursele naturale altfel decât în beneficiul de sănătate al oamenilor suferinzi ai acestei țări. 

Recunoașterea națională a valorilor de patrimoniu pe care le deține Techirghiolul !

EDITORIAL

Respect  față de patrimoniul natural 
și social pe care îl gestionăm!

Elena Roxana ALMĂȘAN
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O nouă manifestare științifică  cu participare internațională se 
desfășoară la Techirghiol
Membrii Societății Române de Medicină Fizică, de 
Recuperare și Balneoclimatologie la primul congres

În perioada 
25-27 mai 2017, 
la Techirghiol se 
desfășoară primul 
Congres național 
anual  al  Societății 
Române de Medicină 
Fizică, de Recuperare 
și Balneoclimatologie, 
manifestare științifică 
de anvergură, care 
reunește un număr 
impresionant de 
participanți  din 
toată țara, dar și 
din străinătate, 
preocupați să dezbată 
cele mai noi direcții de 
acțiune în domeniul 
b a l n e o l o g i e i ,  
recuperării patologiei 
pediatrice, patologiei 
neurologice ș.a. Vor prezenta comunicări rezultate 
din cercetări științifice de ultimă oră specialiști din 
România, Slovenia, Italia. 

Manifestarea se bucură de prezența 
academicianului Constantin Ionescu Târgoviște, a 
altor personalități din elita medicală românească. 

Societatea Română de Medicină Fizică, de 
Recuperare și Balneoclimatologie marchează, astfel, 
un an de la botezul său oficial, în format nou. 

După cum este precizat în preambulul motivațional-
istoric al Statutului SRMFRB, aceasta ”se înființează din 
necesitatea obiectivă de a se realiza reunificarea și în 
plan academic, la nivel național, a activității aferente 
deosebit de complexei și importantei specialități 
medicale: Recuperare, medicină fizică și balneologie 
(rmfb), în conformitate cu întregul/ amplul său 
spectru de cuprindere profesional-științifică și 
totodată, cu viziunea Comisiei Consultative de 
Specialitate a Ministerului Sănătății.

Aceasta mai ales având în vedere, pe de o parte 
actuala preocupare prioritară a Organizației Mondiale 
a Sănătății (OMS) pentru prevenirea și combaterea/ 
recuperarea deficitelor în funcționarea umană, a 
dizabilităților/ infirmităților și, respectiv, remarcabilul 
patrimoniu de factori fizici/ chimici sanogeni 
naturali, împreună cu prestigioasa școală de profil 
– inclusiv balneară, de binecunoscută tradiție – ale 
României și pe de alta, regretabila disfuncționalizare 

artificială, începând din 2013, a Societății Române de 
Medicină Fizică și de Recuperare (acronim: SRMFR). 
Astfel, SRMFRB își propune inclusiv reconsiderarea 
emergent-reparatorie a ‘brand-ului’ SRMFR, vizând 
totodată dezvoltări suplimentare, la standarde și cote 
încă și mai ridicate.”

Organizatorii primului congres al SRMFRB:
Societatea Română de Medicină Fizică, de 

Recuperare și Balneoclimatologie (SRMFRB),
Sanatoriul Balnear și de Recuperare Techirghiol,
Asociația Română de Balneologie (ARB)
Preşedinte de onoare, prof. univ. dr. Sorin Rugină 

– Rectorul Universității Ovidius Constanța.
Preşedinţi, prof. univ. dr. Gelu Onose – UMF Carol 

Davilla București, prof. univ. dr. Victor Lorin Purcărea- 
UMF Carol Davilla București, conf. univ. dr. Dan 
Blendea – Universitatea Titu Maiorescu, București

Comitetul ştiinţific: președinte, s.l. dr. Elena 
Valentina Ionescu – Universitatea Ovidius Constanța, 
director medical SBR Techirghiol, vicepreședinți, conf. 
univ. dr. Camelia Ciobotaru– Universitatea Ovidius 
Constanța, conf. univ. dr. Liliana Pădure – UMF Carol 
Davilla București, s.l. dr. Gabriela Dogaru – UMF “Iuliu 
Hațeganu” Cluj-Napoca.

Comitetul de organizare: președinte, jurist drd. 
Elena Roxana Almășan – Manager SBR Techirghiol, 
vicepreședinți: cs dr. Constantin Munteanu – Asociația 
Română de Balneologie, drd. Carmen Oprea, director 
de îngrijiri și dr. Liliana Stanciu – SBR Techirghiol.
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A new scientific event with international participation in Techirghiol
Members of the Romanian Society of Physical 
Medicine, Recovery and Balneoclimatology at the first 
congress

The first annual national 
Congress of the Romanian 
Society of Physical 
Medicine, Recovery and 
Balneoclimatology shall be 
held between the 25th and 
the 27th of May 2017 in 
Techirghiol, a large scientific 
event gathering an impressive 
number of participants all 
over the country and abroad, 
to talk about the latest actions 
in the field of balneology, 
paediatric pathology 
recovery, neurological 
pathology and so on.

The Romanian Society of 
Physical Medicine, Recovery 
and Balneoclimatology thus 
marks a year from its official 
inauguration in new form. 

As mentioned in the 
h i s t o r i c a l - m o t i v a t i o n a l 
preamble of SRMFRB Statute, it is „incorporated 
given the objective need to re-unite at national level 
and in academic terms the activity for the especially 
complex and important medical specialisation: 
Recovery, physical medicine and balneology (rmfb), 
according to its entire / ample professional-scientific 
spectrum  and, at the same time, the vision of the 
Consultative Speciality Commission within the 
Ministry of Health.

This especially considering, on one hand the 
current priority concern of the World Health 
Organisation (WHO) to prevent and eliminate / 
recover deficits in human function, disabilities 
/ infirmities and, respectively, the outstanding 
patrimony  of physical / chemical natural health 
factors, together with the prestigious school in the 
matter - including balnear, of well known tradition - 
in Romania and, on the other hand, the regrettable 
artificially induced dysfunction since 2013 of the 
Romanian Society of Physical Medicine and Recovery 
(acronym: SRMFR). Thus, SRMFRB aims to the 
emergent and mending reconsideration the „brand” 
SRMFRB, at the same time focusing on additional 
developments at even higher standards and levels”.

Organisers of the first congress of SRMFRB:
Romanian Society of Physical Medicine, Recovery 

and Balneoclimatology (SRMFRB)
Techirghiol Balnear and Recovery Sanatorium
Romanian Association of Balneology
Honourable president, prof. univ. dr. Sorin Rugină 

– Rector of Ovidius University in Constanța
Presidents, prof. univ. dr. Gelu Onose – UMF 

Carol Davilla Bucharest, prof. univ. dr. Victor Lorin 
Purcărea- UMF Carol Davilla Bucharest, conf. univ. dr. 
Dan Blendea – Titu Maiorescu University, Bucharest

Scientific committee: president, s.l. dr. Elena 
Valentina Ionescu – Ovidius University in Constanța, 
medical manager of SBR Techirghiol, vice-presidents, 
conf. univ. dr. Camelia Ciobotaru– Ovidius University 
in Constanța, conf. univ. dr. Liliana Pădure – UMF 
Carol Davilla Bucharest, s.l. dr. Gabriela Dogaru – 
UMF “Iuliu Hațeganu” Cluj-Napoca.

Organising committee: president, advisor drd. 
Elena Roxana Almășan – Manager of SBR Techirghiol, 
vice-presidents: csdr. Constantin Munteanu – 
Romanian Association of Balneology, drd. Carmen 
Oprea, health care manager SBR Techirghiol, dr. 
Liliana Stanciu – SBR Techirgiol.
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Legendele Techirghiolului, în patrimoniul cultural 
european

Aurelia LĂPUȘAN

La Sanatoriul Balnear și de Recuperare 
Techirghiol  s-a desfășurat recent conferința cu tema 
Legendele Techirghiolului,  prefațându-se astfel seria 
manifestărilor dedicate cunoașterii Patrimoniului 
Cultural European.

Invitați de onoare: prof.univ.dr. Ioan Mircea 
Pașcu, vicepreședinte al Parlamentului European, și 
Claudia Țapardel, Copreședinta Intergrupului pentru 
Dezvoltarea Turismului European, care, neputând 
participa la eveniment, a trimis un mesaj de susținere 
pentru turismul balnear românesc, cu precădere cel 
din jurul lacului Techirghiol.

Au mai participat Simion Nicolaev, director general 
al Institutului Național de Cercetare și Dezvoltare 
Marină „Grigore Antipa“ Constanța, Iulian Soceanu, 
primarul orașului Techirghiol, Cristian Cârjaliu, 
primarul comunei Agigea, reprezentanți ai Clubului 
„Rotary“, care au făcut și o donație importantă, 
Mihaela Belcin, din partea Asociației Femeilor de 
Afaceri, medici, consilieri locali, reprezentanți ai 
Sindicatului SANITAS.

Anul patrimoniului cultural 2018 va fi o 
oportunitate de a evidenția importanța culturii 
europene, oferind, totodată, posibilitatea de a găsi 
răspunsuri la provocările legate de bugetele publice 
- tot mai reduse - alocate culturii. 

În acest context european se cuvine aprofundat 
conceptul de patrimoniu cultural românesc, de valori 
perene ale unui popor multisecular, care trebuie 
conservate, cunoscute și protejate.

 Lacul Techirghiol, prin unicitatea și proprietățile 
lui miraculoase, a generat numeroase legende, 
mituri, cercetări științifice, dar și etnologice și 
antropologice. Prezența unei comunități multietnice 
în spațiul limitrof lacului, localitatea Techirghiol fiind 
atestată din antichitate, dar binecunoscută după 
realipirea Dobrogei la țară, este percepută  în ultimii 
ani ca un loc de sănătate, în care se simte efectul 
benefic al  terapiilor naturiste oferite de apa lacului și  
nămolul sapropelic. 

În Techirghiol s-au pus bazele balneologiei 
românești maritime, în Techirghiol s-au dezvoltat 
primele cercetări științifice în domeniu.

 Un posibil muzeu al nămolului, care să reprezinte 
forme ale culturii și civilizației medicale românești, 
ar merita susținut cu aportul comunității europene. 
Protejarea ecosistemului lacului, o legislație care să 
permită conservarea acestui tezaur, exploatarea lui 
sub strictă supraveghere doar de către cei autorizați,  
refacerea rezervelor prin recuperarea nămolului 
folosit, sunt cerințe care trebuie prezentate 
autorităților politice și executive românești în 
dezbateri coerente și bine articulate motivațional.

Acestea au fost principalele  obiective cu care 
s-a deschis seria discuțiilor despre Legendele 
Techirghiolului.

Cu această ocazie a fost lansată cartea de povești 
ilustrată „Dragostea Artemiei“, autor Elena Roxana 
Almășan, o modernă variantă a legendei nămolului 
de Techirghiol.
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Mesajul eurodeputatului Claudia Țapardel, 
Copreședinta Intergrupului pentru Dezvoltarea 
Turismului European

În mesajul trimis echipei Sanatoriului Balnear și de 
Recuperare Techirghiol, cu ocazia manifestării la care 
fusese invitată, europarlamentara Claudia Țapardel 
spunea: ”Prin intervenția mea de astăzi doresc să atrag 
atenția asupra unor inițiative aflate în desfășurare la 
nivel european în domeniul turismului și vă prezint 
câteva dintre proiectele la care lucrez în prezent. 
În calitate de copreședinte al Intergrupului pentru 
dezvoltarea turismului european și a patrimoniului 
cultural, primul din istoria legislativului european, 
îmi exprim susținerea deplină pentru inițiativa de 
a organiza acest eveniment și de a atrage atenția 
publicului român asupra importanței turismului 
balnear. Aceasta pentru că la nivel european turismul 
balnear s-a dezvoltat semnificativ în ultimii 20 de ani, 
în special în Europa de est. Mi se pare important să 
creăm cât mai multe posibilități pentru consolidarea 
acestui sector. În Parlamentul european încercăm 
să sprijinim industria turismului și am îndemnat, în 
repetate rânduri, Comisia europeană să dezvolte 
o strategie integrată pentru dezvoltarea acestuia, 
incluzând oportunitățile oferite de turismul medical.

 În România tratamentul  balnear pe baza folosirii 
nămolului terapeutic are o tradiție îndelungată și 
trebuie făcut cunoscut la nivel european, și totodată, 
inclus mai mult în planurile Uniunii Europene de 
dezvoltare pe termen lung a a acestei industrii.

Avem peste 70 de spa-uri naturale, țara noastră 
are un potențial enorm în domeniul turismului 
medical. Exemplul Sanatoriului Balnear și de 
Recuperare Techirghiol este unul de urmat pentru 
alte centre de acest tip în termeni de accesibilitate, 
infrastructură, elemente ale patrimoniului cultural și 
programe științifice. 

În Techirghiol s-au pus bazele balneologiei 
românești, iar valoarea terapeutică a lacului 
Techirghiol, unică în întreaga Europă, trebuie luată 
în considerare atunci când vorbim despre resursele 
României. La nivel european, România deține cel 

mai diversificat și valoros patrimoniu natural și 
neexploatarea acestuia ar constitui o pierdere pentru 
generațiile viitoare. În acest context, următorii doi 
ani sunt foarte importanți pentru turismul european 
și implicit pentru cel din România.

Ne aflăm la începutul anului internațional al 
turismului sustenabil, care prezintă o ocazie foarte 
bună de a conștientiza impactul turismului asupra 
mediului, economiei, dar și asupra comunităților. 
Activitățile desfășurate se bazează pe consolidarea 
celor trei piloni ai sustenabilității: economic, social 
și de mediu, și constituie  o pregătire pentru anul 
următor, Anul European al Patrimoniului Cultural.

Anul 2018 reprezintă o inițiativă pe care am 
lansat-o în ideea de a promova turismul la nivelul 
Uniunii Europene. Și care a primit ulterior sprijinul 
Comisiei Europene. În urma discuțiilor pe care le-
am purtat cu comisarul european pentru educație 
și cultură, tineret și sport, Tibor Navracsic, care a 
recunoscut legătura inseparabilă dintre turism și 
patrimoniul cultural, am constatat o deschidere a 
comisiei de a integra turismul în planul de acțiuni 
dedicat acestui an. Astfel, atât patrimoniul european, 
cât și industria turismului vor fi valorificate printr-un 
program de activități integrate în cadrul activităților 
dedicate Anului European al Patrimoniului Cultural.

Scopul meu în calitate de eurodeputat român este 
de a promova turismul românesc prin includerea 
unor activități care să vizeze elemente de patrimoniu 
cultural. România trebuie să devină un model 
european pentru implementarea acestei inițiative, 
în contextul în care țara noastră se remarcă prin 
diversitatea lingvistică și culturală. În acest context, 
turismul balnear se află la intersecția dintre cultură, 
patrimoniu și sănătate. Și trebuie să depunem eforturi 
comune pentru a contura în scurt timp o serie de idei 
pe care să le putem integra în planul de acțiuni ale 
anului patrimoniului cultural”.

”Valoarea terapeutică a lacului Techirghiol, unică în 
întreaga Europă, trebuie luată în considerare atunci 
când vorbim despre resursele României”
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Postscriptum
Legendele Techirghiolului

Comisarul european pentru educație, cultură, 
tineret și sport, Tibor Navracsics, a declarat: 
„Patrimoniul nostru cultural este mai mult decât 
amintirea trecutului nostru, este cheia viitorului 
nostru. Un An european dedicat  va fi o oportunitate 
pentru a reaminti importanța economică și socială 
a patrimoniului cultural și de a promova excelența 
europeană în acest sector. 

Se dorește - altfel spus - o celebrare a diversității 
și a bogăției patrimoniului nostru european  aducând 
în centrul atenției istoria și valorile europene, dar și 
sentimentul unei identități europene.

Au fost stabilite și principalele obiective ale 
acestei inițiative: promovarea diversității culturale, 
a dialogului intercultural și a coeziunii sociale; 
sublinierea contribuției economice a patrimoniului 
în sectoarele creative și culturale, precum și la 
dezvoltarea locală și regională; reliefarea rolului 
patrimoniului cultural în relațiile externe ale Uniunii, 

inclusiv sub aspectul prevenirii conflictelor, al 
reconcilierii post-conflict și al refacerii elementelor 
distruse ale patrimoniului cultural.

Anul patrimoniului cultural 2018 va fi o 
oportunitate de a evidenția importanța culturii 
europene, oferind, totodată, posibilitatea de a găsi 
răspunsuri la provocările legate de bugetele publice 
- tot mai reduse - alocate culturii.

Bogata diversitate națională, regională și locală 
ca un catalizator unic de schimburi între oameni de 
toate vârstele, din medii sociale, culturi și țări diferite.

Noi ne-am grăbit să profităm de acest privilegiu. 
Și să fim printre primii. Și iată de ce.

Trebuie să aprofundăm conceptul de patrimoniu 
cultural românesc, de valori perene ale unui popor 
multisecular, care se cer conservate și protejate.

”Noi nu suntem conștienți deplin de darurile pe care le 
avem”

Declară prof. univ.dr. Ioan Mircea PAȘCU la Techirghiol

A fost ales recent,  pentru a doua oară consecutiv, 
în funcția de vicepreședinte al legislativului european,  
cu 517 voturi în favoarea sa. 

În precedentul mandat de vicepreședinte, Ioan 
Mircea Pașcu a fost responsabil printre altele cu 
următoarele domenii: Casa Istoriei Europene, 
Multilingvism, Serviciul de cercetare pentru deputați 
și biblioteca.  

Profesor titular la Departamentul de Relații 
Internaționale și Integrare Europeană din SNSPA. Este 
unul din fondatorii Școlii Naționale de Studii Politice 
și Administrative, al cărei Departament de Relații 
Internaționale l-a condus între anii 1990 și 1996.

În 2002  i-a fost conferit Ordinul Național „Steaua 
României” în grad de cavaler.

Una din vocile cele mai autorizate în domeniul 
politicii externe, de securitate și apărare din România.

Întrebat care îi sunt impresiile legate de Sanatoriul 
Balnear și de Recuperare Techirghiol a mărturisit cu 
sinceritate:

”Am cunoscut o unitate sanatorială care 
funcționează foarte bine, este pusă la punct, cadrele 
medicale sunt profesioniste, la începutul lui martie 
la sanatoriu sunt sute de pacienți, aproape de 
capacitatea lui. Și să nu uităm că lumea, în general, se 

gândește la mare doar vara. 
Turismul balnear este în dezvoltare, populația 

îmbătrânește, asemenea servicii sunt tot mai căutate, 
deși noi nu suntem conștienți deplin de darurile pe 
care le avem.

O cunosc pe Roxana Almășan și pe soțul ei de 
foarte multă vreme, am interacționat profesional, 
și am constatat în timp că Roxana are și o doză de 
înclinație artistică. 

Am rămas impresionat de cartea pe care a scos-o 
pe care o socotesc foarte reușită și din punct de 
vedere al conținutului și din punct de vedere grafic. 
În locul ipfonului trebuie și cartea. Ea aduce copilului 
cunoștințe științifice îmbrăcate în farmecul legendei.

Eu am venit în zonă prin anii 50, la Eforie, și pe 
aici erau doar câteva vile, o faleză, vilele aparțineau 
protipendadei comuniste, erau căsuțe, îmi amintesc 
de un ștrand între cele două stațiuni.

 Acum am văzut că practic Agigea și Techirghiol se 
vor uni. 

Iar localitatea Techirghiol este una care merită 
promovată de noi, toți, pentru un turism balnear de 
calitate și eficient.”
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Legends of Techirghiol in the European cultural 
patrimony

Aurelia LĂPUȘAN

The conference on the Legends of Techirghiol was 
recently held at Techirghiol Balnear and Recovery 
Sanatorium, thus preceding the series of the events 
dedicated to learning about the European Cultural 
Patrimony.

Honourable guest: Prof. Univ. Dr. Ioan Mircea 
Pașcu, vice-president of the European Parliament 
and Claudia Țapardel, co-president of the Inter-group 
for European Tourism Development who delivered a 
support message for the Romanian balnear tourism 
mainly the one around Lake Techirghiol.

The year of cultural patrimony 2018 shall be 
an opportunity to outline the importance of the 
European culture, at the same time providing the 
possibility to find the answers to the challenges facing 
public budgets - ever smaller - allocated to culture. 
In such European framework, it is due analysing 
the concept of Romanian cultural patrimony, with 
ageless values of a centuries long people which must 
be preserved, known and protected.

 Lake Techirghiol, by its uniqueness and miraculous 
properties, has given birth to many legends, myths, 
scientific research and also ethnological and 
anthropological studies. The presence of a multi-

ethnicity population in the lake surrounding area, 
Techirghiol locality being certified since ancient 
times and well known after Dobrogea re-adherence 
to the country, has been seen, over the last years, as 
a place of natural therapies benefits offered by the 
lake water and sapropelic mud.

The bases of the Romanian maritime balneology 
were set in Techirghiol and it is here that the first 
research in the matter took life. A possible mud 
museum representing forms of the Romanian medical 
culture and civilisations would worth the support 
and contribution of the European Community. The 
protection of the lake ecosystem, laws allowing this 
thesaurus to be preserved, its exploitation under the 
strict and authorised supervision are requirements to 
be submitted to the Romanian political and executive 
authorities within coherent and well reason 
articulated discussions.

These have been the main objective opening the 
series of debates on the Legends of Techirghiol.

The event gave the opportunity for the illustrated 
fairy tale book Dragostea Artemiei (Love of Artemis), 
written by Elena Roxana Almășan to be released, a 
modern version of the Techirghiol mud legend.

The message of the European parliamentary Claudia 
Țapardel, co-president of the Inter-group for European 
Tourism Development

In the message sent to Techirghiol Balnear and 
Recovery Sanatorium, during the event to which she 
was invited, Claudia Țapardel said: „My intervention 
today aims to draw the attention on some ongoing 
initiatives at European level in the matter of tourism 
and to present some of the projects I am currently 
working on. As co-president of the Inter-group 
for European Tourism Development and cultural 
patrimony, the first in the history of the European 
legislative, I express my full support for the initiative 
to organise this event and to draw the attention 
of the Romanian audience on the importance of 
balnear tourism. This because, at European level, the 
balnear tourism has known a significant increase over 

the last 20 years, especially in the Eastern Europe. I 
believe it is important to create as many possibilities 
to reinforce this sector. In the European Parliament, 
we try to support the industry of tourism and we 
have repeatedly asked the European Commission to 
prepare an integrated strategy for its development, 
including the opportunities offered by the medical 
tourism.

