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Doar că la Băile 
Govora soarele se închiria cu 
ora, iar la Techirghiol se închiria 
apa lacului cu sacaua.

Vin dintr-o 
stațiune care are aceeași 
vechime ca a Băilor 
Govora, aproape aceeași 
poveste a începutului, și 
mai ales seamănă în ce 
privește binefacerile 
naturii, dar de sănătate 
pentru oameni.





Iar printre primele exponate prin care a fost

reprezentată România la Expoziţia universală de la

Paris din 1889 se aflau un recipient cu petrol de la dv

și unul cu nămol de la noi, din lacul Techirghiol!



De atunci și până acum au trecut cu mult 
peste suta de ani. Cele aflate în arhive și cronici sunt 
piese de muzeu. 



Prima barcă a nămolarilor, cu care era transportat 
nămolul, a devenit, astăzi, element identitar al instituției



Astăzi avem porțile

larg deschise către

lume, către pacienți,

deținem o bază

materială ultra modernă,

valorificând din plin

binefacerile generoasei

naturi.

Astăzi, suntem prima stațiune balneară în

topul celor 31 ale României. Al doilea an

consecutiv! Asociația națională a balneologiei,

forumul profesionist care unește comunitatea

balneologiei românești, a acordat, transparent și

onest, cel mai mare punctaj Stațiunii Techirghiol,

în principal datorită sanatoriului nostru!





Odată cu intrarea noastră în

Uniunea Europeanã, balneologia

românească a devenit parte integrată a

pieţei unice europene. În aceste

condiţii, ea se află astăzi în faţa unei

mari provocări. Vreau să remarc

contribuţia specialiştilor din România

la fundamentarea ştiinţifică a

terapiei cu factori naturali de cură care

a devenit bine cunoscută în lume.



Dintre cele 31 de stațiuni balneare mari ale României 
Techirghiolul este cea mai importantă, aflată de mai mulți ani în topul 
stațiunilor, pe primul loc, îndeplinind toate criteriile 
privind accesibilitatea, infrastructura, patrimoniul public, 
managementul urbanistic, existenţa unor structuri de educaţie şi
cercetare ştiinţifică aflate în legătură cu o universitate importantă din
Constanța, prezenţa unui personal universitar în staţiune, existenţa
unui nucleu de cercetare ştiinţifică



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. 

Prin hotărâre de Guvern lacul Techirghiol este încadrat ca

arie naturală protejată, legal constituită, parte integrantă a

rețelei ecologice europene Natura 2000 în România.



Despre importanța acestui lac pentru

sănătatea oamenilor, s-a vorbit pentru prima

dată în 1889, în plenul Congresului

Internaţional de Igienă de la Paris, de către

medicul primar al spitalelor românești, N.G.

Cherenbach, care prezenta informal o lucrare

despre virtuțile terapeutice ale apei și

nămolului de Techirghiol.

În aceeași perioadă, reputatul chimist

Alfons Saligny descoperea că apa lacului este

superioară ca bogăţie şi concentrare în

substanţe chimice faţă de cunoscute staţiuni

balneare europene.

Mai târziu, la Techirghiol, a funcționat un

laborator de cercetări chimice condus de dr.

Ion Tătăranu.



∗ România este în acest moment printre primele țări care a dezvoltat un sistem
de recunoaștere a destinațiilor de ecoturism pe baza Standardului European de
Ecoturism, primul sistem recunoscut la nivel global de Consiliul Mondial pentru
Turism Durabil, iar calitatea serviciilor și destinațiilor în ecoturism se raportează
deja la acesta. În acest context trebuie privite și eforturile și rezultatele
spectaculoase înregistrate de Sanatoriul balnear și de recuperare Techirghiol. În
cei doi ani de când sunt managerul instituției am realizat mai multe obiective
importante de cunoaștere, vizibilitate și promovare a serviciilor balneare la
standarde europene.



∗ Una dintre căile eficiente de luptă împotriva bolilor civilizației 
moderne este oferită de turismul balnear. Trendul 
internațional este acela al întoarcerii la natură pentru 
tratament şi recreere, iar din acest punct de vedere stațiunile 
balneare sunt, în mod evident, o destinație potrivită. Datorită 
acestui fapt şi a efectelor benefice pe plan economic şi 
social, țările ce dețin factori naturali de cură şi au tradiție în 
exploatarea acestora, printre care se află şi România, 
stabilesc pentru turismul balnear strategii de diversificare şi 
relansare, de dezvoltare şi modernizare.