 Balnear treatment in Romania using therapeutic 
mud has a long standing tradition and must be known 
at European level, and at the same time included 
more in the plans of the European Union for the long 
term development of this industry.

We have more than 70 natural spas in our country 

„The therapeutic value of Lake Techirghiol, unique 
in the whole Europe, must be considered when 
talking about Romanian resources”.
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„We are not fully aware of the gifts we have”.

Says prof. univ.dr. Ioan Mircea PAȘCU from Techirghiol

Recently elected, for the second time in a row, 
as vice-president of the European legislative by 517 
votes for.

During the previous mandate as vice-president, 
Ioan Mircea Pașcu was responsible, amongst others, 
for the following matters: House of European History, 
Multilingualism, Research Service for Deputies and 
Library, 

Full professor at the Department of International 
Relations and European Integration within SNSPA. 
He is one of the founding members of the National 
School of Political and Administrative Studies and 
head of the the Department of International Relations 
between 1990 and 1996.

In 2002 he was awarded the National Order 
„Steaua României” as knight.

One of the most credited voices in the matter of 
external, security and defence politics in Romania.

Asked about his impressions concerning 
Techirghiol Balnear and Recovery Sanatorium, he 
sincerely declared:

„I saw a sanatorium which works very well, 
arranged, the medical staff is professional, hundreds 
of patients in the sanatorium early March, at almost 

full capacity. And let us not forget that people 
generally consider seaside during summer. Balnear 
tourism is developing, the population is growing old, 
and such services are more and more sought to even 
if we are not fully aware of the gifts we have.

I’ve known Roxana Almășan and her husband for 
a lot of time, we have had professional interactions 
and I’ve seen in time that Roxana also has an artistic 
side. I was impressed with the book she released 
which I believe it is very good in terms of its content 
and graphics. The book is also necessary instead of 
the I-Phone. It gives children scientific knowledge 
covered in the charm of the legend,

I came here in the 50s, at Eforie and there were 
some villas, a cliff; villas belonged to the communist 
elite; there were some little houses and I remember 
a lido between the two resorts. 

Now I see that Agigea and Techirghiol are nearly 
merging. 

And Techirghiol is one locality worthy to be 
promoted for its quality and efficient balnear tourism.

and an enormous potential in field of medical tourism. 
The example of Techirghiol Balnear and Recovery 
Sanatorium is one to follow for other centres of the 
kind in terms of accessibility, infrastructure, cultural 
assets and scientific programmes.

Techirghiol is the place of the Romanian balneology 
bases and the therapeutic value of Lake Techirghiol, 
unique in the whole Europe, must be considered 
when talking about Romanian resources. At European 
level, Romania holds the most diverse and valuable 
natural patrimony and the failure to exploit it is a loss 
for future generations. In these conditions, the next 
two years are of utmost importance for the European 
and, therefore, the Romanian tourism.

We are at the beginning of the international year 
of sustainable tourism, a very good opportunity 
to acknowledge the impact of tourism on the 
environment, economy and communities. The 
activities carried out are based on the reinforcement 
of the three sustainability poles: economic, social and 
environmental and represent a preparation for the 
next year, the European Year of European Patrimony.

2018 is an initiative launched to promote tourism 
at the European Union level. And which later enjoyed 

the support of the European Commission. From the 
discussions held with the European Commissary 
for education and culture, youth and sports, Tibor 
Navracsic, who admitted the inseparable link between 
tourism and cultural patrimony, we identified the 
willingness of the commission to integrate tourism in 
the action plan for this year. Thus, both the European 
patrimony and the industry of tourism can be 
capitalised by means of a programme of integrated 
activities within the activities intended for the 
European Year of European Patrimony.

It is my purpose as Romanian European 
Parliamentarian to promote Romanian tourism by 
including some activities aiming to cultural assets. 
Romania must become one European model to 
implement this initiative, given that our country 
distinguishes by its linguistic and cultural diversity. In 
this context, the balnear tourism finds itself at the 
junction between culture, patrimony and health. And 
we must all endeavour to outline, in a short time, a 
series of ideas that we can integrate in the action 
plan for the year of cultural patrimony”.
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PostScript
Legends of Techirghiol

Ibus. Occae quam rem. Lab iuntorum faccus 
auditiore siment od maxim vellam et as amet, nimolup 
tatiae. Quis es ex eruntiur sequas moloribus ullaut et 
dolore consed qui int as ea quasinu llaboreribus recat 
quod explaci llatem. Nequiatquia sitis doluptatia 
venditiis necta ipsunt landus eostrum haris mil ipid 
expla aut re pro dolorio molorupta quiaes peditinis 
sentem explandit, tectisc iissum expelluptat.

Aximpore num harum experuptium que aut 
undandita iligendis il in eatist, susciet omnis as dest, 
suntorem quia sitam rem. Ut facero im sima core 
nullo eatust ut officipsamus deles voluptatur? Qui 
volectur?

Nobis el millaccuptae lis natet ullam am netus 
estorro core, ventus eum con rem repudam, ut et il et 
fugia doluptiis qui sinveri tiost, voluptiat di tem quia 
nis que lamet am im derum hilis am volora susanis 
cipicit volore sentet volore perepudae velendis 
volesse diandusdae sin est et atibus aut latus et lanis 

dolupta tessenimus estium non nulpari blab ipsa 
nonecatusam adio totate re volorepedit officipiti 
remperibus ex ex evel molum nectas estrum re 
nienima ionsenihicte que pos et laut quae rempori 
onseroribus a volupta sperita am niam faccusamus 
doluptatem et quas sit harum volorio earum debit 
maiorio nectur as imenit omni voluptatia comnime 
parumenim faccum que vel in porerfe rnatur simil im 
sinctur autem vellecae. Henisi dolor sim volorio. Ovid 
eos eicias sus dit, ute sitatquam adipit mo iur aceate 
volor molorib eaquia sam ra nulpa pro denditis sed 
quiae ommodis reprovi delestia voloreste nobit 
ea iuntiust plabo. Minctat essim esequi ipsusa con 
natas veliquo diassunt ligentibus aut vit fugiandus si 
bla sam dolut hitat laboreh enihitis estium ut ad et 
fugiae nobit eum, nonserio. Ihiciae volenectem ipis 
dolesequi dolupta tentur mint eateces equunt apiet 
evellam

foto: Raluca Georgescu
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Rotarieri americani și români la Techirghiol
Casa poveștilor și a speranței

Aurelia LĂPUȘAN

Secția pentru copii a sanatoriului pare 
acum o casă a poveștilor. Înnoită, modernizată, 
ambientată, nimic nu mai seamănă cu locul 
în care copii suferinzi veneau uneori și de mai 
multe ori în an să-și trateze bolile. Dacă curtea 
interioară devenită un plăcut loc de joacă a 
fost prima inițiativă, rând pe rând, unele lucruri 
vechi au fost schimbate, pe măsura puterilor 
financiare ale instituției. Oricum, modernizarea 
secției de kinetoterapie pentru copiii cu handicap 
psihomotoriu din cadrul Sanatoriului Balnear 
Techirghiol era o necesitate stringentă.

Iată că, într-o zi, valorificând o frumoasă 
prietenie, a apărut ca din senin ajutorul. Se știe 
că darurile pe care oamenii mari le fac copiilor, 
în special celor aflați în suferință, capătă multe 
valențe. Sunt gesturi care înnobilează, dar și care 
determină schimbări, care antrenează un șir 
întreg de alte exemple benefice. 

În politicile de susținere a comunităților 
defavorizate pe care și le-a propus Clubul Rotary 
Cetatea Tomis Constanța, președintă pe anul 
Rotarian 2016-2017 Aurora Crăciun, a apărut  și 
acest obiectiv.

Și-a asumat rolul de coordonator proiect 
vicepreședinta clubului,  Mihaela Belcin, care, 
cu mult suflet și determinare, a antrenat și  
alte cluburi de aceeași  structură: Club Rotary 
Mangalia, Club Rotary Constanta, Club Rotary 
Oklahoma City, Club Rotary West Oklahoma City, 
District 2241 Romania-Republica Moldova, District 
5750 Oklahoma. Români și americani, oameni care 
știu să ofere, aducând bucurii în sufletele celor mici, 
implicându-se voluntar în fapte caritabile. Valoarea 
proiectului a fost la final de 41650 dolari.

Beneficiarii proiectului sunt copii cu vârste 
cuprinse între 3 și 18 ani, care prezintă dizabilități 
psihomotorii. În prezent, capacitatea sanatoriului 
este de 90-100 de copii pe serie de  câte 30 de zile.

Anual, aproximativ 1400 de copii sunt beneficiarii 
tratamentelor de recuperare oferite de Sanatoriul 
Balnear și de Recuperare Techirghiol.

Prin implementarea proiectului inițiat de Rotary 
Club Cetatea Tomis Constanța, se estimează o creștere 
cu 15-20% a numărului de beneficiari și extinderea 
serviciilor către pacienți externi.

De asemenea, prin achizițiile făcute constând 
în echipamente de ultimă generație, se anticipează 
creșterea și diversificarea calității serviciilor medicale, 
precum și a randamentului de recuperare.

Astfel a fost achiziționat BTS NIRVANA pentru 
recuperarea bolnavilor cu afecțiuni neuromotorii care 

constă în stimularea multisenzorială prin “imersia” în 
realitate virtuală,. Acesta este un sistem terapeutic 
unic și inovativ ce se adresează atât copiilor cât și 
adulților.

Sistemul BTS NIRVANA permite interacțiunea 
pacienților cu imaginile proiectate pe diferite 
suprafețe în timp real, pune la dispoziție diferite 
medii virtuale (realități virtuale) care pot fi proiectate 
pe orice suprafață (perete, podea, masă), cu care 
pacientul poate să interacționeze direct, printr-o 
simplă mișcare.  

Recuperarea, utilizând stimuli audio-vizuali, 
implică participarea cognitivă și perceptivă a 
pacientului și este foarte motivațională.

Împreună cu acest sistem complex ultramodern 
au mai fost achiziționate aparate kinetoterapie: mese 
masaj terapeutic, verticalizatoare, scaune poziționare, 
biciclete: ergometrică, eliptică, de recuperare, 
orizontala, aparat de vâslit, benzi de alergat, stepper, 
ministepper, placă balans rotundă, roată de umăr 
fixă, mobile, bare paralele, spaliere, seturi gantere, 
mingi medicinale, covorașe individuale PVC, benzi 
elastice, discuri balans etc.
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American and Romanian Rotarians at Techirghiol
House of fairy tales and hopes

Aurelia LĂPUȘAN

The sanatorium children section now looks 
like a house of fairy tales. Renewed, modernised, 
ambiental, it looks nothing to where ill children used 
to come, sometimes many times a year, to treat 
their illnesses. While the inner yard became a nice 
playground as a first initiative, some of the old things 
were changed, one at a time, according to the facility’s 
financial powers. Anyhow, the modernisation of the 
kinetotherapy section for children with psycho-motor 
disabilities within Techirghiol Balnear Sanatorium 
was a stringent need.

And one day, exploiting a beautiful friendship, 
help came out of nowhere. It is a known fact that gifts 
made by adults to children, especially ill children, 
earn many valences. These are ennobling gestures, 
also rendering changes and triggering a long chain of 
other beneficial examples. 

The support policies for marginal communities 
proposed by the Rotary Club Cetatea Tomis Constanța, 
chaired for the Rotarian year 2016-2017 by Aurora 
Crăciun, also included this objective.

The club vice-president, Mihaela Belcin, assumed 
the role of project manager and, with dedication 
and determination, she attracted other clubs of 
similar structure: Club Rotary Mangalia, Club Rotary 
Constanta, Club Rotary Oklahoma City, Club Rotary 
West Oklahoma City, District 2241 Romania - Republic 
of Moldova, District 5750 Oklahoma. Romanians and 
Americans, people who know how to give and bring 
joy to the hearts of the little, volunteering for charity 
acts. The final project value was of USD 41650.

The project beneficiaries are children aged 3-18 
years old, with psycho-motor disabilities. Currently, 
the capacity of the sanatorium is of 90-100 children, 
in series of 30 days.

Each year, approximately 1400 children benefit 
of the recovery treatments offered by Techirghiol 
Balnear and Recovery Sanatorium.

Upon the implementation of the project started 
by Rotary Club Cetatea Tomis Constanța, a growth by 
15-20% is estimated in the number of beneficiaries, as 
well as the extension of services to external patients.

Also, the procurements of state-of-the-art 
equipments anticipate the growth and diversification 

of medical services quality, as well as the recovery 
yield. 

Thus, BTS NIRVANA was procured for the recovery 
of patients with neuro-motor impairments consisting 
of the multi-sensor stimulation by „immersion” in 
virtual reality. It is a unique and innovative therapy 
system addressed both to children and adults.

The BTS NIRVANA system allows patients’ 
interaction with the images projected on various 
surfaces in real time, making various virtual 
environments available (virtual realities) projected 
on any surface (wall, floor, table), in which the patient 
can directly interact upon a simple movement.

The recovery, using sound and visual stimuli, 
involves the cognitive and perceptive participation of 
the patient and is highly motivating.

Besides this state-of-the-art complex system, 
kinetotherapy devices were also procured: 
therapeutic massage tables, vertical devices, position 
chairs, bicycles: ergometric, elliptic, recovery, 
horizontal, paddling devices, treadmills, stepper, 
mini-stepper, balance round board, fix shoulder 
wheel, mobiles, parallel bars, trellis, weights, 
medicinal balls, individual PVC mats, elastic strips, 
balance disks etc.

A delegation consisting of seven Rotarians from 
Oklahoma, representatives of clubs in Oklahoma City 
and Smooky Hill, shall attend the inauguration of the 
modernised section.

They are to be guests of the Rotarians in Cetatea 
Tomis Constanța for 5 days, in which time they shall 
visit the Romanian seaside and the Danube Delta.

The event shall also include 3 Rotarians from Israel, 
partners in the project „Incorporation of recovery 
section for children with spine impairments” within 
the Balnear Sanatorium Mangalia, a project again 
initiated by Rotary Cetatea Tomis Constanța.

The house of fairy tales shall open its door for 
children who believe it is here, at Techirghiol, that 
their pain shall improve or disappear. The house of 
fairy tales gives them hope...

O delegație formată din șapte rotarieni din 
Oklahoma, reprezentanți ai cluburilor Oklahoma 
City și Smooky Hill, participă la inaugurarea secției 
modernizate.

Ei vor fi oaspeții rotarienilor din Cetatea Tomis 
Constanța pe o perioadă de 5 zile, timp în care vor 
vizita litoralul românesc și Delta Dunării.

La eveniment, vor participa și 3 rotarieni din Israel, 

care au fost partenerii în proiectul “Înființarea secției 
de recuperare pentru copii cu afecțiuni ale coloanei 
vertebrale” din cadrul Sanatoriului Balnear Mangalia, 
proiect inițiat tot de Rotary Cetatea Tomis Constanța.

Casa poveștilor își deschide porțile pentru copiii 
care cred că aici, la Techirghiol, suferința lor se 
ameliorează sau va dispărea. 

Casa poveștilor le oferă speranța…
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Stațiunea Balneară Model – Techirghiol
Constantin MUNTEANU1, Diana MUNTEANU2, Mihai HOTETEU1
1 Romanian Association of Balneology, Bucharest, Romania, www.bioclima.ro, office@bioclima.ro 
2 National Institute of Rehabilitation, Physical Medicine and Balneoclimatology, Bucharest, Romania;

Resursele balneare unice, cum sunt izvoarele 
termale, izvoarele minerale, nămolurile, mofetele 
precum și bioclimatul (sedativ de cruțare, excitant 
solicitant de litoral maritim sau câmpie, tonic 
stimulant), sunt utilizate cu succes în domeniul 
serviciilor medicale balneare prin care este urmărită 
o acțiune medicală preventivă, de reabilitare și 
wellness. 

Obiective specifice:
• Prezentarea unor recomandări strategice 

privind cercetarea ştiinţifică în balneologie în 
vederea creşterii vizibilităţii domeniului bal-
near şi a impactului său socio-economic;

• Înţelegerea rolului activităţilor de cercetare 
ştiinţifică, inovare organizaţională şi de ser-
vicii, prin analizarea conceptelor, metodelor 
şi instrumentelor adecvate pentru evaluarea 
şi măsurarea acestor categorii de activităţi şi 
evaluarea impactului lor economic

• Conştientizarea potenţialului de dezvoltare 
a turismului balnear în corelaţie cu utilizarea 
avantajelor strategice oferite de cercetarea 
ştiinţifică şi fundamentarea caracterului ter-
apeutic al factorilor naturali de cură utilizaţi 
pentru tratament, profilaxie şi wellness în 
staţiunile balneare, abordând un sistem de 
marketing prin care diseminarea rezultatelor 
ştiinţifice aduce un plus de valoare în promo-
varea serviciilor de turism balnear.

Dintre problemele generale pentru edificarea 
stațiunilor balneoturistice moderne se enumeră:

• Analizele temeinice pentru stabilirea regis-
trului de factori naturali de cură, rezervele de 
substanţe minerale utile şi nivelul de utilizare 
a acestora;

• Certificarea potenţialului terapeutic al facto-
rilor naturali, prin studii şi cercetări complexe 
de natură să fundamenteze ştiinţific eficienţa 
lor terapeutică în diferite afecţiuni;

• Stabilirea profilului şi specializărilor optime 
ale staţiunii ca elemente de bază privind 
amploarea şi structura modernizărilor bazei 
materiale;

• Conturarea celor mai bune soluţii pentru 
zonarea funcţională şi elementele de infra-
structură generală şi specifică;

• Elaborarea setului de măsuri necesare pro-
tecţiei şi conservării mediului – cu prevederi 
severe pentru ambientul staţiunii.

Stabilirea profilului și statutului funcțional al 
stațiunilor balneare –turistice reprezintă o acțiune 
hotărâtoare pentru succesul pe piață al acestei 

oferte. În timp ce profilul stațiunilor este determinat 
în funcție de natura factorilor de cură, statutul 
funcțional – specializarea poate avea o mare 
flexibilitate temporară circumscriindu-se în anumite 
limite, cerințelor dominante ale pieței. Având în 
vedere tendințele existente pe plan mondial, stabilirea 
profilului și a statutului funcțional al stațiunilor se va 
încadra în cele două mari categorii: stațiuni balneare 
moderne și stațiuni balneare tradiționale/clasice.

În ceea ce privește stațiunile moderne, au la bază 
noua concepție privind abordarea globală a stării de 
sănătate, oferind produse care să îmbine/asocieze 
într-un mod creator curele balneare cu factori 
terapeutici cu o serie de activități care să asigure 
refacerea echilibrului fizico-psihic al curanților.

Stațiuni clasice/tradiționale sunt cele în cadrul 
cărora curele se axează în principal pe tratament și 
recuperare medicală îmbunătățite, care să valorifice 
bogata tradiție a țării noastre în balneologie, în care 
predominante sunt tratamentele de recuperare și 
readaptare funcțională realizate în unități medicale 
strict specializate.

Strategia de dezvoltare a serviciilor de turism 
balnear va prezenta nivelul de competitivitate a 
României în cadrul pieței concurențiale a Uniunii 
Europene, identificând și punând în evidență 
eventualele nișe de competitivitate și analizând rolul 
cercetării științifice în dezvoltarea turismului balnear 
în contextul economiei bazată pe cunoaștere, 
formulând recomandări asupra factorilor științifici 
care pot orienta dezvoltarea turismului balnear pe 
termen scurt și mediu.

Pentru evaluarea staţiunilor balneare sunt utilizate 
10 criterii, pentru care este stabilit un coeficient 
valoric în intervalul 1-10. Cele zece criterii de evaluare 
luate în considerare sunt:

1.   Accesibilitate, infrastructură, patrimoniu 
public, management urbanistic, implicarea 
autorităților locale;

2.   Existenţa unor structuri de educaţie şi cercetare 
ştiinţifică aflate în legătură cu centre universitare 
apropiate, prezenţa unui personal universitar în 
staţiune, existenţa unui nucleu de cercetare ştiinţifică 
- lucrări științifice pentru promovarea factorilor 
naturali terapeutici;

3.   Promovarea externă a staţiunii: identificarea 
unor elemente ce vizează promovarea staţiunii la 
nivel internaţional, spoturi video în limba engleză, 
situri web în limba engleză, participarea la târguri 
internaţionale, articole ştiinţifice în limba engleză, 
participarea la evenimente desfăşurate la nivel 
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internaţional, legături externe, prezenţa unor tour-operatori internaţionali, existenţa unor investitori externi, 
organizare evenimente internaționale;

4.   Promovarea internă a staţiunii: identificarea unor elemente moderne de promovare internă a staţiunii 
balneare, organizarea unor evenimente specifice promovării sectorului balnear - congrese, conferințe, burse 
de turism, participarea la târguri interne de turism, articole şi materiale de promovare în limba română, situri 
de promovare ;

5.   Calitatea factorilor naturali de cură utilizaţi în staţiunea balneară analizată, certificarea Institutului 
Naţional de Recuperare, Medicină Fizică şi Balneoclimatologie, elemente de cercetare ştiinţifică a factorilor 
naturali, diversitatea factorilor naturali utilizaţi, gradul de prezentare a acestora, lucrări științifice de promovare 
a factorilor naturali;

6.   Calitatea serviciilor turistice şi medicale din cadrul staţiunii balneare analizate, nivelul de calificare a 
resurselor umane, prezenţa animatorilor de staţiune, nivelul de personal angajat în cadrul stațiunii balneare;

7.   Strategii de dezvoltare a staţiunii identificate prin planuri ale autorităţilor locale şi ale operatorilor din 
staţiunea balneară analizată ;

8.   Nivelul investiţiilor în baze de tratament şi unităţi de cazare la nivelul staţiunii balneare analizate, 
numărul total al locurilor de cazare din stațiune, gradul de ocupare a locurilor de cazare ;

9.   Disponibilitate la dialog a factorilor de decizie locali şi a investitorilor / operatorilor economici din 
staţiune, participarea la Congresul Național de Balneologie, constituirea unor grupuri locale de discuții cu 
invitarea reprezentanților din Asociația Română de Balneologie;

10. Premii ştiinţifice, medalii, menţionări ale staţiunii în documente ale autorităţilor centrale, vizibilitate a 
nivelului de excelenţă a staţiunii balneare. 

Evaluarea stațiunilor balneare va fi realizată anual de către Asociația Română de Balneologie, în baza 
criteriilor descrise mai sus, încercând să fie vizitate cât mai multe stațiuni balneare în fiecare an și stabilind 
căi de comunicare cu factorii decizionali din stațiune (autorități locale, operatori economici, societate civilă) 
în vederea obiectivității analizei, identificării situației din teren și punctarea elementelor de dezvoltare. 
Interacțiunea cu specialiști și autorități locale ale stațiunii balneare în cadrul Congresului Național de 
Balneologie va reprezenta un element important pentru fundamentarea evaluării unei stațiuni balneare, 
arătându-se importanța pe care specialiștii și factorii de decizie o acordă domeniului Turism Balnear.

Scopul declarat al evaluării este în primul rând de a identifica potențialul de dezvoltare, de a puncta 
elementele pozitive, de a impulsiona cercetarea științifică în stațiuni balneare, de a ajuta la valorificarea 
potențialului balnear și de a căuta mijloace pentru promovare a factorilor naturali terapeutici și a stațiunilor 
balneare.

TOP STAȚIUNI BALNEARE 2017 
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 TECHIRGHIOL
1. Accesibilitate, infrastructură, patrimoniu public, 

management urbanistic, implicarea autorităților 
locale

Techirghiol este o stațiune balneară foarte ușor 
accesibilă, fiind un oraș aflat în extremitatea sud-
estică a României, pe malul lacului Techirghiol, la 16 
km de Constanța și 3 km de Marea Neagră.

Autostrada A2 București – Constanța, numită 
și Autostrada Soarelui permite un acces facil către 
stațiunea Techirghiol, distanța pe autostrada fiind 
de 220 de km intre București și Agigea de unde se 
parcurg mai departe 3 km pe DN38.

Aeroportul Mihail Kogălniceanu din Constanța 
și aeroportul Otopeni  precum și  gara Constanța 
și Eforie Nord reprezintă un alt avantaj ce susține 
accesibilitatea către stațiunea Techirghiol.

Din punct de vedere infrastructură, patrimoniu 
public, management urbanistic și implicarea 
autorităților locale, pagina web a primăriei din 
Techirghiol http://www.primariatechirghiol.ro/, 
editată în română și engleză, prezintă numeroase 
proiecte de dezvoltare a patrimoniului public, 
printre care, spre exemplu: Amenajare turistică a 
malului lacului Techirghiol, prin care au fost vizate 
următoarele componente:

•	 Infrastructura publică, prin reabilitarea 
străzilor Ecaterina Teodoroiu, care deservește 
zona turistică a orașului, aflându-se cele mai multe 
structuri de primire turistică, respectiv vile turistice, 
și strada dr. Ion Tătăranu, una din cele mai importante 
intrări în stațiune;

•	 Lucrări propriu-zise de amenajare a lacului 
Techirghiol, constând în amenajarea malului lacului 
prin pereiere, alimentare cu apă prin racordare la 
rețeaua urbană, canalizare menajeră, extindere 
rețeaLEA și sisteme de iluminat stradal;

•	 Dezvoltarea unor facilități pentru turiști 
precum: plaje amenajate, grădina de recreere, 
platformă de acces în apă, trepte de acces în zona 
plajei și în apă, alei pietonale, parcaje, grupuri 
sanitare, înființare punct de salvamar și amenajare 
punct de prim ajutor.

Datele analizate au dus la concluzia că acest 
criteriu este cu succes îndeplinit, că sunt încă lucruri 
care pot fi și vor fi probabil dezvoltate în viitor, că 
autoritățile locale sunt implicate în dezvoltarea 

turistică a stațiunii Techirghiol. Aceste date au dus la 
acordarea notei 7 pentru acest criteriu, deocamdată 
fiind lucrări în derulare la Podul Agigea ce îngreunează 
drumul.
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2. Existența unor structuri de educație și cercetare 
științifică aflate în legătură cu centre universitare 
apropiate, prezența unui personal universitar în 
stațiune, existența unui nucleu de cercetare științifică;

Sanatoriul Balnear și de Recuperare Techirghiol 
este o instituție sanitară publică înființată prin 
decizia 129/1972, în a cărui structură funcționează 
nucleul de cercetare privind eficiența tratamentelor 
naturiste cu nămol și apă din lacul Techirghiol, 
înființat prin OMS 605/29.05.2006. De asemenea, 
Sanatoriul Balnear și de Recuperare Techirghiol este 
înscris în Registrul Potențialilor Contractori, cu număr 
de înregistrare sbrt002, iar domeniul de activitate 
conform clasificării UNESCO este: domeniul 32 științe 
medicale (3201 științe clinice; 3204.04 reabilitare; 
3205.09 reumatologie; 3289 altele-balneologie; 
3201.07 geriatrie), având și cod CAEN 8610 asistență 
medicală, 7219 cercetare științifică.

Sanatoriul Balnear și de Recuperare Techirghiol 
este implicat în activitatea de cercetare-dezvoltare 
având ca misiune principală și ca direcții de cercetare 
realizarea de tehnologii, produse și servicii inovative 
adresate unor probleme complexe de sănătate și 
crearea mecanismelor de implementare în bazele 
de tratament și SPA din stațiunile balneare din țară 
pentru eficientizarea sistemului de sănătate publică 
precum și dezvoltarea de terapii medicale cu apă din 
lac și nămol sapropelic.

În ultimii ani Sanatoriul Balnear și de Recuperare 
Techirghiol a obținut multiple premii internaționale, 
dintre care: medalia de aur Eureka 2002, obținută la 
Salonul de Inventică și Noi Tehnologii de la Bruxelles; 
medalia de aur și premiul Vladislav Fadeev din 
Rusia obținută la al 35-lea Salon de Inventică și Noi 
Tehnologii de la Geneva 2007; medalia de bronz 
și premiul de elită al Academiei Iraniene obținut la 
București 2007, în cadrul Salonului Internațional 
de Inventică, Cercetare Științifică și Noi Tehnologii; 
medalia de aur pentru succesul activităților SPA, din 
partea Asociației SPA din Rusia, acordată la Conferința 
Națională de Neurochirurgie și Neuroreabilitare 
cu participare internațională, obținută la Mamaia, 
România în septembrie 2009; certificatul de 
merit pentru cel mai bun cercetător în medicină 
termală, obținut la al 62-lea Congres Științific 
Internațional al Federației Mondiale de Hidroterapie 
și Climatoterapie din Yokohama, Japonia, noiembrie 
2009; premiul Federației Mondiale de Hidroterapie 
și Climatoterapie pentru cel mai bun SPA obținut 
în Tunisia în noiembrie 2010; premiul Federației 
Mondiale de Hidroterapie și Climatoterapie pentru o 
abordare corectă a tratamentelor naturale obținut în 
Slovenia în octombrie 2011 etc.

Sanatoriul Balnear și de Recuperare Techirghiol 
a fost implicat în 11 proiecte de cercetare științifică, 
dintre care enumerăm: Cercetări multidisciplinare 
pentru realizarea de echipamente mecatronice 
inteligente de maso-chinetoterapie vectorială, 
proiect nr. 1494, programul 5 inovare 2008, modul 1: 
Dezvoltare produs-sisteme; Thermal Bath for Ageing 
Peoples, parteneriat Leonardo da Vinci, nr. LLP-LdV/

PAR/2011/RO/125.
Pagina web a Sanatoriului Balnear și de Recuperare 

Techirghiol prezintă elocvent situația resurselor 
umane, arătând conexiunea cu Universitatea Ovidius 
în planul educației universitare, deși pentru ultimii 5 
ani se observă o stagnare a activității de cercetare, 
motiv pentru care a fost acordată pentru acest 
criteriu nota 7. 

3. Notorietatea externă a stațiunii: identificarea 
unor elemente ce vizează promovarea stațiunii la 
nivel internațional, spoturi video în limba engleză, 
situri web în limba engleză, participarea la târguri 
internaționale, articole științifice în limba engleză, 
participarea la evenimente desfășurate la nivel 
internațional, legături externe, prezența unor tour-
operatori internaționali, existența unor investitori 
externi.

Criteriul este foarte bine îndeplinit, așa cum 
poate fi observat pe pagina de internet a sanatoriului 
Techirghiol, editată în limbile engleză, franceză, 
germană, turcă, rusă și română, iar cea a primăriei 
din Techirghiol, editată în engleză și română. Nota 8 
este justificată pe deplin.

Sanatoriul Techirghiol și orașul Techirghiol, prin 
autoritățile locale, au numeroase conexiuni pe plan 
internațional cu alte orașe termale, de mențional 
Montecatini din Italia. 

În luna februarie  2010, orașul Techirghiol a devenit 
membru al Asociației Orașelor Istorice Termale 
Europene, în scopul creării unei rețele europene a 
orașelor termale, creșterii atractivității regiunilor în 
care aceste orașe sunt situate, participării la proiecte 
de finanțare în parteneriat cu alte orașe – membre 
ale Asociației.

În vederea derulării de proiecte comune pentru a 
susține atractivitatea și mediatizarea turistică, orașul 
Techirghiol s-a înfrățit cu localitățile Montevago / 
Italia, Tekirdag / Turcia, Rotterdam / Olanda.

La nivel internațional  putem menționa înfrățirea 
cu stațiunea Acqui Terme (Italia) în vederea dezvoltării 
colaborării între comunități, organizațiile publice și 
de cultură, cât și manifestări comune în domeniile: 
cultură, învățământ, turism, sport, activități sociale, 
economie.

De asemenea există disponibilitate din partea 
Primăriei orașului Techirghiol în vederea aplicării și 
pentru alte proiecte ce au ca scop crearea unei rețele 
de orașe SPA bogate în tradiție termală și  patrimoniu 
cultural, în scopul de a valorifica istoria lor și de a 
proteja patrimoniul termal cultural și artistic. Scopul 
proiectelor este  de a  promova orașele termale în 
calitate de centre culturale la nivel european.

Orașul Techirghiol are, de asemenea, prezentare 
video, accesibilă pe youtube : https://www.youtube.
com/watch?v=XlfmX2LxkA8&feature=youtu.be.

Prezentarea internațională a stațiunii Techirghiol 
a fost realizată la numeroase târguri internaționale, 
precum cel din Rusia, dar și la numeroase conferințe 
sau congrese internaționale, printre care : 36-th 
Congress of the International Society of Medical 
Hydrology & Climatology, Sheraton Porto Hotel and 
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Spa, 25-28 June 2008, Porto ; The 61th International 
Scientific Congress of the World Federation of 
Hydrotherapy and Climatotherapy, 25th - 29th 
november 2008, Guangdong (Zhuhai), China ; The 
62th International Scientific Congres of the World 
Federation of Hydrotherapy and Climatotherapy, 
Yokohama, Japonia, 8th -12th nov 2009 ; 1er 
Congreso Internacional de Cirugia Raquimedular, 
Sociedad Cubana de Cirugia Raquimedular, Ciudad 
de La Habana, Cuba, 30 nov - 5 dec 2009 ; World 
Hydrotherapy Advanced Forum, April 14-16, 2010 
Miaoli, Taiwan; 37th ISMH World Congress, June 23-
26 2010, Paris France și multe altele. Participarea 
semnificativă a Sanatoriului Balnear si de Recuperare 
Techirghiol la Congresul Mondial de Balneologie al 
ISMH, organizat de Asociația Română de Balneologie 
la București, Palatul Parlamentului, 19-21 Mai 2016, 
a creionat o bună vizibilitate internațională, motivul 
acordării celui mai mare calificativ și la acest criteriu 
în top, știut fiind că este loc de și mai bine, în final 
nota acordată fiind 7. 

4. Notorietatea internă a stațiunii: identificarea 
unor elemente moderne de promovare internă a 
staținuii balneare, organizarea unor evenimente 
specifice promovării sectorului balnear, participarea 
la târguri interne de turism, articole și materiale de 
promovare în limba română, situri de promovare.

In acest sens, edificator este organizarea anuală 
a unui eveniment prin care este marcată aniversar 
durata de funcționare permanentă a Sanatoriului 
balnear Techirghiol, anul acesta, 2017 fiind marcat 
prin organizarea unui Simpozion dedicat celor 118 
ani de activitate balneară continuă la Techirghiol la 
care vor participa numeroase personalități din țară 
și străinătate. Cu ocazia evenimentelor organizate 
sunt distribuite materiale de promovare de tipul 
pliantelor, CD-urilor, mapelor de promovare.

Participarea la târguri interne de turism este de 
asemenea un element pozitiv pentru notorietatea 
internă a stațiunii Techirghiol, luat in considerare la 
acordarea notei 7 pentru acest criteriu.

Remarcăm, de asemenea, prezența în media a 
stațiunii Techirghiol prin numeroase articole în presa 
scrisă sau audio-vizual, ca de exemplu pe agerpres 
(link) ; Digi24 (link), ziare.com (link), cugetliber (link), 
ziuaconstanta (link), Radio Romania (link), Replica 
online (link) și multe altele.

Există, de asemenea, numeroase agenții de turism 
care au pagini de promovare a stațiunii web, ca de 
exemplu : direct booking (link), Mareea (link) sau 
SindRomania (link).

Motorul de căutare google furnizeaza 644 de 
mii de rezultate pentru Techirghiol, printre care și 
numeroase oferte de cazare. De asemenea, căutarea 
de imagini pe google pentru Techirghiol furnizează o 
galerie foto semnificativă.

Stațiunea Techirghiol are, de asemenea, un 
portal web ce poate fi accesat online : http://www.
techirghiol.com/ cu informații utile actualizate, 
prezentate în română, engleză și germană, cu 
numeroase linkuri externe utile.

Toate elementele prezentate justifică nota 
7 acordată acestui criteriu. Pot fi îmbunătățite 
programele de marketing ale stațiunii Techerghiol și 
acest lucru este avut în vedere de autoritățile locale.

5. Calitatea factorilor naturali de cură utilizați în 
stațiunea balneară analizată, certificarea Institutului 
Național de Recuperare, Medicină Fizică și 
Balneoclimatologie, elemente de cercetare științifică 
a factorilor naturali, diversitatea factorilor naturali 
utilizați, gradul de prezentare a acestora.

Apa și nămolul lacului Techirghiol, factori 
terapeutici de mare valoare medicală și științificã, au 
făcut obiectul a numeroase studii, în cele mai diverse 
domenii de cercetare. Din punct de vedere istoric este 
interesant să menționăm numele cercetătorilor care 
au fost atrași în abordarea problemelor complexe pe 
care le ridică acest lac și anume: A. Saligny (1893), M. 
Georgescu (1900), P. Petrescu (1924), P. Bujor (1928), 
E. Trandafirescu ( 1935), Eug. Bulavisky (1939) (3).

Situat pe țărmul Mării Negre, între localitățile 
Techirghiol, Eforie Nord și Eforie Sud, Lacul 
Techirghiol este cel mai întins lac salin din România, cu 
lungimea de 7.500 m, adâncimea de maximum 9 
m și salinitatea de peste 90 g/l. El se deosebește 
fundamental de celelalte lacuri prin aspectele sale 
fizico-geografice cu toate că geneza este aceeași 
(liman fluvio-marin) (3). 

Lacul Techirghiol este situat la S-SV de orașul 
Constanța și la 150 m depărtare de Marea Neagră, 
în climat de stepă marină, caspică pontică. Are o 
formă neregulată, fiind format dintr-un bazin central 
din care pornesc trei ramificații: un braț îndreptat 
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spre localitatea Techirghiol, de 2 Km lungime, unul 
îndreptat spre satul Tuzla, de 3 Km lungime, și al 
treilea îndreptat spre satul Urlichioi de 5 Km lungime 
(3).

Din punct de vedere al originii, lacul Techirghiol 
este o fostă lagună a Mãrii Negre, azi complet separată 
de aceasta, întreruperea completă a legăturii cu 
marea fiind de dată relativ recentă. Originea marină a 
lacului este dovedită, printre altele, de existența unor 
cochilii de vietăți marine, care azi nu mai trăiesc în lac 
în urma concentrației apelor sale, dar care continuă 
să trăiască în Marea Neagră, ca de exemplu Mitilus 
edulis (3). 

Temperatura medie a apei este în general 
apropiată de cea a aerului. Datorită mineralizării 
ridicate, temperatura apei lacului Techirghiol poate 
scădea sub 0°C fără să înghețe.

Lacul se află cu 1,5 m sub nivelul Mării Negre, are 
o adâncime variabilă de la 0,5 m la 5 m, atingând pe 
alocuri și 9-10 m. 

Este aprovizionat cu apele din precipitații, de 
râurile Techirghiol, Mazurat, Carlichioi și Celmalar 
și de izvoare provenind din calcarele sarmațiene, 
izvoare neidentificate cu precizie.

Fauna este constituită din câteva specii de 
artropode, viermi și protozoare, flora prin câteva 
specii de alge, iar spre fund predomină bacteriile 
sulfuroase incolore și coloreate (3).

 Lucios și onctuos, nămolul din lacul Techirghiol 
este negru ca păcura și are un miros caracteristic. 
Posedă proprietăți fizice care îl fac extrem de util în 
tratamentul diferitelor afecțiuni. 

O privire generală asupra compoziției chimice 
a lacului ne indică o porțiune centrală, cuprinzând 
stațiunile Techirghiol, Eforie Nord și Eforie Sud, 
o mineralizare totală practic omogenă, atât pe 
orizontală, cât și pe verticală (până la adâncimea de 3 
m), în jurul valorii de 85,5 g ‰.

Nămolul sedimentat pe fundul lacului are o 
distribuție neuniformă, fiind grupat în trei insule de 
dimensiuni diferite. Aceste insule prezintă un nămol 
stratificat: nămolul terapeutic de culoare neagră, se 
află deasupra unui nămol cafeniu, care a apărut ca 
prim depozit atunci când apa lacului a început să se 
separe de apa Mării Negre și când în urma concentrării 
apelor, fauna și flora au pierit în mod masiv. În acest 
strat de nămol apar cochilii de Mitilus edulis care stau 
mărturie originii marine a lacului. Nămolul cafeniu se 
aflã la rândul său depozitat peste un strat de marnă 
cenușie (3).

Din analizele efectuate în decursul timpului, 
prezentate în continuare sub formă scanată, se 
observă oscilația valorilor mineralizării și o tendință 
de concentrare a apei, însă aceste oscilații sunt 
sezoniere și au legătură cu procesele climatice ale 
zonei.

Caracteristicile chimice generale ale apei 
rămân constante, fiind cele ale unei ape clorurate, 
bromurate, sulfatate-sodice, magneziene. Elementele 
dominante marcheazã și ele valori constante în toată 
zona centrală a lacului.

Nămolul terapeutic, negru și alifios, se prezintã în 
ceea ce privește compoziția globalã puternic hidratat 
(71 % apă) bogat în substanțe minerale (23%) și 
substanță organicã (6%). În nămolul uscat, raportul 
dintre substanța minerală și cea organică este de 3,8 
la 1.

Tratamentul cu nĂmol din Lacul Techirghiol
- Tratează reumatismul cronic, osteoartritele, 

artrita, dureri ale ligamentelor musculare, suferințe 
ale încheieturilor, eczeme, psoriazis, boli neuro-
dermatice, acnee, dureri de cap, nevralgii, stres, 
insomnie;

-  Curăță în profunzime pielea minimalizând apariția 
ridurilor, revitalizând complexul la nivelul țesuturilor, 
eliminând toxinele, îndepărtând grăsimile, reduce 
apariția celulitei, purifică, catifelează și readuce 
culoare și strălucire pielii;

- Stimulează sistemul imunitar, accelerează 
metabolismul, îndepărtează excesul de apă din 
corp dând senzația de ușurare, reduce oboseala, 
relaxează corpul și mintea, crește senzația de confort, 
este tonifiant,  ameliorează durerile provocate de 
accidentări anterioare, precum și cele provocate de 
reumatism sau imobilitate muscularăa (12).

- Tratează suferința musculo-articulară la bolnavii 
cu sechele posttraumatice ale membrelor .

- Spondilartrita anchilozantă: aplicațiile cu nămol 
s-au dovedit foarte utile în această maladie, precum 
și în anumite stadii ale poliartritei reumatoidale.

- Impachetările de nămol cald în recuperarea 
sechelelor după poliomelită au o reactivitate pozitivă 
asupra cvadricepsilor și ischiogambierilor, calitățile 
fizice și biochimice ale nămolului dovedindu-se 
elemente stimulative ale organismului.  

- Procedura tampoanelor vaginale cu nămol 
de Techirghiol este considerată ca deosebit de 
eficientă, scurtându-se mult timpul de tratament, 
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normalizându-se ciclul menstrual, dismenoreea și 
lucoreea sunt mult diminuate.

- Are efecte curative asupra aparatului genital, 
s-a observat disparitia infestarii cu tricomonas, 
normalizarea valorilor pH-ului vaginal. Sunt favorabil 
influentate formele vechi cu aderente postinflamatorii 
si chiar formele pseudotumorale.

- Procedurile balneare calde cu apă sărată și 
aplicații de nămol exercită efecte vagotonizante 
imediate imprimând organismului o stare vegetativă 
vagotropă, în funcție de intensitatea și durata 
balneoterapiei.

- Băile foarte diluate cu nămol (1 kg/ 300 litri 
apă) folosite ca unică procedură terapeutică la 300 
artrozici vârstnici, cu hipertensiune arterială, au 
produs scăderi ale tensiunii arteriale chiar din primele 
6-7 zile de cură.

6. Calitatea serviciilor turistice și medicale 
din cadrul stațiunii balneare analizate, nivelul de 
calificare a resurselor umane, prezența animatorilor 
de stațiune.

Serviciile medicale din Sanatoriul balnear 
Techirghiol, așa cum poate fi analizat și pe pagina 
web, prin informațiile adresate pacienților, sunt la 
standarde actuale și de foarte bună calitate. 