∗ Odată cu intrarea noastră în Uniunea Europeanã, balneologia 
românească a devenit parte integrată a pieței unice 
europene. În aceste condiții, ea se află astăzi în fața unei mari 
provocări. 

∗ Iată cum am răspuns noi acestor provocări:



Sanatoriul balnear Techirghiol a fost prezent la

Târgul Internațional de Turism Medical IMTEC 
2015, Dubai

Prezență activă și excelent apreciată

Misiune: creșterea vizibilității 
internaționale cu potențial de 

dezvoltare a turismului



Sanatoriul balnear Techirghiol a fost prezent la
Târgul național de Turism ediția primăvară 2016



41st World Congress of ISMH 
(19-21 May 2016 in Bucharest 
Romania)

Anul trecut, Congresul mondial al

Societăţii Internaţionale de Hidrologie

Medicală (ISMH), aflat la a 41-a ediție, s-a

desfășurat pentru prima dată în România

în organizarea Asociaţiei Române de

Balneologie şi Societății Române de

Medicină Fizică, de Recuperare şi

Balneoclimatologie.

Lucrările Congresului din luna mai 2016, de sub cupola Palatului Parlamentului, a

beneficiat de participarea a numeroşi medici de recuperare medicală, balneologi, specialişti,

profesori universitari, academicieni şi reprezentanţi ai autorităţilor medicale din România, de 50

de personalități de elită din domeniu, din peste 20 de țări.

Președinta Congresului mondial ea fost prof.univ.dr. Olga SURDU, specialist de reputație

internațională, membră a comunității medicale din Sanatoriul balnear și de recuperare

Techirghiol, alături de Prof. Dr. Gelu ONOSE, și de Dr. Biol. Constantin MUNTEANU.



Din Comitetul organizatoric

al manifestării științifice am făcut

și eu parte, dar și mulți alți

specialiști ai Sanatoriului

Balnear și de Recuperare

Techirghiol, prezenți, alături de

ceilalți aproximativ 300 de

români balneologi cu lucrări

originale. 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 pentru

vindecarea unor maladii.



O demonstrație de extragere a nămolului sub privirile 
invitaților străini la Congresul mondial de balneologie

"Lacul este foarte sărat, stimulează și aduce

beneficii traheii", declara uimit dr. Shigeko Inokuma,

medic din Japonia.



"Sunt impresionat de

această resursă geo-medicală,

de efectul pe care îl are asupra

sănătății umane și de istoria sa

bogată. Cred că am înțeles cum

este exploatată și extrasă, iar

pentru mine ca geolog este un

privilegiu să mă aflu aici",

mărturisea dr. Nghargbv K’tso,

medic din Nigeria.



Asemenea declarații am

înregistrat mult mai multe și

le-am valorificat prin revista

proprie a Sanatoriului, aflată

deja în al doilea an de

apariție.



Manifestarea a fost o reală victorie a balneologiei românești prin modul

exemplar de organizare, prin elitismul participanților, prin calitatea studiilor

prezentate, prin interesul manifestat de comunitatea noastră de a promova

virtuțile terapeutice ale imensului tezaur natural cu care suntem înzestrați.

Este un progres vizibil care ne-a adus o vizibilă recunoaștere mondială.



La Sanatoriul balnear  Techirghiol
“Femeile susțin turismul balnear românesc”

25 martie 2016

SBRT împreună cu Asociația Oportunități de afaceri pentru femei –
Business oportunitiei for women – filiala Constanța, în parteneriat cu 
Societatea europeană de cultură Veneția au organizat această întâlnire de 
susținere a activității turismului balnear.



Conferinţa: Balneologie 
Maritimă, Medicină Fizică și 
Recuperare, Techirghiol, 1-4 
Septembrie 2016 -Evenimentul 
prilejuit de împlinirea a 117 ani de 
Balneologie la Techirghiol a reunit 190 de 
participanţi, organizat de Sanatoriul 
Balnear şi de Recuperare Techirghiol, în 
colaborare cu: Balkan Environmental 
Association, Societatea Română de 
Patologie, Terapie şi Recuperare, 
Vertebro-Medulare, Universitatea de 
Medicină şi Farmacie ”Carol Davila” din 
Bucureşti, Asociaţia Română de 
Balneologie (ARB), Universitatea 
”Ovidius”, Institutul Naţional de 
Recuperare, Medicină Fizică şi 
Balneoclimatologie, Asociaţia Medicală 
Română, Societatea Română de Medicină 
Fizică, de Recuperare şi 
Balneoclimatologie, Institutul Naţional de 
Cercetare-Dezvoltare Marină “Grigore 
Antipa”, Constanţa.