Internarea pacienților în secțiile de Recuperare 
(pensionari, salariați, copii, neasigurați) se face după 
o prealabilă programare obținută fie telefonic, fie 
prin prezentare la recepție, iar în cea Sanatorială în 
urma obținerii unui bilet de tratament, eliberat de 
Casa pensiilor.

După un control medical competent, vi se va întocmi 
un program terapeutic, o dietă corespunzătoare și 
eventual vi se vor prescrie investigaţii suplimentare. 
Toate acestea sunt înscrise pe o fișă individuală 
de tratament, pe care, la serviciul de planificarea 
procedurilor, vor fi trecute orele şi numărul cabinei 
de tratament.

Externarea pacienților se face la sfârșitul celor 
12, respectiv 18 zile de tratament. Se eliberează 
Biletul de externare și o scrisoare medicală pentru 
medicul Specialist sau de Familie. De asemenea, 
se eliberează copii ale rezultatelor investigațiilor 
paraclinice efectuate pe parcursul internării, o copie 
a decontului de cheltuieli și concediul medical. Se 
recomandă urmărirea pacientului de către medicii 
de specialitate de Recuperare Medicină Fizică și 
Balneologie și - în funcție de patologia asociată - 
Reumatologie, Cardiologie, Medicină Internă, Diabet 
Zaharat și Boli de Nutriție, din teritoriu. Sunt aduse la 
cunoștința acestuia, măsurile generale și specifice de 
prevenire și tratament care trebuie luate în cazul bolii 
pentru care s-a prezentat la Sanatoriu și se prescrie 
medicație la externare dacă aceasta este necesară.

Din perspectiva unităților de cazare, situl  http://
www.techirghiol.com/ prezintă numai 5 unități de 
cazare, dintre care nici un hotel, doar vile și pensiuni, 
mai important: complexul turistic Anina.

De remarcat este faptul că în Techirghiol, 

Mănăstirea Sf. Maria dispune de 135 locuri de cazare, 
respectiv 70 de camere duble, corespunzător utilate, 
Baza de tratament Sf. Pantelimon, modernizată între 
anii 2007-2009, având personal medical adecvat 
pentru realizarea unui tratament profilactic, curativ 
sau recuperator.

Calitatea serviciilor turistice este una mai slabă însă 
la Techirghiol, în comparație cu calitatea serviciilor 
medicale. Lipsește cultura turismului pentru întreaga 
localitate, fapt corelat și cu existența în apropiere 
a numeroase stațiuni pe litoral care acaparează și 
eclipsează turistic orașul Techirghiol. Din acest motiv, 
nota acordată acestui criteriu este 7.

Din punct de vedere restaurante, oferta nu este 
foarte bogată, putem însă menționa, din căutări 
pe internet: Pub Techirghiol, Restaurant Anina,  
Restaurant Dorma’s.

7. Strategii de dezvoltare a stațiunii identificate 
prin planuri ale autorităților locale și ale operatorilor 
din stațiunea balneară analizată.

La capitolul politici și strategii, primăria Techirghiol 
prezintă o pagină goala. Mai mult, nu a putut fi găsit 
un document cu valoare strategică pe internet privind 
dezvoltarea stațiunii sau a orașului Techirghiol. De 
pe site-ul primariei poate fi descărcat însă Planul 
Urbanistic General PUG ce face referire și la strategia 
de dezvoltare.

Din punct de vedere proiecte și fonduri 
europene atrase, analiza datelor existente pe 
pagina autorităților locale creează convingerea că 
localitatea a fost un beneficiar al unor asemenea 
fonduri. Spre exemplu, proiectul de amenajare a 
lacului Techirghiol cu o durată de implementare de 
20 de luni, în perioada 31.07.2012 – 30.03.2014 și 
un buget total de 15.295.798,47 lei din care valoarea 
eligibilă din FEDR este de 11.173.490,35 lei. Valoarea 
eligibilă nerambursabilă din bugetul național este 
de 943.385,32 lei, iar co-finanțarea eligibilă a 
beneficiarului este de 247.283,18 lei.

Primăria orașului Techirghiol a conceput un Plan 
de dezvoltare a turismului în zonă, păstrând însă 
specificul local, tradițiile și bogăția naturală a stațiunii. 
Acest plan de dezvoltare cuprinde:

•	 exploatarea lacului Techirghiol din punct de 
vedere turistic prin amenajarea unui debarcader, 
cu un vaporaș care să facă curse regulate pe lacul 
Techirghiol,

•	 amenajarea unui parc terapeutic în fața 
Sanatoriului Balnear și de Recuperare Techirghiol, 
acest parc reprezentând un deosebit loc de agrement, 
recreere, dar și recuperare terapeutică, atât pentru 
localnici cât și pentru turiști.

Datele analizate susțin nota 4 acordată acestui 
criteriu. O mai bună prezentare a datelor pe pagina 
web a primăriei Techirghiol ar îmbunătăți nota 
acordată acestui criteriu. Punerea la dispoziție a 
unei strategii de dezvoltare a stațiunii Techirghiol 
ar maximiza evaluarea. De asemenea, remarcăm 
negativ problemele legate de concesionarea 
resurselor de nămol terapeutic din Lacul Techirghiol și 
lentoarea dezvoltării urbanistice a stațiunii în raport 
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cu potențialul existent și cu notorietatea internă și 
internațională a stațiunii.

8. Nivelul investițiilor în baze de tratament și 
unități de cazare la nivelul stațiunii balneare analizate; 

Capacitățile reduse de cazare din Techirghiol, lipsa 
unităților de tip hotel, analiza realităților din teren, 
justifică nota 4 obținută la acest criteriu.

9. Disponibilitate la dialog a factorilor de decizie 
locali și a investitorilor / operatorilor economici din 
stațiune;

Disponibilitatea de dialog a factorilor de decizie 
locali este ușor de remarcat și bine pusă în valoare de 
participarea la evenimente interne și internaționale, 
transparența existentă pe internet, comunicarea 
permanentă cu mediul științific, cu presa și cu 
comunitățile similare. 

Nota 8 este pe deplin justificată de nivelul de 
interacțiune perceput la nivelul stațiunii Techirghiol.

10. Premii științifice, medalii, menționări ale 
stațiunii în documente ale autorităților centrale, 
vizibilitate a nivelului de excelență al stațiunii 
balneare analizate datele sunt prezente pe pagina 
web a sanatoriului balnear Techirghiol: http://www.
sbtghiol.ro/cercetare.html Nota 7 acordată reflectă 
excelența la nivel balnear.

Balneary Resort Model – Techirghiol
Constantin Munteanu1, Diana Munteanu2, Mihai Hoteteu1

1 Romanian Association of Balneology, Bucharest, Romania, www.bioclima.ro, office@bioclima.ro 
2 National Institute of Rehabilitation, Physical Medicine and Balneoclimatology, Bucharest, Romania;

Unique spa resources, such as thermal springs, 
mineral springs, mud, mofetes, and bioclimate are 
being used successfully in the sphere of healthcare 
services through which a Medical activity is pursued 
for prevention, rehabilitation and wellness.

Specific objectives:
• Strategic recommendations on scientific 

research bases in balneology in order to increase the 
visibility of the resort and its socio-economic impact;

• Understanding the role of scientific research, 
organizational and service innovation, by analyzing 
the appropriate concepts, methods and tools for 
assessing and measuring these categories of activities 
and assessing their economic impact

• Awareness of the development potential of spa 
tourism in conjunction with the use of the strategic 
advantages offered by scientific research and the 
substantiation of the therapeutic nature of the 
natural factors used for treatment, prophylaxis and 
wellness in spa resorts, by addressing a marketing 
system through which the dissemination of scientific 
results brings plus value in promoting spa tourism 
services.

Among the general problems for the building of 
modern spa resorts are listed:

• Strong analyzes for the establishment of 
the register of natural factors of cleanliness, useful 
minerals reserves and their utilization level;

• Certification of the therapeutic potential 
of natural factors through complex studies and 
researches capable of scientifically substantiating 
their therapeutic efficacy in various diseases;

• Establishing the optimal profile and 
specializations of the resort as basic elements 
regarding the size and structure of the modernization 

of the material base;
• Shaping the best solutions for functional 

zoning and general and specific infrastructure 
elements;

• Elaboration of the set of measures 
necessary for the protection and preservation of 
the environment - with severe provisions for the 
environment of the resort.

Establishing the profile and functional status of 
the spa-tourism resorts is a decisive action for the 
success of this offer on the market. While the profile 
of the resorts is determined by the nature of the 
factors, the functional status - the specialization can 
have a large temporary flexibility, circumscribing the 
dominant market requirements within certain limits. 
Taking into account the existing trends in the world, 
the establishment of the profile and functional status 
of the resorts will fall into the two main categories: 
modern spa resorts and traditional / classic spa 
resorts.

Regarding the modern resorts, they are based on 
the new concept of the global approach to health 
by offering products that combine / associate in a 
creative way the therapeutic belts with therapeutic 
factors with a series of activities that ensure the 
restoration of the physico-mental balance Of the 
courtiers.

Classical / traditional stations are those where 
the belts are mainly focused on improved treatment 
and recovery to harness the rich tradition of our 
country in balneology, where functional recovery 
and rehabilitation treatments are predominantly 
performed in strictly specialized medical units.

The strategy for the development of spa tourism 
services will present the level of competitiveness 
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of Romania within the European Union’s 
competitive market, identifying and highlighting any 
competitiveness niches and analyzing the role of 
scientific research in the development of spa tourism 
in the context of the knowledge economy, formulating 
recommendations On the scientific factors that can 
guide the development of the spa tourism in the 
short and medium term.

For the assessment of spa resorts, 10 criteria are 
used, for which a value coefficient is set in the range 
1-10. The ten evaluation criteria taken into account 
are:

1. Accessibility, infrastructure, public patrimony, 
urban management, involvement of local authorities;

2. The existence of scientific education and 
research structures in connection with close 
academic centers, the presence of university staff 
in the resort, the existence of a nucleus of scientific 
research - scientific works for the promotion of 
natural therapeutical factors;

3. External promotion of the resort: identifying 
elements to promote the resort internationally, 
English video spots, English web sites, participation 
in international fairs, scientific articles in English, 
participation in international events, links External, 
the presence of intranational tour operators, the 
existence of external investors, the organization of 
international events;

4. Domestic promotion of the resort: identification 
of modern elements of internal promotion of balneary 
staying, organization of specific events promoting 
the spa sector - congresses, conferences, tourism 
scholarships, participation in domestic tourism fairs, 
articles and promotional materials in Romanian, 
Promotion sites;

5. The quality of the natural factors used in 
the analyzed spa resort, the certification of the 
National Institute of Recovery, Physical Medicine and 
Balneoclimatology, elements of scientific research of 
the natural factors, the diversity of the natural factors 
used, the degree of their presentation, scientific 
works of promotion of the natural factors ;

6. The quality of the touristic and medical services 
within the analyzed spa resort, the qualification level 
of the human resources, the presence of the resort 
animators, the personnel employed in the spa resort;

7. Development strategies of the resort identified 
by the plans of the local authorities and the operators 
of the analyzed spa resort;

8. The level of investment in treatment facilities 
and accommodation units at the level of the spa 
resort analyzed, the total number of accommodation 
places in the resort, the occupancy rate of the 
accommodation places;

9. Availability of dialogue between local decision-
makers and investors / economic operators in the 
resort, participation in the National Balneology 
Congress, the establishment of local discussion 
groups with the invitation of representatives from 
the Romanian Balneology Association;

10. Scientific prizes, medals, mention of the resort 
in documents of the central authorities, visibility of 
the spa’s excellence.

The evaluation of spa resorts will be carried out 
annually by the Romanian Balneology Association, 
based on the criteria described above, trying to 
visit as many spa resorts each year and establishing 
ways of communicating with decision makers in the 
resort (local authorities, economic operators, Civil 
society) in view of the objectivity of the analysis, 
the identification of the situation in the field and the 
scoring of the development elements. Interaction 
with specialists and local authorities of the spa at the 
National Congress of Balneology will be an important 
element for substantiating the evaluation of a spa 
resort, showing the importance that specialists and 
decision-makers give to the field of Balneal tourism.

The stated purpose of the assessment is to 
identify the potential for development, to pinpoint 
the positive elements, to stimulate scientific research 
in spa resorts, to help exploit the spa potential and 
to seek ways to promote natural therapeutical factors 
and Spa resorts.

TOP SPA RESORTS 2017
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TECHIRGHIOL
1. Accessibility, infrastructure, public patrimony, 

urban management, involvement of local authorities
Techirghiol is a very accessible spa resort, being 

a town located in the southeastern extremity of 
Romania, on the shore of Lake Techirghiol, 16 km 
from Constanta and 3 km from the Black Sea.

The A2 Bucharest - Constanța highway, also called 
the Sun Highway, allows easy access to Techirghiol 
resort, the distance on the motorway being 220 
km between Bucharest and Agigea, where they go 
further 3 km on DN38.

Mihail Kogalniceanu Airport in Constanța and 
Otopeni Airport as well as Constanța and Eforie Nord 
stations represent another advantage that supports 
accessibility to Techirghiol resort.

From the point of view of infrastructure, public 
patrimony, urban management and the involvement 
of local authorities, the Techirghiol Mayor’s website 
http://www.primariatechirghiol.ro/, published in 
Romanian and English, presents numerous projects 
for the development of the public patrimony, For 
example: Touristic arrangement of the shore of Lake 
Techirghiol, through which the following components 
were targeted:

• Public infrastructure, by rehabilitating the streets 
of Ecaterina Teodoroiu, which serves the tourist 
area of   the city, being the most tourist reception 
structures, namely tourist villas, and Tataran Street, 
one of the most important entrances in the resort;

• Techirghiol Lake Technique Design, consisting 
of the layout of the lakeside by the sidewalk, water 
supply by connecting to the urban network, domestic 

sewage, reteaLEA extension and street lighting 
systems;

• Developing facilities for tourists such as: 
landscaped beaches, recreational gardens, water 
access platforms, steps to access the beach and 
water, pedestrian walkways, car parks, sanitary 
groups, setting up a rescue point and first aid point 
setting;

The data have led to the conclusion that this 
criterion is successfully met, that there are still 
things that can and will probably be developed in 
the future, that local authorities are involved in the 
development of the Techirghiol resort. These data 
led to the issue of the 7th criterion for this criterion, 
for the time being, works in progress at Agigea Bridge 
that make the road difficult.

2. The existence of scientific education and 
research structures related to close academic 
centers, the presence of university staff in the resort, 
the existence of a nucleus of scientific research;

The Techirghiol Balnear and Recovery Sanatorium 
is a public health institution established by Decision 
129/1972, whose structure is the core of the 
research on the effectiveness of the naturopathic 
treatments with mud and water from Lake 
Techirghiol, established by WHO 605 / 29.05.2006. 
Also, the Techirghiol Spa and Recovery Sanatorium 
is registered in the Register of Potential Contractors 
with registration number sbrt002 and the field of 
activity according to the UNESCO classification is: the 
field of 32 medical sciences (3201 clinical sciences, 
3204.04 rehabilitation, 3205.09 rheumatology, 
3289 other balneology ; 3201.07 geriatrics), with 
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CAEN 8610 medical assistance code, 7219 scientific 
research.

Balnear and Recovery Sanatorium Techirghiol is 
involved in the research and development activity 
having as main mission and as research directions 
the development of innovative technologies, 
products and services for complex health problems 
and the creation of mechanisms for implementation 
in treatment and spa bases in resorts Spa therapy 
in the country for the efficiency of the public health 
system and the development of medical therapies 
with water from the lake and sapropelic mud.

In recent years, the Techirghiol Spa and Recovery 
Sanatorium has won multiple international awards, 
including: the Eureka 2002 Gold Medal, obtained 
at the Invention and New Technologies Salon in 
Brussels; The gold medal and the Vladislav Fadeev 
Award from Russia at the 35th Geneva Invention 
and New Technologies Hall 2007; The bronze medal 
and the elite prize of the Iranian Academy obtained 
in Bucharest 2007, at the International Salon of 
Invention, Scientific Research and New Technologies; 
The gold medal for the success of the SPA activities 
by the Association SPA in Russia, awarded at the 
National Neurosurgery and Neurorehabilitation 
Conference with international participation, obtained 
in Mamaia, Romania in September 2009; Certificate 
of Merit for the Best Researcher in Thermal Medicine 
at the 62nd International Scientific Conference of the 
World Hydrotherapy and Climatotherapy Federation 
of Yokohama, Japan, November 2009; World 
Federation of Hydrotherapy and Climatology Award 
for the Best SPA in Tunisia in November 2010; The 
World Hydrotherapy and Climate Therapy Federation 
Award for a Correct Approach to Natural Remedies 
Acquired in Slovenia in October 2011, etc.

The Techirghiol Spa and Recuperation Sanatorium 
has been involved in 11 scientific research projects, 
including: Multidisciplinary research for the 
development of intelligent mechatronic devices 
for vector maso-chinese therapy, project no. 1494, 
Program 5 Innovation 2008, Module 1: Product-
System Development; Thermal Bath for Aging 
Peoples, Leonardo da Vinci partnership, no. LLP-LdV 
/ PAR / 2011 / RO / 125.

The web site of the Techirghiol Sanitation and 
Sanatorium Sanatorium presents the situation of 
human resources, showing the connection with 
Ovidius University in the field of university education, 
although for the last 5 years there is a stagnation 
of the research activity, for which the grade 7 was 
granted for this criterion.

3. The external notoriety of the resort: 
identifying elements aimed at promoting the resort 
internationally, video spots in English, websites 
in English, participation in international fairs, 
scientific articles in English, participation in events 
held internationally, links External, the presence of 
intangible tour operators, the existence of external 
investors;

The criterion is very well fulfilled, as can be seen on 
the Techirghiol sanatorium website, edited in English, 
French, German, Turkish, Russian and Romanian, 
and Techirghiol Mayor, published in English and 
Romanian. Note 8 is fully justified.

Techirghiol sanatorium and Techirghiol town 
through local authorities have unequal connections 
internationally with other thermal cities, namely 
Montecatini in Italy

In February 2010 Techirghiol became a member 
of the Association of European Thermal Cities in 
order to create a European network of thermal cities, 
to increase the attractiveness of the regions where 
these cities are located, to participate in financing 
projects in partnership with other Association 
member cities.

In order to carry out joint projects to support 
the attractiveness and tourism coverage, Techirghiol 
joined the localities of Montevago / Italy, Tekirdag / 
Turkey, Rotterdam / The Netherlands.

At international level, we can mention twinning 
with Acqui Terme (Italy) to develop collaboration 
between communities, public and cultural 
organizations, and joint events in the areas of culture, 
education, tourism, sports, social activities, economy.

There is also availability from the Techirghiol City 
Hall for other projects aimed at creating a network 
of SPA towns rich in thermal tradition and cultural 
heritage in order to capitalize on their history and to 
protect the cultural and artistic heritage . The aim of 
the projects is to promote thermal cities as cultural 
centers at European level.

Techirghiol City also has a video presentation, 
accessible on youtube: https://www.youtube.com/
watch?v=XlfmX2LxkA8&feature=youtu.be.

The international presentation of the Techirghiol 
resort was carried out at numerous international 
fairs, such as the one in Russia, as well as at numerous 
international conferences and congresses, including 
the 36th Congress of the International Society of 
Medical Hydrology & Climatology, Sheraton Porto 
Hotel and Spa, 25-28 June 2008, Porto; The 61st 
International Scientific Congress of the World 
Federation of Hydrotherapy and Climatotherapy, 
25th - 29th November 2008, Guangdong (Zhuhai), 
China; The 62nd International Scientific Congress 
of the World Federation of Hydrotherapy and 
Climatotherapy, Yokohama, Japan, 8th -12th Nov 2009; 
1er Congreso Internacional de Cirugia Raquimedular, 
Sociedad Cubana de Cirugia Raquimedular, Ciudad 
de La Habana, Cuba, 30 Nov - 5 Dec 2009; World 
Hydrotherapy Advanced Forum, April 14-16, 2010 
Miaoli, Taiwan; 37th ISMH World Congress, June 
23-26 2010, Paris France and more. The significant 
participation of the Balnear and Techirghiol Recovery 
Sanatorium at the World Balneology Congress 
of ISMH, organized by the Romanian Balneology 
Association in Bucharest, Parliament Palace, 19-21 
May 2016, showed good international visibility, the 
reason for granting the highest rating to this Criterion 
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in the top, knowing that there is even better place, 
finally the mark being awarded 7.

4. The internal fame of the resort: identification of 
modern elements of internal promotion of balneary 
staying, organization of specific events promoting the 
spa sector, participation in domestic tourism fairs, 
articles and promotional materials in Romanian, 
promotion sites;

In this respect, the edifier is the annual 
organization of an event marking the anniversary 
of the permanent functioning of the Techirghiol 
sanatorium, this year being marked by organizing a 
Symposium dedicated to the 115 years of continuous 
spa activity in techirghiol, attended by numerous 
personalities From the country and abroad. On 
the occasion of the organized events we distribute 
promotional materials such as leaflets, CDs, 
promotion maps.

Participation in domestic tourism fairs is also a 
positive element for the Techirghiol resort’s notoriety, 
which was taken into account when awarding Note 7 
to this criterion.

We also note the media presence of Techirghiol 
Resort through numerous written or audio-visual 
press articles, such as agerpres (link); Digi24 (link), 
ziare.com (link), cugetliber (link), ziuaconstanta (link), 
Radio Romania (link), Replica online (link) and more.

There are also many travel agencies that have web 
site promotion sites, such as: direct booking (link), 
Mareea (link) or SindRomania (link).

Google’s search engine provides 644,000 results 
for Techirghiol, including numerous accommodations. 
Also, google search for Techirghiol provides a 
significant photo gallery.

Staying Techirgiol also has a web portal that can 
be accessed online: http://www.techirghiol.com/ 
with up-to-date useful information, presented in 
Romanian, English and German, with many useful 
external links.

All the elements presented justify the note 7 to 
this criterion. Techerghiol’s marketing programs can 
be improved and this is taken into account by local 
authorities.

5. The quality of the natural factors used in 
the analyzed spa resort, the certification of the 
National Institute of Recovery, Physical Medicine and 
Balneoclimatology, elements of scientific research of 
the natural factors, the diversity of the natural factors 
used, the degree of their presentation;

Techirghiol Lake Water and Lake, therapeutical 
factors of great medical and scientific value, have 
been the subject of numerous studies in the most 
diverse fields of research. From a historical point 
of view it is interesting to mention the names of 
the researchers who were attracted to the complex 
problems raised by this lake: A. Saligny (1893), M. 
Georgescu (1900), P. Petrescu (1924), P Bujor (1928), 
E. Trandafirescu (1935), Eug. Bulavisky (1939) (3).

Situated on the Black Sea shore, between 
Techirghiol, Eforie Nord and Eforie Sud, Lake 
Techirghiol is the largest saline lake in Romania with 

a length of 7,500 m, a depth of 9 m and a salinity 
of over 90 g / l. It differs fundamentally from the 
other lakes through its physico-geographic aspects, 
although genesis is the same (fluvial-marine liman) 
(3).

Lake Techirghiol is located at S-SV in the city of 
Constanta and 150 m away from the Black Sea, in the 
climate of the sea steppe, the Pontic Caspian. It has 
an irregular shape consisting of a central pavement 
from which three branches depart: an arm pointing 
to Techirghiol 2 km long, one to the Tuzla village, 3 
km long, and the third to the village of Urlichioi 5 Km 
Length (3).

From the point of view of origin, Lake Techirghiol 
is a former Black Sea lagoon, today completely 
separate from it, the complete disconnection of the 
sea with the relatively recent date. The marine origin 
of the lake is evidenced, among other things, by the 
existence of marine life shells, which today do not 
live in the lake after the concentration of its waters, 
but which continue to live in the Black Sea, such as 
Mitilus edulis (3).

The average water temperature is generally close 
to that of the air. Due to the high mineralization, the 
Techirghiol lake water temperature can fall below 0 ° 
C without freezing.

The lake is 1.5 m below the Black Sea, it has 
a variable depth from 0.5 m to 5 m, sometimes 
reaching 9-10 m.

It is supplied with rainwater, the Techirghiol, 
Mazurat, Carlichioi and Celmalar rivers, and springs 
from the Sarmatian limestone, unidentified springs 
with precision.

The fauna consists of several species of arthropods, 
worms and protozoa, flora by several species of algae, 
and colorless and colorless sulphurous bacteria 
predominate (3).

 Glossy and bluish, the dirt in Techirghiol Lake 
is black as black and has a characteristic smell. It 
possesses physical properties that make it extremely 
useful in the treatment of various diseases;

A general look at the chemical composition of the 
lake shows a central portion of the Techirghiol, Eforie 
Nord and Eforie Sud resorts, a virtually homogeneous 
total mineralization, both horizontally and vertically 
(up to a depth of 3 m) Of 85.5 g ‰.

The sedimentary mud on the bottom of the lake 
has an uneven distribution, being grouped into three 
islands of different sizes. These islets have a layered 
mud: the black therapeutic mud is above a brown 
mud, which appeared as the first deposit when the 
water of the lake began to separate from the Black 
Sea water and when, after concentration of water, 
the fauna and flora Massively perished. In this layer 
of mud appear the shells of Mitilus edulis which bear 
testimony to the marine origin of the lake. The brown 
mud is in turn stored over a layer of gray varnish (3).

From the analyzes carried out over time, as shown 
below, the oscillation of mineralization values   and a 
tendency of water concentration are observed, but 
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these oscillations are seasonal and are related to the 
climatic processes of the area.

The general chemical characteristics of water 
remain constant, such as chlorinated, brominated, 
sodium-magnesium, magnesium. The dominant 
elements also mark constant values   throughout the 
central area of   the lake.

The therapeutic mud, black and aliphatic, is 
presented in terms of the highly hydrated global 
composition (71% water) rich in mineral substances 
(23%) and organic substance (6%). In dry soil, the 
ratio of mineral to organic is 3.8 to 1.

TREATMENT WITH NAMOL FROM TECHIRGHIOL 
LAKE

- Treat chronic rheumatism, osteoarthritis, 
arthritis, muscle ligament pain, joint wounds, 
eczema, psoriasis, neuro-dermatitis, acne, headache, 
neuralgia, stress, insomnia;

- Deep cleanses the skin, minimizing the 
appearance of wrinkles, revitalizing the complex 
in the tissues, eliminating toxins, removing fats, 
reducing cellulite appearance, purifying, softening 
and rejuvenating skin color and shine;

- Stimulates the immune system, accelerates 
metabolism, removes excess body water, relieves 
fatigue, relaxes body and mind, increases comfort, 
tonics, relieves pain caused by previous injuries as 
well as rheumatism or immobility Muscular (12).

- It treats musculo-articular suffering in patients 
with post-traumatic.

- Ankylosing spondylarthritis: mud applications 
have proven to be very useful in this disease, as well 
as in certain strains of rheumatoid arthritis.

- Warm mud packs in the recovery of semen after 
polio have a positive reactivity on quadriceps and 
shingles, the physical and biochemical qualities of 
mud proving to be stimulating elements of the body.

- The procedure of Techirghiol mud vaginal swabs 
is considered to be particularly effective, shortening 
treatment time, normalizing menstrual cycle, 
dysmenorrhea and pain are diminished.

- It has curative effects on the genital apparatus, 
the disappearance of tricomonas infestation, 
normalization of vaginal pH values. It is favorably 
influenced by old forms with postinflammatory 
adhesions and even pseudotumoral forms.

- Warm bathing procedures with salt water and 
mud applications exert instant vagotonizing effects 
by impressing the body with a vagotropic vegetative 
state, depending on the intensity and duration of 
balneotherapy.

- Highly diluted mud baths (1 kg / 300 liters of 
water) used as the sole therapeutic procedure for 300 
hypertensive elderly osteoarthritis, have produced 
blood pressure drops from the first 6-7 days of cure.

6. The quality of the tourist and medical services 
within the analyzed spa resort, the qualification level 
of the human resources, the presence of the resort 
animators;

The medical services of the Techirghiol Spa 
Sanatorium, as it can be analyzed on the web page 

through patient information, are of current and high 
quality standards.

The internment of the patients in the recovery 
sections (retirees, employees, children, uninsured) 
is done after a prior appointment obtained either by 
telephone or by presentation at the reception, and 
in the Sanatorium after obtaining a treatment ticket 
issued by the Pensions House.

After a competent medical checkup, you will 
be given a therapeutic program, a proper diet, and 
possibly additional investigations will be prescribed 
to you. All of these are entered on an individual 
treatment sheet, which, at the planning of procedures, 
will be the hours and number of the treatment room.

Patient extermination is done at the end of the 12 
and 18 days of treatment respectively. The Discharge 
Card and a medical letter for the Specialist or Family 
doctor are issued. Also copies of the results of the 
paraclinical investigations carried out during the 
internment, copies of the expenses reimbursement 
and medical leave are issued. Patient follow-up is 
recommended by physicians specializing in Physical 
Medicine and Balneology Recovery and - depending 
on the associated pathology - Rheumatology, 
Cardiology, Internal Medicine, Diabetes Disease and 
Nutrition Diseases in the Territory. The general and 
specific preventive and treatment measures to be 
taken in the case of the disease for which he has 
been presented at the Sanatorium and prescribing 
external medication if necessary are brought to his 
knowledge.

From the perspective of accommodation units, 
the site http://www.techirghiol.com/ presents only 5 
accommodation units, of which no hotels, only villas 
and boarding houses, more important: Anina tourist 
complex.

It is noteworthy that in Techirghiol, St. Mary’s 
Monastery has 135 accommodation places and 70 
well-equipped double rooms, the St. Pantelimon 
Treatment Center modernized between 2007-2009 
with adequate medical staff for a prophylactic, 
curative treatment Or recuperator.

The quality of tourist services is weaker in 
Techirghiol, compared to the quality of medical 
services. There is a lack of tourism culture for the 
whole locality, which is also related to the existence 
of many seaside resorts that cover and eclips the city 
of Techirghiol. For this reason, the grade given to this 
criterion is 7.

From the restaurants’ point of view, the offer is 
not very rich, but we can mention, from the internet 
searches: Pub Techirghiol, Anina Restaurant, Dorma’s 
Restaurant.

7. Development strategies of the resort identified 
by plans of local authorities and operators of the 
analyzed spa resort;

On politics and strategies, Techirghiol Town 
Hall presents an empty page. Moreover, a strategic 
document on the development of the Techirghiol 
resort or city could not be found. On the mayor’s 
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website, the PUG General Urban Plan can also be 
downloaded, which also refers to the development 
strategy.

In terms of projects and European funds 
attracted, the analysis of the existing data on the 
local authorities’ website creates the conviction 
that the locality was a beneficiary of such funds. 
For example, the Techirghiol Lake Project with a 
20-month implementation period from 31.07.2012 
to 30.03.2014 and a total budget of 15,295,798.47 
lei, of which the eligible ERDF amount is 11,173,490 
, 35 lei. The eligible non-reimbursable amount from 
the national budget is 943,385.32 lei, and the eligible 
co-financing of the beneficiary is 247,283.18 lei.

Techirghiol City Hall has devised a Tourism 
Development Plan in the area, but retains the local 
specificity, traditions and natural richness of the 
resort. This development plan includes:

• Exploitation of Techirghiol Lake from a touristic 
point of view by arranging a dock with a boat to make 
regular rides on Lake Techirghiol,

• arranging a therapeutic park in front of the Spa 
and Techirghiol Reclamation Sanatorium, this park 
being a special place for recreation, recreation and 
therapeutic recovery for both locals and tourists.

The data analyzed support note 4 for this criterion. 
A better presentation of the data on the Techirghiol 
City Hall website would improve the mark for this 
criterion. Providing a strategy for the development of 

Techirghiol Resort would maximize the assessment. 
We also notice the problems related to the concession 
of therapeutic mud resources in Techirghiol Lake and 
the slowness of the resort’s urban development in 
relation to the existing potential and the international 
and international reputation of the resort.

8. The level of investment in treatment facilities 
and accommodation units at the level of the spa 
resort analyzed;

The reduced accommodation capacity in 
Techirghiol, the lack of hotel units, the analysis of the 
realities on the ground, justify the grade 4 obtained 
on this criterion.

9 . Availability of dialogue between local decision-
makers and investors / economic operators in the 
resort;

The availability of dialogue among local decision-
makers is easy to note and is well worth taking part in 
domestic and international events, the transparency 
of the internet, ongoing communication with 
the scientific community, the press and similar 
communities. Note 8 is fully justified by the level of 
interaction perceived at Techirghiol Resort level.

10. Scientific prizes, medals, mention of the resort 
in the documents of the central authorities, visibility 
of the level of excellence of the spa resort analyzed 
data are available on the web page of the Techirghiol 
sanatorium: http://www.sbtghiol.ro/cercetare.html 
Note 7 awarded reflects excellence at the spa level.
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Implementarea strategiilor pentru 
Lacul Techirghiol între legislația existentă 
și cerințele turismului balnear

 Elena Roxana ALMĂȘAN 

Lacul Techirghiol este în prezent sit Ramsar, fiind 
inclus din luna martie 2006 pe Lista zonelor umede 
de importanţă internaţională, ca habitat al păsărilor 
de apă și beneficiind astfel de legislația europeană 
din domeniu. Ca atare, la 8 noiembrie 2006 Guvernul 
României emitea  Hotărârea nr 1586 prin care lacul 
Techirghiol era încadrat ca arie naturală protejată, 
legal constitută, în categoria de management 
stabilită prin Convenția asupra zonelor umede, de 
importanță internațională, în special ca habitat al 
păsărilor acvatice. După mai multe încercări de a 
reglementa regimul juridic și administrativ al acestui 
excepțional zăcământ natural de sănătate, lacul 
Techirghiol căpăta un statut de protecție maximă. 
Dar nu pentru valoarea lui de unicat, excepțională, 
cu valențe certe în recuperarea sănătății, ci doar ca 
habitat al unor păsări pe cale de dispariție. În schimb, 
printre lacurile litorale, lacul Techirghiol – liman 
maritim cu apa suprasărată ocupă un loc aparte din 
punct de vedere biologic.

În lume, există peste 2.186 zone umede de 
importanţă internaţională, însumând o suprafață 
totală de 208.449.277 hectare, iar desemnarea unei 
zone umede ca sit Ramsar este o recunoaştere a 
importanţei şi a gestionării adecvate a acelei zone pe 
plan mondial.

 În România sunt 19 asemenea zone, totalizând 
1.156.448 hectare, una din ele este Lacul Techirghiol. 
În felul acesta i se protejează biodiversitatea, 
menținându-se în bună stare de conservare lacul ca 
habitat al păsărilor acvatice, ecosistemul zonei fiind 
tratat strategic în contextul unei dezvoltări durabile.

 Până la această dată, responsabilitatea asupra 
Lacului Techirghiol şi utilizarea durabilă a resurselor 
naturale ale acestuia a trecut de la o autoritate la 
alta.

În 1972, prin Decizia 313 se stabilea că “Lacul 
Techirghiol împreună cu perimetrul de protecţie 
hidrogeologică, în suprafaţă totală de 5.400 ha, 
reprezentând 1.270 ha luciul apei, 47,5 ha perimetrul 
de protecţie din localităţile riverane pe o lăţime 
de 200 m şi 3413,5 ha perimetrul de protecţie din 
afara localităţilor, pe o lăţime de 2 km, se trec sub 
ocrotire”.  

 Lacul Techirghiol este astfel declarat monument al naturii. 
Ca protecţie încep să fie interzise circulaţiei ambarcaţiunile 
pe lac şi sunt desfiinţate debarcaderele de la Eforie 
Nord, Eforie Sud şi Techirghiol. Nu se mai permite deversarea 
în lac a oricăror surse de ape uzate, iar sanatoriile şi 
bazele de tratament care folosesc nămolul din lac 
sau apa acestuia se obligă să le restituie lacului 

după folosire.
Abia prin Hotărârea de Guvern nr. 1266 din 7 

decembrie 2000, publicată în Monitorul Oficial,  
lacul Techirghiol  a devenit zonă protejată. Dar și-a 
schimbat mereu custozii.

Revenit mai întâi, ca proprietate publică a statului, 
lacul este dat în administrarea Ministerului Sănătății, 
dar nu pentru mult timp. Guvernul României aprobă 
transmiterea lacului Techirghiol și a plajelor aferente, 
proprietate publică a statului, din administrarea 
Ministerului Sănătății în administrarea Ministerului 
Apelor, Pădurilor și Protecției Mediului sub un regim 
special de protecție și conservare ca arie protejată, 
în condițiile legii. Era vorba despre suprafața de 
1226,98 ha, din care 0,4 ha suprafața plajelor.1 

Prin acest transfer, lacul Techirghiol este 
înscris în inventarul bunurilor publice care se află 
în administrarea ANAR-ABADL. Care are astfel 
responsabilitatea monitorizării hidrologice, chimice 
și biologice cu influență directă asupra menținerii 
calității terapeutice ale nămolului. Dar și a rezervelor 
existente.

În anul 2006, lacul este desemnat ”sit Ramsar” 
nr.1610, cu suprafața de 1462 ha, pe parcursul 
derulării proiectului ”Îmbunătățirea condițiilor de 
iernat pentru Branta ruficollis la Techirghiol”. În 
același an este numit ”zonă umedă de importanță 
internațională, anul următor, în 2007, devine ”Arie 
de protecție specială avifaunistică ROSA0061, cu 
suprafața de 3.035 ha, conform HG 1284 privind 
declararea ariilor de protecție specială avifaunistică 
ca parte integrantă a rețelei ecologice europene 
Natura 2000 în România.

 În anul 2011 lacul de importanță internațională 
este luat în custodie ca arie de protecție specială 
avifaunistică de către Administraţia Naţională Apele 
Române - Administrația Bazinală de Apă Dobrogea-
Litoral, Primăria Techirghiol, Societatea Ornitologică 
Română și Asociația Demos. Altfel spus, o autoritate 
națională, alături de o organizație neguvernamentală 
și de administrația locală, fiecare cu propriile 
reglementări, decizii, norme.2 În ce privește ultimul 
custode din listă este discutabilă posibila prestație pe 
care ar putea-o oferi și competențele membrilor săi.

 Pe cel mai vizionat site european, Natura 2000,  
planul de management al ariei protejate Lacul 
Techirghiol scrie că este în curs de elaborare de către 
Direcţia Apelor Dobrogea Litoral - administratorul 

1 Monitorul Oficial, partea 1, nr.648 din 12 dec.2000
2 Raport custodie arie protejată Lac Techirghiol, nr.9441, CA, 30 05.2012, 
arhiva  SBRT, neclasificată
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sitului3. Și mai este precizat și faptul că nămolul 
are proprietăţi terapeutice şi este utilizat pentru 
tratamente variate într-un centru medical 
internaţional de fizioterapie construit în această 
zonă.

Ceea ce nu este în totalitate corect, căci în jurul 
lacului funcționează mai multe așezăminte balneare 
și de recuperare, este drept, cel mai mare și cu o 
tradiție consolidată în 117 de ani de existență fiind 
Sanatoriul Balnear și de Recuperare Techirghiol. 
Acesta deține din anul 2006, prin Hotărârea de 
Guvern nr.7067 a activității miniere de exploatare a 
nămolului sapropelic terapeutic, încheiată cu Agenția 
Națională pentru Resurse Minerale licența de dare în 
administrare, cât și activitatea minieră de exploatare 
din perimetrul lacului Techirghiol. Licența asigură 
intrarea în circuitul economic al zăcământului de care 
este legată creșterea producției și crearea de locuri 
de muncă în zonă. În același timp, se preconizează 
că rezervele de nămol sapropelic trebuie valorificate 
superior ca resurse minerale utile. Cu alte cuvinte, 
nămolul este, în viziunea legiuitorului - doar o sursă 
de beneficii economice pentru investitorii locali. 

 În paralel, Institutul de Medicină Fizică şi 
Balneoclimatologie și Recuperare Medicală este 
desemnat de către Ministerul Sănătății în calitate 
de organ de specialitate, ce acționează în virtutea 
dispozițiilor Legii 3/1978 de asigurare a sănătății 
populației, în conformitate cu precizările art.40, 
cap.6 din Legea minelor/1998, având astfel drept 
de exclusivitate în atestarea, reatestarea, controlul 
calităților și protecției sanitare a substanțelor 
terapeutice naturale, ca parte integrantă a resurselor 
minerale.

Prin atribuțiile acestea, Institutul de Medicină 
Fizică, Balneoclimatologie și Recuperare Medicală 
este singurul organism român instituționalizat care, 
prin Comisia Medicală de Avizare, formulează de 
peste 40 de ani, pe baza interpretării rezultatelor 
examenelor fizico-chimice, microbiologice și 
farmacodinamice indicațiile și contraindicațiile de 
utilitate terapeutică a tuturor substanțelor minerale 
utile cu valoare de factori terapeutici naturali.

Prin această modalitate legală a dreptului de 
atestare au fost evidențiate calităţile deosebite 
ameliorative ale nămolului și apei de Techirghiol în 
nenumărate boli cronice.4 Procedurile medicale, 
bazate pe împachetări cu nămol, băi de apă sărată 
în climatul marin al zonei sunt deosebit de eficiente 
în tratarea multor afecțiuni și cu prețuri scăzute. 
De altfel există o bună tradiție seculară, rezultate 
spectaculoase în recuperarea pacienților cu afecțiuni 
locomotorii, copii și adulți.

Dovadă autorizația de funcționare a instituției 
din punct de vedere medico-balnear și al valorificării 
terapeutice a factorilor sanogeni naturali în 
conformitate cu prevederile Ordonanței Guvernului 
3 http://natura2000.eea.europa.eu/Natura2000/SDF.
aspx?site=ROSPA0061
4 Arhiva Ministerului Sănătății, Direcția generală de asistență medicală, 
nr.7363/15 dec.1999

109/2000 privind stațiunile balneare, climatice 
și balneoclimatice și asistența medicală și de 
recuperare, aprobată cu modificări și completări prin 
Legea 343/2002 și în condițiile prevăzute în referatul 
tehnic elaborat de Institutul Național de Recuperare, 
Medicină Fizică și Balneoclimatologie.

Mai precizăm că specialiștii aceluiași Institut de 
Medicină Fizică, Balneoclimatologie și Recuperare 
Medicală au instituit un perimetru de protecție 
sanitară compus dintr-o zonă internă cu regim 
sever și o zonă externă de restricție, cea din urmă 
pe o rază de circa 3 km în jurul lacului pe baza unui 
studiu amănunțit hidrogeologic/balneotehnic, 
farmacodinamic, microbiologic, iar Ministerul 
Sănătății a emis în acest sens Ordinul nr.893 din 15 
decembrie 1999.

Să ne întoarcem la legislația europeană și mai 
ales la Acquis-ul UE privind protecţia mediului 
care cuprinde directive, regulamente şi decizii, 
ce constituie  așa numitele legislaţia orizontală şi 
legislația sectorială  în domeniu. Legislaţia orizontală 
cuprinde acele reglementari ce au în vedere 
transparenţa şi circulaţia informaţiei, facilitarea 
procesului de luare a deciziei, dezvoltarea activităţii şi 
implicării societăţii civile. Spre deosebire de aceasta, 
legislaţia sectorială se referă la sectoarele care fac 
obiectul politicii de mediu (schimbări climatice, 
calitatea aerului, gestionarea deşeurilor, protecţia 
naturii, controlul poluării industriale, substanţe 
chimice, organisme modificate genetic, zgomot, 
calitatea apei, silvicultură).5

Aceste acte normative sunt elaborate de Comisia 
Europeană prin direcţiile generale specifice şi 
adoptate prin procedură legislativă ordinară sau prin 
acte delegate.

Transpunerea acquis-ului referitor la protecţia 
mediului în legislaţia naţională şi implementarea sa 
reprezintă sarcini majore. Lista de priorităţi include: 
- legislaţia cadru a Uniunii Europene (inclusiv accesul 
la informaţie şi evaluarea impactului de mediu); - 
măsuri derivând din convenţiile internaţionale la care 
Comunitatea este parte; - reducerea poluării globale 
şi trans-frontaliere; - legislaţia privind protecţia 
naturii (care urmăreşte conservarea biodiversităţii), - 
măsuri care să asigure funcţionarea Pieţei interne (de 
exemplu, standardele de produs). Punerea în aplicare 
şi respectarea acquis-ului în domeniul protecţiei 
mediului necesită o structură administrativă 
corespunzătoare. Mai mult, conform articolului 6 
al Tratatului CE, trebuie avută în vedere includerea 
cerinţelor referitoare la protecţia mediului şi în alte 
domenii, pentru a contribui la dezvoltarea durabilă.

În România a existat mereu un interes 
socioeconomic pentru conservarea diversităţii 
biologice valoroase, interes iniţiat şi susţinut de 
specialişti, dar și de instituții specializate. În prezent, 
conservarea şi protecţia naturii se realizează, în 
special, prin declararea şi constituirea, la nivel 
5 Infoeuropa , aprilie 2007, nr.20, http://ec.europa.eu/romania/
documents/eu_romania/tema_20.pdf
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naţional, a unei reţele de arii protejate de diferite 
categorii. 

Nămolul Lacului Techirghiol face parte din grupa 
sedimentelor terapeutice subacvatice organogene, 
caracterizat ca nămol sapropelic de liman, fiind 
produsul unor complexe procese biologice şi 
chimice de lungă durată. Conformaţia cuvetei 
lacustre, curenţii lacului şi dispoziţia neuniformă a 
zoo şi fitoplanctonului,  determină neuniformitatea 
arealului nămolului, grosimea sa variind de la 
centimetri până la un metru, fiind alcătuit din trei 
straturi. 

De-a lungul timpului, modificarea condiţiilor 
chimice ale apei lacului a avut drept urmare 
încetinirea procesului de peloidogeneză, rezervele 
de nămol scăzând simţitor în decursul anilor. Din 
punct de vedere fizico-chimic, nămolul este un 
amestec intim a trei faze: - o fază solidă, formată 
din particule minerale şi organice, de mărimi diferite 
- o fază coloidală, compusă din substanţe minerale 
şi organice aflate în nămol în stare coloidală 28 
- o fază lichidă, constituită din soluţia apoasă a 
substanţelor solubile din nămol, soluţie ce îmbibă 
şi umple interstiţiile dintre particulele solide şi 
cele coloidale ale nămolului. La acestea se adaugă 
diferite microorganisme componente ale biomasei 
nămolului precum şi resturi vegetale nedescompuse. 
Depozitele pelitice din cuveta lacului sunt de 
vârstă cuaternară, ele repauzând peste depozitele 
sarmaţiene. Succesiunea diferitelor nivele pelitice 
cuaternare se împarte în două complexe: I şi II.6

În acest sens se impune o protecție prin legislație 
europeană și asupra depozitelor de nămol ale lacului, 
apreciate ca extrem de valoroase pentru cercetare 
științifică și tratamente,  elaborarea sau după caz, 
revizuirea planurilor și strategiilor de management 
pentru ariile naturale protejate și activitățile conexe.

 De asemenea, se impune cartarea habitatelor și 
speciilor de interes comunitar din situl Techirghiol a 
limitelor ariilor protejate, a formelor de proprietate 
asupra terenurilor, a regimului de administrare şi a 
folosinței suprafețelor din aria protejată și a mediului 
fizic.

Suprafața perimetrului de exploatare a nămolului 
este de 1310 ha, la o adâncime de 4 metri,  într-o 
zonă centrală a lacului, impactul activității miniere de 
exploatare ce constituie obiectul licenței de dare în 
administrare asupra speciilor protejate și peisajelor, 
precum și asupra factorilor de mediu, respectiv aer, 
apă, sol și comunități locale pare nesemnificativ. În 
condițiile în care exploatarea se face controlat, cu 
utilaje moderne, respectând procedurile impuse de 
autoritățile care gestionează rezervele mionerale 
ale țării. După cum se știe, nămolul sapropelic are 
un proces lung de formare și germinare, circa 30 de 
ani, fiind necesară recuperarea cantităților folosite și 
depozitarea lor în locuri bine marcate.

Trebuie însă avut în vedere că această licență 
de exploatare a fost dată în martie 2006, la un an 
6  Munteanu, Constantin, Nămolul terapeutic, Editura balneară, 2012, 
p.56

înaintea aderării României la Uniunea Europeană. Ca 
atare actul legislativ nu transpunea și nu implementa 
o decizie a Curții Europene sau a altor documente 
internaționale relevante, din care să decurgă și 
anumite angajamente ale factorilor de autoritate 
locali și naționali.

Concluzii
La data emiterii licenței nu se simțea nevoia 

înființării unor organisme sau extinderea 
competențelor celor deja existente, prevederile 
acestui act normativ fiind implementate doar de 
Agenția Națională pentru Resurse Minerale. Tocmai 
de aceea planul de management al întregii arii 
protejate și a fiecărui responsabil în parte trebuie să 
aibă proceduri specifice  în ceea ce privește în special 
folosirea nămolului ca sursă de sănătate.

 Ca atare, Techirghiol poate fi o excelentă 
destinație de ecoturism, dispunând de o arie 
protejată internațional, de calitățile excepționale ale 
lacului, de un excelent centru de cercetare.

 Sub rezerva ca sub incidența zonelor ocrotite 
prin legi europene să fie inclusă nu doar habitatul 
păsărilor de apă, ci și rezerva de nămol, extracția 
acestuia făcându-se sub strictă supraveghere de 
către un singur agent de autoritate și bine dotat. 
În acest caz sanatoriul nostru răspunde perfect la 
aceste cerințe.
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Strategy implementation for 
Lake Techirghiol between existing laws
and the requirements of balnear tourism

Drd. Elena Roxana Almăşan, Manager of Techirghiol Balnear and Recovery Sanatorium

Lake Techirghiol is currently a Ramsar site, being 
included in the List of wet areas of international 
importance since March 2006, as habitat for water 
birds, thus benefiting of the European laws in 
the matter. Thus, on November 8th, 2006, the 
Romanian Government issued Decision no. 1586 by 
means of which Lake Techirghiol was included as 
natural protected area, legally established, in the 
management category set by the Convention on 
wet areas of international importance, especially 
as habitat for water birds. After several attempts 
to regulate the legal and administrative conditions 
for this exceptional natural deposit of health, Lake 
Techirghiol obtained a maximum protection status. 
However, not for its unique and exceptional value 
with certain valences for health recovery, but merely 
as habitat for some endangered birds. In exchange, 
amongst the seaside lake, Lake Techirghiol - a 
maritime shore with very salty water, takes a special 
position in biological terms.

There are 2,186 wet areas of international 
importance in the world, with a total surface of 
208,449,277 hectares and the designation of a 
wet area as Ramsar site is an endorsement of the 
significance and appropriate management of such 
area at international level.

 There are 19 such areas in Romania, with the 
total surface of 1,156,448 hectares, one of them 
being Lake Techirghiol. This protects the bio-
diversity, maintaining the lake in a good condition 
of preservation as habitat for water birds, the 
ecosystem in the area being strategically considered 
in the context of a sustainable development.

By this date, the responsibility for Lake Techirghiol 
and the sustainable use of its natural resources was 
passed from one authority to another.

In 1972, Decision 313 established that „Lake 
Techirghiol, together with the hydro-geological 
protection area, with the total surface of 5,400 ha, 
representing 1,270 ha of water surface, 47,5 ha 
protection area in peripheral localities on a strip of 200 
m and 3413,5 ha protection area outside localities, 
on a strip of 2 km, are subject to protection”.

Lake Techirghiol is thus declared natural monument. As 
protection measures boats on the lake are prohibited and 
piers from Eforie Nord, Eforie Sud and Techirghiol are 
decommissioned. The discharge into the lake of any sources of 
waste waters is no longer permitted and sanatoriums 
and treatment bases using he mud from the lake or 

its water commit to return these back to the lake 
after use.

It was only by means of the Government Decision 
no. 1266 from December 7th, 2000, published in 
the Official Journal that Lake Techirghiol became a 
protected area. However, caregivers have always 
changed.

Returned, initially, as state public property, the lake 
is given for administration to the Ministry of Health, 
not for long. The Romanian Government approves 
the transfer of Lake Techirghiol and its beaches, 
as state public property, from the administration 
of the Ministry of Health to the administration of 
the Ministry of Waters, Forests and Environmental 
protection under special protection and preservation 
conditions as protected area, according to law. It 
concerns the surface of 1226.98 ha, of which 0.4 ha 
beach surface.1

Upon such transfer, Lake Techirghiol is registered 
in the inventory of public goods administered by 
ANAR-ABADL. Which is, therefore, responsible for 
the hydrological, chemical and biological supervision 
with direct influence on maintaining the mud 
therapeutic quality. Also of the existing reserves.

In 2006, the lake is designated as „Ramsar 
site”, with the surface of 1462 ha, during the 
project „Improvement of winter conditions for 
Branta ruficollis at Techirghiol”. The same year, it is 
designated as „wet area of international importance” 
and the following year, in 2007, it becomes „Bird and 
fauna special protection area ROSA0061”, with the 
surface of 3,035 ha, according to GD 1284 regarding 
the designation of bird and fauna special protection 
areas as integral parts of the European Green 
Network Nature 2000 in Romania.

In 2011, the international importance lake is 
taken, as bird and fauna special protection area, 
under the custody of the National Administration 
of Romanian Waters - Water Basin Administration 
Dobrogea-Litoral, Techirghiol mayor’s office, the 
Romanian Society of Ornithology and Demos 
Association. In other words, a national authority, 
together with a non-governmental organisation and 
local administration, each with their own regulations, 
decisions, and norms.2 As regards the last caregiver 
on the list, we may question the possible services 
offered and the competencies of its members.

1 Official Journal, Part 1, no.648 from December 12th, 2000
2 Lake Techirghiol protected area custody report, no.9441, CA, 30 
05.2012, SBRT Archives, public
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On the most visited European Site, Natura 2000, 
the management plan for the protected are of Lake 
Techirghiol, it is written that the preparation is in 
progress at the Water Service Dobrogea Litoral - the 
site administrator.3. One can also mention that the 
mud has therapeutic properties and that it is used 
for different treatments in an international medical 
centre for physiotherapy built in this area.

Which is not entirely correct, given that several 
balnear and recovery facilities operate around the 
lake, admittedly, the largest and with a long-standing 
tradition of 117 year being Techirghiol Balnear and 
Recovery Sanatorium. It has been the holder of the 
administration license and the mining exploitation 
activity in the perimeter of Lake Techirghiol since 
2006, upon the Government Decision no. 7067 
regarding the mining exploitation of therapeutic 
sapropelic mud concluded with the National Agency 
of Mineral Resources. The license ensures the 
economic circuit of the deposit rendering the increase 
in the production and the creation of jobs in the area. 
At the same time, it is estimated that the reserves of 
sapropelic mud must be capitalised in a high manner 
as useful mineral resources. In other words, the mud 
is, according to law - a source of economic benefits 
for local investors. 

 In parallel, the Institute of Physical Medicine and 
Balneoclimatology and Medical Recovery is appointed 
by the Ministry of Health as specialised body, acting 
according to the provisions in Law 3/1978 to ensure 
the public health, according to the provisions in 
art. 60, chapter 6 in the Mining Law / 1998, thus 
having the exclusive right to certify, re-certify, quality 
control and sanitary protect the natural therapeutic 
substances as integral part of mineral resources.

By means of its duties, the Institute of Physical 
Medicine and Balneoclimatology and Medical 
Recovery is the only Romanian institutional body 
preparing for over 40 years, under the Medical 
Approval Commission, on grounds of the results of 
physical-chemical, microbiological and pharmacy 
dynamic exams, the indications and counter-
indications of therapeutic use of all useful mineral 
substances valuable as natural therapeutic factors.

This legal modality regarding the right of 
certification outlined the special improvement 
qualities of the mud and water from Techirghiol in 
countless chronic disorders.4 Medical procedures, 
based on mud packing, salty water baths in the area 
sea climate are especially efficient to treat many 
disorders against low prices. There is, nevertheless, 
a century long tradition of spectacular results in the 
recovery patients with locomotive disorders, children 
and adults,

The evidence is the institution operating permit 
for medical-balnear purposes and therapeutic 
capitalisation of natural sanitary factors according to 
the provisions in the Government Ordinance 109/2000 
3 http://natura2000.eea.europa.eu/Natura2000/SDF.aspx?site=ROSPA0061
4 Archives of Ministry of Health, General Service of Health Care, 
no.7363/December 15th, 1999

regarding balnear, climatic and balneoclimatic, 
health care and recovery resorts, approved with 
subsequent amendments and supplements by Law 
343/2002 and also according to the conditions in the 
technical report prepared by the National Institute 
of Physical Medicine and Balneoclimatology and 
Medical Recovery.

We also mention that the specialists from this 
Institute of Physical Medicine and Balneoclimatology 
and Medical Recovery established a sanitary 
protection area consisting of an internal area with 
strict conditions and an external area of limitation, 
the latter on a radius of approximately 3 km 
around the lake, on grounds of a thorough hydro-
geological / balneotechnical, pharmacy dynamic and 
microbiological study and that the Ministry of Health 
issued Order no. 893 from December 15th, 19999 to 
that end.

Let us now return to the European laws, 
especially the EU Acquis regarding the environmental 
protection containing directives, regulations and 
decisions gathered in the so-called horizontal 
laws and sectoral laws in the matter. The horizontal 
laws include such regulations considering the 
information transparency and circulation, facilitation 
of decision making process, activity development 
and the implication of the civil society. In contrast, 
the sectoral laws concern the sectors subject to the 
environmental policy (climatic changes, air quality, 
waste management, nature protection, control of 
industrial pollution, chemical substances, genetically 
modified organisms, noise, water quality, forestry).5

Such normative acts are prepared by the European 
Commission by means of the specific general services 
and adopted by ordinary legislative procedures or 
delegated acts.

The translation of the acquis regarding the 
environmental protection to the national laws and its 
implementation are major duties. The list of priorities 
includes: - legal framework of the European Union 
(including access to information and assessment of 
environmental impact); - measures derived from 
international convention to which the Community 
partakes; - reduction of global and cross-border 
pollution; - laws on natural protection (aiming to 
preserve biodiversity); - measures ensuring the 
operation of the Internal Market (for instance, 
product standards). The enforcement and observance 
of the acquis for environmental protection require 
an appropriate administrative structure. Even more, 
according to article 6 in the EC Treaty, one must 
consider the inclusion of the requirements regarding 
environmental protection in other fields as well, in 
order to add to the sustainable development.

There has always been social-economic interest to 
preserve the valuable biological diversity in Romania, 
interest initiated and supported by specialists and 
specialised institutions. Currently, the preservation 
and protection of nature are mainly achieved by 
5 Infoeuropa , April 2007, no.20, http://ec.europa.eu/romania/documents/
eu_romania/tema_20.pdf
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setting up and declaring, at national level, a network 
of protected areas of various categories. 

The mud in Lake Techirghiol is included in the group 
of therapeutic organogenic underwater sediments, 
characterised by shore sapropelic mud, a product of 
complex long term biological and chemical processes. 
The structure of the lake basin, the lake currents and 
non-uniform display of zoo-plankton and phyto-
plankton determine the mud area non-uniformity, its 
thickness varying from a few centimetres up to one 
meter, consisting of three layers. In time, the changes 
in the lake water chemical conditions resulted in a 
slower peloidogenesis process, the mud reserves 
significantly reducing over the years. In physical-
chemical terms, the mud is an intimate mixture of 
three stages: - a solid stage, consisting of mineral and 
organic particles of various sizes - a colloidal stage, 
consisting of mineral and organic substances in the 
mud in colloidal state 28 - a liquid stage, consisting of 
the watery solution of the soluble substances in the 
mud, a solution soaking and filling the gaps between 
solid particles and colloidal ones in the mud. Various 
micro-organisms in the mud biomass and non-
decomposed vegetable rests add to these. The pelitic 
deposits in the lake basin are of Quaternary age, 
superimposed on Sarmatian deposits. The succession 
of the various Quaternary peitic levels divides into 
two complexes: I and II.6

To that end, the protection under European laws 
is also needed for the lake mud deposits which 
are considered to be highly valuable for scientific 
research and treatments, as well as the preparation 
or, as applicable, the revision of the management 
plans and strategies for the natural protected areas 
and adjoin activities.

It is also necessary to map habitats and species 
of community interest on Techirghiol site, the 
6 Munteanu, Constantin, Nămolul terapeutic, Editura balneară, 2012, p.56

limits of protected areas, the ownership on the 
lands, the conditions for the management and use 
of the surfaces in the protected area and physical 
environment.

The surface of the mud exploitation area is of 1310 
ha, at a depth of 4 metres, in a lake central area, the 
impact of the mining exploitation activity subject to 
the administration license on the protected species 
and landscapes, as well as on the environmental 
factors such as water, air, sol and local communities 
seeming insignificant. Given that the exploitation 
is controlled and made with modern machineries, 
observing the procedures imposed by the authorities 
managing the mineral reserves in the country. As 
known, sapropelic mud is subject to a long term 
formation and germination process, approximately 
30 years, thus being necessary to recover the 
amounts used and to deposit these in appropriately 
marked locations.

We must, however, consider that the exploitation 
permit was issued in March 2006, one year prior 
to Romania adhering to the European Union. 
Therefore, the legal act fails to translate and 
implement a decision of the European Court or other 
relevant international documents resulting in some 
commitments of the local and national authorities.

Conclusions
On the date the license was issued, there was 

no need for some bodies to be established or for 
the already existing competencies to be extended, 
the provisions in this normative act only being 
implemented by the National Agency of Mineral 
Resources. This is why the management plan for the 
entire protected area and each responsible should 
include specific procedures especially regarding the 
use of mud as source of health.

 As such, Techirghiol can be an excellent eco-
tourism destination, 
benefiting of an 
internationally protected 
area, exceptional lake 
qualities and an excellent 
research centre.

Subject to the fact 
that the incidence of 
areas protected under 
European laws should not 
only include the habitat of 
water birds, but also the 
mud reserve, its extraction 
being carried out under 
the strict supervision of 
a single authority and 
by means of performing 
equipments. In such case, 
our sanatorium perfectly 
meets these requirements.
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Acupunctura - Terapie împotriva îmbătrânirii
Liliana Elena STANCIU, Elena-Valentina IONESCU, Marius Sorin CHIRIAC

În epoca modernă în care trăim, organismul uman 
este supus permanent unor procese multiple ce cresc 
gradul de uzură, astfel încat calitatea vieții umane 
poate avea de suferit. Chiar dacă este cunoscut faptul 
că ne aflăm în fața creșterii speranței de viață, este 
foarte important aspectul sub care sunt petrecuți 
acești ani câștigați. Tot mai mult atenția medicală 
este îndreptată asupra terapiilor naturale cu efect 
asupra fenomenelor legate de procesul fiziologic de 
ÎMBĂTRÂNIRE.

Fenomenul de îmbătrânire este studiat 
multidisciplinar, în anul 1908 microbiologul rus 
Ilia Ilici Mecinikov câștigând Premiul Nobel pentru 
Medicină în cadrul studiului revoluționar al celulelor, 
al sistemului imunitar și al îmbătrânirii. 

NATURA este cea care are toate răspunsurile 
legate de factorii ce influențează acest fenomen 
fiziologic, dar care se manifestă diferit de la individ 
la individ și tot EA ne poate oferi remedii cu efect 
asupra unei îmbătrâniri de succes. Acesta este 
motivul pentru care în cadrul Sanatoriului Balnear și 
de Recuperare Techirghiol se derulează cu succes o 
lucrare de doctorat pe aceasta temă prin utilizarea 
nămolului sapropelic de Techirghiol, lucrare ce se 
vrea a deveni un ghid terapeutic. Nămolul sapropelic 
de Techirghiol este darul naturii pentru vitalitatea 
umană. Derularea cercetării științifice a acestei 
lucrări a suscitat interesul autorului asupra unei alte 
terapii, folosită în trecut în cadrul unitații medicale și 
anume, ACUPUNCTURA.

Aceasta este o terapie foarte veche, cu origine ce 
poate fi plasată între anii 1000 și 200 î.e.n., terapie pe 
care poporul chinez o consideră patrimoniu național. 

Tratamentul prin acupunctura a fost menționat 
pentru prima dată în România de către N.Vătămanu, 
în “ Reflexoterapia modernă” în 1934.

Ca definiție, acupunctura este o terapie ce 
utilizează înțepăturile acelor sau alte procedee de 
influențare a activității corpului omenesc, în scopul 
corectării acesteia. Înțepăturile se aplică asupra unor 
puncte precis determinate ale suprafețelor cutanate, 
considerate drept locuri de condensare a unei 
energii. Această energie alimentează neîntrerupt 
și succesiv organele corpului omenesc, circulând 
pe căi corespunzătoare fiecărui organ, numite 
meridian, înțelese și ca unități energetice, definite 
prin denumirea organului pe care fiecare meridian îl 
reprezintă energetic.

În cursul celor 24 de ore ale zilei, fiecare meridian 
are perioade, totdeauna aceleași, de câte 2 ore de 
maximă activitate, urmate imediat de alte două ore 

de relaxare, când activitatea energetică slăbește.
Orice activitate perturbatoare a stării de echilibru 

va avea consecințe directe asupra sănătății generale 
a organismului, afectând unul sau mai multe din 
organele sale Atunci când deja s-a produs un 
dezechilibru energetic, acționând prin influențarea 
activității energetice a meridianelor, în sensul 
revenirii lor la starea inițială, normală, se acționează 
pentru înlăturarea bolii, pentru însănătoșire.

În procesul de îmbătrânire de succes se folosește 
punctul longevității, Zu San Li, punct situat pe 
meridianul stomacului, S36, la patru degete sub 
rotulă, dedesubtul și în afara tuberozității anterioare 
a tibiei, în mușchiul gambier anterior sau acest punct 
poate fi identificat prin prinderea genunchiului drept 
cu mâna dreaptă, la vârful degetului mic. Punctul este 
obținut prin aceleași repere pe partea stângă. Acest 
punct este denumit de chinezi “ punctul tinereții și 
longevității” iar de către japonezi “ punctul celor 100 
de boli”. Este punctul care repartizează energia în 
corp. Poate fi stimulat prin acupunctură, moxă sau 
presopunctură. Acest punct se consideră că este un 
declanșator ce face parte dintr-un sistem de reglare 
informațională, ce poate fi stimulat cu orice tip de 
energie (mecanică, termică, electrică, magnetică, 
luminoasă) de la o sursă biocompatibilă.

Efecte terapeutice ale stimulării:
-crește activitatea glandelor suprarenale
-eliberare de adrenalină și hidrocortizon
-reglează sistemul imunitar  
Atât acupunctura cât și terapia cu nămol 

sapropelic de Techirghiol sunt terapii supuse probei 
TIMP-ului ce oferă pacientului oportunitatea unei 
calități superioare a vieții în timpul procesului de 
îmbătrânire

 Terapiile utilizate în acest scop trebuie însoțite 
de o dietă adecvată, un somn odihnitor, exerciții 
fizice regulate, atitudine mentală pozitivă, relații 
sociale positive. Toți acești factori reprezintă cele 
mai eficiente antidoturi ale stresului. Aceste indicații 
se regăsesc în recomandările pe care le primesc 
la externare pacienții Sanatoriului Balnear și de 
Recuperare Techirghiol.

BIBLIOGRAFIE:
- Caba Teodor, Diagnostic, Tratament și puncte noi în 

acupunctură, editura Anandakali, 2000 
- Hecker Hans-Ulrich, Color Atlas of Acupuncture,editura 

Thieme, 2008
- C. Ionescu Târgoviște, Teoria și practica acupuncturii moderne, 

editura Academiei Române,1993
- Thambirajah Radha, Energetics in Acupuncture, editura 

Elsevier, 2010

“Medicul vindecă uneori, uşurează adesea şi 
mângâie întotdeauna“ - Iuliu Haţeganu
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Acupuncture - Anti-Ageing Therapy
Liliana Elena STANCIU, Elena-Valentina IONESCU, Marius Sorin CHIRIAC

In the modern era we live in, the human body is 
permanently subject to many processes increasing 
the wear and tear level, therefore the quality of the 
human life can be affected. Although it is a known 
fact that we face an increase in the life expectancy, 
it is very important how these extra years are lived. 
Medical attention is more and more focused on the 
natural therapies affecting the phenomena related to 
the physiological AGEING process.

The ageing phenomenon is subject to multi-
disciplinary studies and, in 1908, the Russian 
microbiologist Ilia Ilici Mecinikov was awarded the 
Nobel Prize for Medicine with the revolutionary 
study on cells, immune system and ageing. 

NATURE has all the answers to the factors 
influencing this physiological phenomenon 
manifested differently from one individual to another 
and it is IT that can provide remedies for a successful 
ageing. This is the reason why, Techirghiol Balnear 
and Recovery Sanatorium carries out a successful 
doctorate thesis on this subject using the Techirghiol 
sapropelic mud, a work intended as a therapy guide. 
The Techirghiol sapropelic mud is the nature’s gift 
for human vitality. The scientific research for this 
thesis entailed the author’s interest in another 
therapy, used in the past our medical facility, namely 
ACUPUNCTURE.

This therapy is very old, its origins being dated 
between 1000 and 200 B.C., a therapy the Chinese 
people see as national patrimony.

The acupuncture treatment was mentioned for 
the first time in Romania by N.Vătămanu, in 1934, in 
his „Modern reflexotherapy”.

 In terms of its definition, acupuncture is a therapy 
using needle stings or other procedures to influence 
the human body activity, in order to correct it. Stings 
are applied on precisely set points in the skin surface, 
seen as energy focusing points. This energy feeds, 
uninterruptedly and successively, the human body 
organs, going through channels corresponding to 
each organ, called meridians, seen as energy units, 
defined by the name of the organ represented by 
each energy meridian.

During the 24 hours of each day, each meridian 
has periods, always the same, of 2 hours of maximum 
activity immediately followed by another two hours 
of relaxation, when the energy activity weakens.

Any activity disturbing the balance state entails 
direct consequences on the general health of the 
body, affecting one or several of its organs. When an 

energy unbalance occurs, influencing the meridian 
energy activity, to restore these to their initial 
condition, action is taken to remove the disease and 
heal the patient.

In the successful ageing process, the longevity 
point is used, Zu San Li, located on the stomach 
meridian, S 36, four fingers below the knee cap, 
below and outside the anterior tibia tuberosity, 
in the anterior shank muscle, or the point can be 
identified by gripping the right-side knee with the 
right-side hand, at the tip of the small finger. The 
point is identified using the same benchmarks 
for the left side. The point is called by the Chinese 
people the „point of youth and longevity” and by the 
Japanese people „the point of 100 diseases”. It is the 
point distributing the energy to the body. It can be 
stimulated by acupuncture, moxa or acupressure. The 
point is seen as a trigger included in an information 
adjustment system, stimulated by any type of energy 
(mechanical, thermal, electrical, magnetic, light) 
from a bio-compatible source.

Stimulation therapeutic effects:
- increases the activity of suprarenal glands
- release of adrenaline and hydrocortisone
- regulation of the immune system
Both acupuncture and the Techirghiol sapropelic 

mud therapy are therapies passing the TIME test 
and offering the patient the opportunity of a higher 
quality life during the ageing process.

 The therapies used for this purpose must be 
accompanied by an appropriate diet, restful sleep, 
regular exercises, a positive mental attitude and 
positive social relationships. All such factors represent 
the best stress antidotes. These indications are found 
in the recommendations received by patients when 
discharged from Techirghiol Balnear and Recovery 
Sanatorium.

REFERENCES:
- Caba Teodor, Diagnostic, Tratament și puncte noi în 

acupunctură, editura Anandakali, 2000
- Hecker Hans-Ulrich, Color Atlas of Acupuncture,editura 

Thieme, 2008
- C. Ionescu Târgoviște, Teoria și practica acupuncturii moderne, 

editura Academiei Române,1993
Thambirajah Radha, Energetics in Acupuncture, editura Elsevier, 

2010

“The doctor sometimes heals, often alleviates and 
always comforts“ - Iuliu Haţeganu
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Luxația Acromio-Claviculară
Sibel DEMIRGIAN, Ioana LASCU, Adela LULEA

DEFINITIE:
LUXATIE, luxatii, s.f.= deplasare a extremițătilor osoase ale unei articulații din poziția obișnuită, însoțită de 

pierderea mișcărilor normale; (lat. Luxation)
LUXATIA ACROMIO-CLAVICULARĂ reprezintă o formă majoră a leziunilor ligamentare a articulației acromio-

claviculare, mai frecvent fiind vorba de o entorsă.

ANATOMIE:
Articulațiile membrului superior se 

impart in articulațiile centurii membrului 
superior și articulațiile membrului superior 
liber (articulația gleno-humerală)

Articulațiile cenurii membrului superior 
realizează legăturile claviculei cu sternul 
(art. sterno-claviculara), cu acromionul (art. 
acromio-claviculara) și cu procesul coracoid 
prin intermediul ligamentelor coraco-
claviculare (sindesmoza coraco-claviculară). 
Se adaugă și legătura centurii cu scheletul 
cutiei toracice prin intermediul mușchiului 
dințat anterior (sissarcoza scapulo-toracica).

Articulația acromio-claviculara este o 
articulație plană realizată între extremitatea 
laterală a claviculei și marginea medială a acromionului. Articulația este întărită de capsula articulară, subțire 
și laxă și de trei ligamente : ligamentul coraco-clavicular, coraco-acromial și de ligamentul acromio-clavicular.

Ligamentul coraco-clavicular controlează stabilitatea verticală și se opune deplasării superioare si 
anterioare a extremității laterale a claviculei.

Ligamentul coraco-acromial controlează mișcarea anterioară și posterioară a extremității laterale a 
claviculei.

Ligamentul acormio-clavicular se opune rotatiei axiale si translatiei posterioare a claviculei.
Mărimea spațiului articular este de 9-19mm.
S-a constatat prezența unui menisc articular la o treime din cazuri, acesta aderând prin baza sa la capsulă 

și terminându-se in cavitatea articulară printr-o margine liberă.
In articulația acromio-claviculară se produc numai mișcări de alunecare, scapula urmând mișcările care au 

loc in articulația sterno-claviculară.

EPIDEMIOLOGIE:
Luxațiile articulației acromio-claviculare reprezintă doar 9 % din totalul 

leziunilor umărului și survin mai frecvent la bărbatți decât la femei (5:1 
până la 10:1)

Incidența leziunilor acromio-claviculare cunoaște un maxim in  a doua 
și a treia decadă de viață, traumatismele survenind frecvent în urma  
practicării unor sporturi de contact  ( rugby, hockey,wrestling, etc ).

Leziunile incomplete (tip I, II-disjunctii) sunt de aproximativ două 
ori mai numeroase decât cele complete (tip III,IV, V,VI-luxații acromio-
claviculare).

ETIOLOGIE:
Luxația acromio-claviculară se produce prin mecanism direct (cădere pe 

umăr, sporturi violente, ridicarea forțată a umărului insoțită de abducția 
puternică a brațului) fie prin mecanism indirect (cădere pe cot, contracție 
violentă a trapezului sau traumatisme ce împing acromionul în jos). 

Majoritatea leziunilor apar în urma unor traumatisme directe, cum ar 
fi o lovitura sau o cădere  pe acromion.
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CLASIFICARE:
Rockwood a clasificat luxațiile articulației acromi-claviculare în 

6 tipuri:
• Tipul 1-implică o leziune ușoară a ligamentelor acromio-

claviculare, de aspect radiologic normal.
• Tipul 2-implică o leziune completă a ligamentelor acromio-

claviculare, dar cu ligamente coraco-claviculare intacte. Radiologic 
s-ar putea evidenția înalțarea claviculei față de acromion, dar cu o 
deplasare de mai puțin de 25 %.

• Tipul 3-este reprezentat de ruptura completă a ligamentelor 
acromio-claviculare și coraco-claviculare, dar fascia deltoido-trapza 
rămâne intactă. Radiografia relevă o creștere a spațiului coraco-
clavicular cu 25%-100% față de aspectul umărului normal.

• Tipul 4-include ruperea completă a 
ligamentelor acromio-claviculare și coraco-
claviculare cu deplasarea posterioară a 
claviculei distale în muschiul trapez. 

• Tipul 5-este prezentă ruperea 
completă a ligamentelor acromio-
claviculare și coraco-claviculare împreună 
cu ruperea fasciei deltoido-trapeză. Drept 
urmare spațiul coraco-clavicular se mărește 
cu peste 100% față de umărul normal.

• Tipul 6-implică atât ruperea 
completă a ligamentelor acromio-
claviculare și coraco-claviculare cât și 
dezinserția musculară deltoidă-trapeză, cu 
deplasarea claviculei distale sub acromion 
sau sub procesul coracoid. 

Evaluarea radiologică a articulației acrmio-claviculare trebuie să includă incidentele antero-posterioaă si 
laterală și incidența Zanca.

Clasificarea Rockwood

SIMPTOMATOLOGIE SI DIAGNOSTIC:
In entorsa simplă (tipul 1 Rockwood) durerea este 

vie, locală, exacerbată de abducția brațului.
In subluxație (tipul 2 Rockwood) durerea este 

insoțită de edem, ușoară ascensiune a extremității 
externe a claviculei și instabilitate articulară.

In luxația completă ( tipul 3,4,5,6 Rockwood) 
durerea intensă este însoțită de impotența funcțională 
accentuată, deformare caracteristică a umărului “in 
treapta de scară”; ascensiunea extremității externe 
a claviculei se reduce la apăsare, dar se reproduce 
de indată ce presiunea incetează - “semnul clapei de 

pian”; abducția mai mare de 120 ° este imposibilă; 
semnul sertarului antero-posterior este prezent. 

EVOLUTIE:
In absența tratamentului luxațiilor: 
• Sechelă inestetică prin proeminența 

claviculei;
• Sechele funcționale ;
• Durere acromio claviculară;
• Oboseală la efort în elevație sau purtatul de 

greutăți;
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• Limitarea mișcărilor de lansat, aruncat la 
sportivi.

In cazul tratamentului chirurgical:
• Probleme estetice: cicatrici;
• Migrarea sau deteriorarea materialului de 

osteosinteza ;
• Infecție; 
• Leziunea marilor vase;
• Artrita acromio-claviculară;
• Fractură tardivă;
• Diformitate recurentă.

TRATAMENT:
Obiective generale:

• Ameliorarea fenomenului dureros;
• Obținerea unui stabilități articulare de bună 

calitate;
• Creșterea mobilității;
• Relaxarea generală a pacientului;

1.	 Tratamenul igieno-dietetic: constă în 
punerea în repaus a umărului afectat și în regim 
alimentar hiposodat ca urmare a tratametului cu 
antiinflamatorii steroidiene.

2.	 Tratamentul ortopedic se aplică în funcție de 
stadializarea Rockwood:

• Tipul 1: crioterapie, imobilizare în eșarfa 
Mayor timp de 7-10 zile;

• Tipul 2: imobilizare in eșarfa/bandaj toraco-
brahial 10-14 zile; la pacienții tineri bandaj Robert-
Jones timp de 21 zile.

• Tipul 3: tratamentul este unul controversat 
intrucât poate fi funcțional (sportivi, vârstnici, 
persoane inactive-bandaj Robers-Jones, elastice, 
orteze performante timp de 6-8 săptămâni) sau 
chirurgical (tineri, persoane active, dureri intense la 
nivelul articulației, când nu se poate obține reducerea 
luxației)

• Tipurile 4,5,6 necesită tratament chirurgical.
3.	 Tratamentul medicamentos: se pot folosi 

AINS care au efect analgezic și antiinflamator, 
corticoterapie orală și injectabilă pentru controlul 
durerii și reducerea inflamației în faza acută.

4.	 Tratamentul balneo-fizical-kinetic se aplică 
timp de trei săptămâni, utilizând:

• Termoterapie: - generală: baie de nămol 
generale și  băi de plante generală cu scop antialgic și 
sedativ general.

-locală: aplicație locală de parafină cu scop 
antialgic și pentru pregătirea țesuturilor moi pentru 
programul de kinetoterapie.

• Electroterapie: - curenți de joasă frecvență: 
curenți diadinamici, aplicații pe puncte dureroase 
circumscrise cu electrozi “gemelari”, polul negativ se 
aplică direct pe locul dureros, iar cel pozitiv la 2-3cm 
distanță, DF 2`+`2, PL 4`+4`, pentru efectul analgetic, 
miorelaxant și anticongestiv;

-curenți de medie frecvență: curent interferențial, 
pentru efect analgezic și excitomotor;

-curenți de înaltă frecvență: unde scurte pentru 
efectul miorelaxant, hiperemizant, analgetic și 
activarea metabolismului;

-terapia cu ultrasunete pentru efectul analgezic, 
miorelaxant, hiperemiant;

• Masaj sedativ la nivelul umărului afectat și 
membrului superior de aceeași parte.

• Hidrokinetoterapie:
Obiective specifice: 
-relaxarea;
-reeducarea mobilității;
-refacerea forței musculare;
-creșterea rezistenței musculare;
-antrenamentul la efort.

• Hidrokinetoterapie în bazin cu apă sărată, indi-
vidual, exerciții creștere mobilitatea membrului 
superior (umăr, cot, pumn).

• Kinetoterapie individual, exerciții creștere mo-
bilitate umăr+exerciții creștere stabilitate umăr 
(tonifiere mușchi deltoid, trapez, pectoral mare, 
biceps brahial, marele dorsal, supraspinos). 
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Acromioclavicular Dislocation
Sibel DEMIRGIAN, Ioana LASCU, Adela LULEA

DEFINITION:
DISLOCATION, dislocations, f.n.= displacement of 

a joint bone extremities from their regular position, 
accompanied by the loss of normal movement; (lat. 
Luxation)

The ACROMIOCLAVICULAR DISLOCATION 
represents of major form of ligament injuries of the 
acromioclavicular joint, most commonly a sprain.

ANATOMY:
The upper limb joints are divided into upper limb 

belt joints and free upper limb joints (glenohumeral 
joint).

The upper limb belt joints connect the clavicle 
to the sternum (sternal-clavicular joint), to the 
acromion (acromioclavicular joint) and the coracoid 
process by means of the coracoclavicular ligaments 
(coracoclavicular syndesmosis). The belt joint to the 
ribcage skeleton is added by means of the anterior 
scapular muscle (scapulothoracic sysarcosis).

The acromioclavicular joint is a flat joint achieved 
between the lateral extremity of the clavicle and the 
medial edge of the acromion. The joint is reinforced 
by the joint capsule, thin and free and by three 
ligaments: coracoclavicular ligament, coracoacromial 
and acromioclavicular ligament.

The coracoclavicular ligament controls vertical 
stability and opposes the superior and anterior 
displacement of the clavicle lateral extremity.

The coracoacromial ligament controls the 
anterior and posterior movement of the clavicle 
lateral extremity.

The acromioclavicular ligament opposes the axial 
rotation and posterior translation of the clavicle.

The size of the joint space is of 9-19 mm.
The presence of a  joint meniscus  was seen in a 

third of the cases, adhering to the capsule at the base 
and ending into the joint cavity by a free line.

Only sliding movements occur in the 
acromioclavicular joint, the scapula following the 
movements occurring in the sternal-clavicular joint.

EPIDEMIOLOGY:
The acromioclavicular joint dislocations account 

for only 9% of the total shoulder injuries and are 
more frequent in males than in females (5:1 up to 
10:1).

The frequency of acromioclavicular injuries is 
maximum in the second and third decades, the 
injuries frequently occurring after some contact 
sports (rugby, hockey, wrestling, etc.

Incomplete injuries (type I, II - disjunctions) are 
approximately twice more frequent than complete 
ones (type III, IV, V, VI - acromioclavicular dislocations).

IDIOPATHY:
The acromioclavicular dislocation occurs by direct 

mechanism (shoulder falls, violent sports, forced 
lifting of the shoulder accompanied by the strong-
arm abduction) or by indirect mechanism (elbow 
falls, violent contraction of the trapezoid or injuries 
pushing the acromion downwards). 

Most injuries occur after direct injuries, such as an 
impact or fall on the acromion.

CLASSIFICATION:
Rockwood divided the acromioclavicular 

dislocations into 6 types:
• Type 1 - a light injury of the acromioclavicular 

ligaments, with normal radiological aspect.
• Type 2 - a complete injury of the 

acromioclavicular ligaments, with intact 
coracoclavicular ligaments. In radiological terms, the 
clavicle elevation from the acromion can be seen, 
however with a displacement below 25%.

• Type 3 - represented by the complete 
rupture of the acromioclavicular and coracoclavicular 
ligaments, but the deltoid-trapezoid fascia is 
intact. The radiography outlines a growth in the 
coracoclavicular space by 25%-100% as compared to 
the normal shoulder.

• Type 4 - includes the complete rupture of 
the acromioclavicular and coracoclavicular ligaments 
and the posterior displacement of the distal clavicle 
in the trapezoid muscle. 

• Type 5 - the complete rupture of the 
acromioclavicular and coracoclavicular ligaments 
together with the rupture of the deltoid-trapezoid 
fascia. Therefore, the growth in the coracoclavicular 
space increases by more than 100% as compared to 
the normal shoulder.

• Type 6 - includes both the complete rupture of 
the acromioclavicular and coracoclavicular ligaments 
and the deltoid-trapezoid muscle dislodgement, with 
the displacement of the distal clavicle below the 
acromion or the coracoid process. 

The radiological evaluation of the acromioclavicular 
joint must include the anterior-posterior and lateral 
incidents and the Zanca incidence.

Rockwood classification

SYMPTOMS AND DIAGNOSIS:
In the simple sprain (type 1 Rockwood) the pain 

is live, local, more intense upon the arm abduction.
In sub-dislocation (type 2 Rockwood) the pain is 

accompanied by an oedema, the slight elevation of 
the clavicle external extremity and joint instability.
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In complete dislocation (types 3, 4, 5, 6 Rockwood) 
the intense pain is accompanied by the enhanced 
functional agenesis, the shoulder characteristic 
deformation “in stairs”; the elevation of the clavicle 
external extremity reduces upon depression but 
reappears immediately after the pressure stops 
- “piano key sign”; the abduction beyond 120 ° 
is impossible; presence of the anterior-posterior 
drawer. 

EVOLUTION:
In lack of dislocation treatment: 
• Unaesthetic sequela upon the clavicle 

eminence;
• Functional sequelae;
• Acromioclavicular pain;
• Fatigue upon efforts in elevation or weight 

carrying;
• Limitation of launching or throwing 

movements in sportsmen;

In case of surgical treatment:
• Aesthetic issues: scars;
• Migration or damage of osteosynthesis 

material;
• Infection; 
• Injury of large vessels;
• Acromioclavicular arthritis;
• Late fracture;
• Recurrent deformity;

TREATMENT:
General objectives:

• Improvement of pain;
• Good joint stability;
• Increase in mobility;
• Patient general relaxation;

1.	 The hygienic-diet treatment: consists of 
the rest of the injured shoulder and the low sodium 
diet as a result of the treatment with steroidal anti-
inflammatory drugs.

2.	 The orthopaedic treatment is applied 
according to the Rockwood staging:

• Type 1: cryotherapy, immobilisation in 
Mayor’s scarf for 7-10 days;

• Type 2: immobilisation in scarf / thorax-
brachii bandage for 10-14 days; in young patients, 
Robert-Jones bandage for 21 days.

• Type 3: the treatment is controversial since 
it can be functional (sportsmen, elders, sedentary 
persons - Robers-Jones bandage, stretches, 
performing orthesis for 6-8 weeks) or surgical (young 
persons, active persons, intense joint pains, when 
the dislocation cannot be reduced)

• Types 4, 5, and 6 require surgical treatment.
3.	 Drug treatment: NSAIs can be used for pain 

reduction and anti-inflammatory effect, oral and 
injectable corticotherapy  to manage pain and reduce 

inflammations in acute stages.
4.	 The balneophysiokinetotherapy applies for 

three weeks, using:
• Thermal therapy: - general: general mud 

baths and general plant baths for pain reduction and 
general sedation.

 - local: local application of paraffin for pain 
reduction and to prepare soft tissues for the 
kinetotherapy program.

• Electro-therapy: - low frequency currents: 
diadynamic currents, application on radius painful 
spots with „twin” electrodes, negative pole directly 
applied on the painful spot and the positive one at 
the distance of 2-3 cm, DF 2`+`2, PL 4`+4` for the pain 
reduction, miorelaxing and anticongestive effect.

                        - medium frequency currents: 
interferential current for pain reduction and motor 
excitation;

                        - high frequency currents: short 
waves for miorelaxing, hyperaemic, pain reduction 
and metabolism activation;

                         - ultrasound therapy for pain 
reduction, miorelaxing and hyperaemic effects;

• Sedative massage of the injured shoulder 
and the upper limb on the same side.

• Hydrokinetotherapy:
Specific objectives: 
- relaxation;
- mobility re-education;
- restoration of muscle force;
- increase in the muscle resistance;
- effort training.

• Hydrokinetotherapy in salty water basin, indi-
vidually, exercises to increase the upper limb 
mobility (shoulder, elbow, fist).

• Individual kinetotherapy, exercises to increase 
the shoulder mobility + exercises to increase the 
shoulder stability (deltoid, trapezoid, large pec-
toral, biceps brachii, large dorsal, supraspinatus 
muscles toning) 
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Caracteristicile programului de recuperare acvatic. 
Aspecte practice

SL Dr. Mădălina ILIESCU, Conf. Univ. Dan ILIESCU

Programul de recuperare în mediul acvatic 
utilizează în scop facilitator sau de îngreunare 
caracteristicile mecanice şi termice ale apei. Astfel, 
mişcările se efectuează în condiţii de descărcare 
cu amplitudine maximă şi cu solicitări musculare 
minime. Kinetoterapeutul dirijează tratamentul şi 
ţine sub observaţie fiecare pacient, fiind prezent pe 
parcursul întregii şedinţe de reeducare, ce variază în 
funcţie de starea patologică, de vârsta şi de stadiul de 
recuperare a pacientului.

Condiții specifice terapiilor acvatice:
• încetinirea mişcărilor - sunt consecinţa 

densităţii crescute a apei, comparativ cu cea a aerului; 
• respiraţia îngreunată - presiunea apei poate 

exercita o apăsare, care se resimte cu precădere în 
zona toracică;

• pierderea echilibrului - prin forţa 
ascensională corpul îşi poate pierde echilibrul în 
funcţie de adâncime; chiar şi cu apă până la nivelul 
şoldurilor este dificilă menţinerea poziţiei verticale;

• scăderea capacităţii de orientare spaţială - 
provocată de închiderea ochilor sau înotul pe spate;

• senzaţia de frig.
După obişnuirea cu mediul acvatic urmează 

formele speciale de exerciţii, care pregătesc 
programul kinetic: prinderea apei, perceperea 
rezistenţei apei cu suprafeţele palmare şi plantare, 
folosirea forţei ascensionale a apei, a portanţei, 
pentru determinarea nivelului optim de imersie, 
cunoaşterea respiraţiei acvatice – se respiră liniştit şi 
ritmic, în pofida rezistenţei apei.

Durata programului şi ritmul execuţiilor. Programul 
de recuperare va respecta principiul progresivităţii, 
atât ca îngreunare, cât şi ca durată. Astfel, maximum 5 
minute va dura imersia pentru acomodare cu mediul 
acvatic, apoi se va desfăşura programul propriu-zis, 
care are iniţial 10-12 minute pe zi şi creşte treptat 
până la 30 minute, putând fi repetat chiar şi de 2 ori 
pe zi. 

În cazul persoanelor care nu suferă de afecțiuni 
grave, ședința  acvatică va fi completata cu înot 
terapeutic  care poate dura aproximativ 45 minute 
– 1 oră, pentru obținerea unor rezultate stabile. 
Iterația ședințelor de înot terapeutic, succesiunea 
sau alternanța unor categorii de mijloace va ține cont 
de: rata de recuperare (refacere, reabilitare), riscul 
maladiilor asociate, ameliorarea capacității de efort, 
adaptarea la patologie, dar și la bolnav. 

Programul recuperator va fi menționat în fișe 
și va cuprinde: durata imersiei, durata exercițiului 
(a reeducării propriu-zise), axele de mișcare, 
ritmicitatea, gradul de dificultate a elementelor 
(accesibilitatea), momentele de creștere a sarcinii.

Fișele cuprind atât date privind structurile motrice 
ce urmează a fi executate, cât și date despre pacient:  
starea generală a acestuia, vârstă, sex, antecedente, 
diagnostic, stare psihică, nivelul capacității sale fizice 
(condiția fizică), gradul capacității funcționale a 
bolnavului (în special a celui cardiac sau cu afecțiuni 
neuromotorii), posibilele complicații induse de 
practicarea efortului fizic, etc.

Program individual sau de grup. Programul de 
reeducare în apă se efectuează individual sau în 
grup. Hidrokinetoterapia individuală este indicată 
în special în cazurile în care terapeutul trebuie să 
asiste pacientul în apă. Individualizarea va ţine cont 
de: diagnostic, vârsta subiectului, stadiul bolii, starea 
generală a pacientului, bolile asociate. 

Terapia în grup se va practica în situațiile 
unor deficiențe omogene, cu simptomatologie 
asemănătoare. Pentru eficiență, grupa trebuie 
să cuprindă între 3 și 10 persoane cu stări clinice 
similare.

Avantajele sunt de natură:
• pragmatică, constând în posibilitatea tratării 

mai multor pacienţi într-o unitate de timp;
• psihică, motivaţia şi stimularea între pacienţi 

pentru învăţarea unui program de exerciţii va scădea 
durata tratamentului recuperator, factorul social 
devenind unul de ordin terapeutic.

Dezavantajul constă în imposibilitatea sau 
capacitatea redusă a kinetoterapeutului de a corecta 
individual pacienţii. Succesul terapeutic constă în 
alcătuirea unui bun plan de reeducare, în imaginaţia 
kinetoterapeutului şi în promovarea lucrului în echipă 
alături de medic şi, eventual, de psiholog.

Ca aspecte general valabile, indiferent de tipul 
programului menţionăm: 

- într-o şedinţă nu se vor trata mai multe deficienţe;
- kinetobalneoterapia se aplică doar subiecţilor cu 

stare generală bună, excluzând puseele inflamatorii 
sau alte afecţiuni care contraindică o temperatură 
ridicată a apei;

- îngreunarea mişcării se obţine prin accelerarea 
execuţiilor şi prin mărirea suprafeţei de rezistenţă 
(cu ajutorul palmarelor sau a altor dispozitive). Se 
realizează o adevărată mobilizare cu rezistenţă. 

Revenirea prin odihnă. La sfârşitul programului, 
după un duş hiper-hipo termic, pacientul se va odihni 
într-o cameră bine încălzită şi se va hidrata cu o 
băutură caldă. 

Indicaţii: „sindromul de decondiționare”, 
afecțiuni degenerative ale aparatului locomotor, 
deficiențe fizice, în special ale coloanei vertebrale și 
ale membrelor, anumite afecțiuni respiratorii, boli 
neurologice și afecțiuni circulatorii periferice, tulburări 
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ale mersului, afecțiuni posttraumatice, afecţiuni 
cardio-vasculare, afecţiuni senzoriale – deficienţe de 
văz, de auz, tulburări ale psihomotricităţii – motorii, 
de schemă corporală, de lateralitate, de orientare, 
de organizare şi structurare spaţială sau temporală, 
instabilitate psihomotorie, tulburări psihomotorii de 
natură afectivă, afecţiuni metabolice (obezitatea), 
afecțiuni ale sistemului nervos (formele spastice ale 
IMC, distrofii musculare, sindroame de neuron motor 
central și sindroame de neuron motor periferic), 
surmenaj fizic sau intelectual ( prin instalarea unei 
senzații de independență dată de posibilitatea de 
mișcare mult ușurată).

Hidrokinetoterapia are avantajul că se poate 
aplica precoce, când kinetoterapia este dureroasă 
sau împiedicată de contracturile musculare 
persistente. Pentru efectele sale desensibilizante 
nespecifice, antiinflamatorii, miorelaxante și trofice 
generale este utilizată în: combaterea atitudinilor 
vicioase, a contracturilor musculare și a retracțiilor 
capsulare și ligamentare, precum și în recuperarea 
sau chiar antrenarea complementară a sportivilor de 
performanță.

Aceste efecte se potențează sub acțiunea chimică 
complexă a apelor termale, a băilor calde cu soluții 
de plante, bule de aer etc.

Contraindicaţii: afecțiuni articulare acute, 
reumatisme degenerative în puseu acut, malformații 
cardiace, infecții rino-sinuzale și faringiene, hepatită, 
nefropatii, TBC pulmonar, epilepsie, afecțiuni 
dermatologice, leziuni de continuitate ale pielii, 
ulcere varicoase, incontinență urinară, afecțiuni 
oculare de tip infecțios, insuficiență respiratorie 
severă, crize comițiale, alergii, sarcină, alăptarea.

 Hidroterapia nu este indicată persoanelor care 
prezintă o stare generală deficitară, o afecțiune 
organică gravă, o maladie mentală avansată, o 
deteriorare senilă.
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Aquatic recovery programme characteristics.
 Practical issues

SL Dr. Mădălina ILIESCU, Conf. Univ. Dan ILIESCU

The recovery programme in aquatic environment 
used the water mechanical and thermal properties 
for weight facilitation or augmentation purposes. 
Thus, movements are carried out under load free 
conditions with maximum amplitude and minimal 
muscle stress. The kinetotherapist directs the 
treatment and observes each patient, being present 
for the entire re-education session, varying according 
to the patient’s pathological condition, age and 
recovery stage.

Aquatic therapy specific conditions:
• Slow movements - consequence of the high 

water density compared to the air density; 
• Heavy breathing - the water pressure may 

press and feel especially in the thoracic area;
• Loss of balance - upon the ascending force, 

the body may lose balance depending on the depth; 
even if in water up to the hip level, it is difficult to 
maintain the vertical position;

• Reduction in the space orientation capacity - 
caused by the closure of the eyes of back swimming;

• the feeling of being cold.
The special forms of exercises follow after 

becoming familiar with the aquatic environment, 
preparing the kinetic programme: water capture, 

perception of the water resistance by means of the 
palm and plantar surfaces, use of the water ascending 
force, bearing capacity, to determine the best 
immersion level, learning aquatic breathing - loose 
and rhythmic breathing despite the water resistance.

Programme duration and rhythm of exercises. The 
recovery programme shall observe the principle of 
progression, both in terms of weight augmentation 
and in terms of duration. Thus, immersion takes a 
maximum of 5 minutes to accommodate the patient 
with the aquatic environment, then the actual 
programme is carried out, initially for 10-12 minutes 
a day, then gradually longer up to 30 minutes, subject 
to repetition even twice a day. 

In case of persons without severe disorders, the 
aquatic session shall be supplemented by therapeutic 
swimming which can take approximately 45 minutes 
- 1 hour, to obtain stable results. The repetition of 
therapeutic swimming, the succession or alternation 
of some categories of means shall consider: the 
recovery speed (recovery, rehabilitation), the risk 
of associated disorders, the improvement of stress 
capacity, pathology adaptation and the patient, as 
well. 

The recovery programme shall be mentioned in the 
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sheets and shall include: the duration of immersion, 
the duration of the exercise (the actual re-education), 
movement axes, rhythm, level of element difficulty 
(accessibility), load increasing moments.

The sheets contain both data on the motor 
structures to be carried out and data on the patient:  
general condition, age, gender, history, diagnostic, 
mental state, level of physical capacity (physical 
condition), the patient’s level of functional capacity 
(especially the heart or neuro-motor disorders), 
possible complications resulting from physical 
exercises etc.

Individual or group programme. The re-education 
programme in water is carried out individually or in 
groups. Individual hydrokinetotherapy is indicated 
especially when the therapist must assist the patient 
in the water. The individualisation shall consider: 
diagnostic, patient’s age, disorder stage, the patient’s 
general condition, associated disorders. 

The group therapy shall be carried out in case 
of similar deficiencies, with similar symptoms. For 
efficiency purposes, the group must contain 3 to 10 
persons with similar clinical conditions.

Advantages are:
• practical, consisting in the possibility to treat 

several patients within a single time frame;
• psychological, motivation and stimulation 

between patients to learn an exercise programme 
reducing the duration of the recovery treatment, the 
social factor thus becoming a therapy factor.

The disadvantage consists of the impossibility 
or reduced capacity for the kinetotherapist to 
individually correct the patients. The therapeutic 
success consists in the preparation of a good re-
education plan imagined by the kinetotherapist and 
in the promotion of team work together with the 
doctor and, possibly, the psychologist.

As general valid issues, regardless of the 
programme type, we mention: 

- one session shall not treat several deficiencies;
- kinetobalneotherapy only applies to patients with 

a good general condition, excluding inflammatory 
bursts or other disorders for which the high water 
temperature is not recommended;

- movement difficulty is obtained by accelerating 
the exercises and by increasing the resistance 
surface (by means of palm or other devices). A true 
mobilisation is achieved under resistance. 

Recovery by means of rest. At the end of the 
programme, after a hyper-hypo thermal shower, the 
patient shall rest in a well heated room and hydrate 
with a warn drink. 

Indications: „de-conditioning syndrome”, 
degenerative disorders of the locomotive apparatus, 
physical deficiencies, especially spine and limb 
deficiencies, certain breathing disorders, neurological 
disorders and peripheral blood stream disorders, 
walking disorders, post-traumatic disorders, cardio-
vascular disorders, sensing disorders - sight, hearing 
deficiencies, psycho-motric disorders – motor, body 

structure, lateral, orientation, organisation and space 
or time structure disorders, psycho-motor instability, 
affective psycho-motor disorders, metabolic disorders 
(obesity), nervous system disorders (IMC spastic 
forms, muscle dystrophy, central motor neurone 
syndromes and peripheral motor neuron syndromes), 
physical or intellectual fatigue (upon the installation 
of a feeling of independence given by the much facile 
moving possibility).

Hydrokinetotherapy has the advantage that it 
can be early applied, while kinetotherapy is painful 
or impaired by persistent muscle contractions. For 
its non-specific de-sensitisation, anti-inflammatory, 
mio-relaxing and general trophic effects, it is used in: 
elimination of defective postures, muscle contractions 
and capsule or ligament retraction, as well as in the 
recovery and even additional training of performing 
sportsmen.

Such effects are enhanced by the complex 
chemical action of thermal waters, warm baths with 
plant solutions, air bubbles etc.

Counter-indications: acute joint disorders, 
degenerative rheumatism in acute bursts, heart 
deformations, rhino-sinuses and pharynx infections, 
hepatitis, nephropathies, lung TBC, epilepsy, skin 
disorders, skin continuity injuries, varicose ulcers, 
urinary failure, eye infectious disorders, severe 
breathing failure, comitial crisis, allergies, pregnancy, 
breast feeding. Hydrotherapy is not recommended to 
persons with a general adverse condition, a severe 
organic disorder, an advanced mental disorder or a 
senile degradation.
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Insemnări despre o carte cu povești
Dragostea Artemiei de Elena Roxana Almășan

Aurelia LĂPUȘAN

Elena Roxana Almășan, manager al 
Sanatoriului Balnear și de Recuperare 
Techirghiol, este  doctorand în  managementul 
sanitar,  cu experiență în activitatea 
managerială, autoarea unor studii despre 
legislația europeană asupra lacului Techirghiol, 
directoarea revistei științifice Techirghiol, 
participantă la manifestări științifice cu lucrări 
dedicate strategiilor de marketing  privind 
turismul balnear și excelența în sănătate.

Are ca hobby pictura și de curând și-a 
încercat talentul într-o carte pentru copii în care 
subiectul este însăși legenda nașterii nămolului 
de Techirghiol. Pornind de la formula științifică 
a nămolului, autoarea cărții Dragostea 
Artemiei țese o poveste impresionantă despre 
o algă și un crustaceu, care își lasă iubirea în 
dar oamenilor suferinzi.

Aducând copiilor informații veridice despre 
geneza nămolului, despre flora și fauna din 
patrimoniul natural al lacului, cartea ilustrată 
și exprimată biling, română –engleză,  este nu 
doar o poveste din lumea tăcută a naturii, ci 
și o lecție de biologie, translată pe gustul și 
înțelesul celor mici. 

O legendă (din latină legenda care înseamnă 
„lucruri de citit”) este o povestire fantastică cu 
elemente reale transmisă prin formă orală. 
Spre deosebire de basm, este strâns legată 
de un element cheie și se concentrează pe 
un loc, un obiect, un personaj, o poveste, 
se explică originea unor ființe, plante sau 
animale, desfășurarea unor momente istorice 
sau faptele unor eroi ș.a.m.d. Legendele au servit de 
obicei pentru a explica geneza sau producerea unor 
fenomene sau evenimente. Am făcut aceste precizări 
în legătură cu Dragostea Artemiei care prezintă 
povestea aventuroasă a Artemiei Salina, un marinar 
vestit din lumea crustaceelor, care supraviețuiește, 
rezistând la lungile călătorii prin apa sărată. 
Marinarul-crustaceu cu nume de fată  călătorește 
cu barca ”Serenissima”, ajunge pe tărâmul Spiritului 
Macrofile, care avea trei fete, de una din ele, alga 
Clodopfora Cristallina, se îndrăgostește iremediabil. 
Povestea dintre cei doi îndrăgostiți s-a consumat pe 
un liman. O furtună iscată pe neașteptate și valurile 
i-au înghițit îmbrâncindu-i spre adâncuri. Au rămas 
prinși unul de celălalt prin dragoste nemuritoare.  
Peste un timp, vreo 30 de ani, din încleștarea lor s-a 
format o substanță neagră ca păcura, vindecătoare 
ca tot ce se naște și trăiește din dragoste. Acesta este 
nămolul de Techirghiol, unic,  ale cărui proprietăți  
terapeutice excepționale nu pot fi probate decât în 

apa lacului sărat, vărgat, misterios. 
În carte apar și alte personaje cu care fac 

cunoștință micii cititori: ghidrinul, califarul, gâsca cu 
gâtul roșu, măgarul lui Techir. 

Autoarea își arată calitățile narative  tocmai din  
această simplitate a scriiturii,  trecerea de la realism la 
magie se face lin și astfel pare surprinzătoare.  Povestea 
este inteligent scrisă, cursivă și încântătoare. Este 
atât de frumos ilustrată de către Adina Meglia și 
atât de bine povestită, încât poate fi recomandată și 
adulților, de ce nu? Scrisă pentru copii, cu candoarea 
frazei poveștilor românești, cu imaginația celui care 
vede zămislitoarea naștere a nămolului cartea nu 
trebuie să lipsească din biblioteca celor mici.

Mesajul cărții este clar un avertisment, citit 
printre imaginile dens colorate ale fiecărei pagini: 
aveți grijă, nămolul de Techirghiol nu este orice, de 
oriunde, pentru oricine. Să-l păstrăm cu grijă, căci 
este plămădit din marea dragoste! Este un dar de 
sănătate pentru oameni!
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Notes on a fairy tales book
Dragostea Artemiei (Love of Artemia) by Elena Roxana 
Almășan

Aurelia LĂPUȘAN

Roxana Elena Almășan, manager of Techirghiol 
Balnear and Recovery Sanatorium, is a postgraduate 
student in the field of sanitary management, 
experienced in management, author of some studies 
on the European laws concerning lake Techirghiol, 
the manager of the scientific magazine Techirghiol, 
participating to scientific events with projects 
dedicated to marketing strategies regarding balnear 
tourism and excellence in health.

Her hobbies include painting and she has recently 
tried out her talent into a children book where the 
subject is the very legend of the Techirghiol mud 
birth. Starting from the scientific formula of the 
mud, the author of Dragostea Artemiei weaves an 
impressing story about an alga and a shell fish who 
give sore people love as gift.

Giving children real information on the mud 
genesis, the plants and animals in the lake natural 
patrimony, the illustrated and bilingual book, in 
Romanian and English, is not only a story about the 

silent world of the nature, but also a biology lesson, 
translated to be understood and liked by children. 

A legend (from Latin word legenda meaning 
„things to read”) is a fantastic story with real 
elements told orally. Unlike the fairy tale, is is closely 
connected to a key element and focuses on a place, 
object, character, a story, explaining the origin of 
some beings, plants or animals, the development of 
some historical moments or actions of heroes and 
so on. Legends used to serve to explain the genesis 
or occurrence of some phenomena or events. We 
mentioned these in relation to Dragostea Artemiei 
presenting the adventurous story of Artemia Salina, 
a famous sailor in the world of shell fish, who 
survives and withstands the long trips in salt water. 
The shell fish sailor with a girl’s name travels with 
”Serenissima”, reaching the shores of Macrofile Spirit 
who has three daughters and its is one of them, the 
alga Clodopfora Cristallina, that he irrecoverably falls 
in love. The story of the two lovers consumes on a 

shore. A storm out of nowhere and the two are 
taken away by the waves, pushed to the deep 
waters. They remain joint one to the other upon 
the immortal love. About 30 years later, they 
union forms a pitch-black healing substance 
for everything born to live with love. This is the 
mud from Techirghiol, unique, the exceptional 
therapeutic properties of which are only proven 
by the water in the salty, stripy and mysterious 
lake. 

The book also presents other characters 
introduced to the young readers: the stickleback, 
the shelduck, the red necked goose, Techir’s 
donkey.

The author shows her narrative skills by this 
very writing simplicity,  the switch from magic to 
reality being smooth and thus surprising.  The 
story is intelligent, flowing and delighting .It is 
so beautifully illustrated by Adina Meglia  and 
so well told, that it can also be recommended to 
adults, why not?

Written for children, with the warmth of the 
Romanian stories, with the imagination of the 
one seeing the birth of the mud, the book must 
take its place in the libraries of the little ones.

The message of the book is a clear warning 
sent amongst the highly coloured images on each 
page: watch out, the mud from Techirghiol is not 
anything, from everywhere, for anyone. Let us, 
therefore, keep it safe, for it is made of true love! 
It is a gift of health for people!
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