∗ Prof.Ctin Ionescu Tîrgoviște, membru al Academiei de științe medicale și membru al Academiei Române.

∗ Techirghiol, una din puținele bogății care ne-au mai rămas

∗ E un loc pe care-l eu îl cunosc foarte  bine, căci vreme de 25 de ani la rând, de prin anii 1978 până 
după 1995, am fost în fiecare an în această localitate. Sigur s-a schimbat mult de atunci. Este una din 
puținele bogății care ne-au mai rămas fiindcă, din fericire, pământul și lacurile nu au putut fi încă 
vândute. Probabil că unele au fost vândute și mulți pun ochii și pe ce a mai rămas. Sper să nu se 
întâmple acest lucru.
Techirghiolul  a înflorit oarecum de când nu l-am mai văzut eu și mesajul principal pe care aș vrea să-l 
transmit de fapt specialiștilor în această nobilă specialitate este să se organizeze și administrativ: 
toate stațiunile balneare - și cu ape minerale și cu ape terapeutice - să se constituie într-o 
administrație peste care să nu poată pune piciorul politicul, pentru că politicul a distrus România 
ultimilor 25 de ani, indiferent din ce partid fac parte  acești oameni, fiecare a vândut tot ce a putut 
să vândă.

∗ Nămolul de Techirghiol nu este o resursă epuizabilă, poate doar fi influențabilă, întradevăr. De 
epuizat nu poate fi vorba. Și mai este  un lucru:  există aici un loc extrem de interesant: lacul dulce 
care este între lacul Techirghiol,  foarte sărat, și Marea Neagră, care este și ea destul de sărată. Deci, 
pe o distanță de câteva sute de metri este un lac cu apă dulce. Cum se păstrează el este un mister. 
Eu am și sugerat ca cineva să facă o teză de doctorat pe această problemă: aproape este 
inexplicabil cum poate rezista - dacă vreți! o mică țară între două imperii. Și poate rezista, așa cum 
probabil am rezistat și noi de-a lungul timpului. Poate fi un exemplu de adaptare și de putere de a 
rezista împotriva unor forțe disproporționat de mari care sunt în joc.

∗ Balneologii reprezintă o categorie mai specială. Eu am participat la sfârșitul anului trecut la un 
congres internațional care s-a desfășurat la București, la Palatul Parlamentului, unde au venit foarte 
mulți invitați din multe țări ale lumii și am fost bucuros să particip la el pentru că mi-am dat seama 
de importanța mare a apei în viitor. Apa va deveni mai scumpă decât petrolul. Motiv pentru care ar 
fi bine ca membrii acestor societăți - că sunt mai multe,  să se constituie într-o asociație. De altfel ei 
sunt membri ai Asociației medicale române, al cărui președinte sunt de zece ani.

∗



∗ Academician Marian Gomoiu

∗ O țară întreagă se bucură  de binefacerile pe care le găsește la 
Techirghiol,  din vremuri de demult oamenii sunt atrași de 
această perlă a litoralului românesc, pentru că aici își găsesc 
sănătatea.

∗ La Techirghiol  trebuie să mergi câțiva ani buni la rând ca să te 
bucuri de binefacerile lacului, ale nămolului.

∗ Sanatoriul balnear și de recuperare Techirghiol este în plină 
dezvoltare, manifestările de aici sunt dovada interesului care îl 
dă lumea științifică românească și nu doar nămolului, ci lacului, 
în special, în speranța unor soluții de mai bine.

∗ Techirghiolul  este unicat într-un fel, poate în viitor vom 
descoperi și alte virtuți prin care natura să poată sluji mai bine 
sănătății oamenilor.

∗



∗ Prof. Univ. Dr. Gelu Onose
∗ Sanatoriul Balnear și de Recuperare Techirghiol (SBRT), deopotrivă o 

încununare, de etapă a unui remarcabil parcurs profesional multiplan 
(asistență medicală, cercetare științifică, muncă didactică și activitate de 
management complex, specific), devenit deja istoric; aceasta având în vedere 
și faptul că una dintre coordonatele motivaționale ale amplei și presigioasei 
manifestări academice menționate, este aniversarea, de către acest valoros 
stabiliment de sănătate, a 117 ani de la înființare.

∗ Am ținut să subliniez această performanță, inclusiv de supraviețuire și 
dezvoltare instituțională continuă, în condițiile în care, în contemporaneitate, 
ne este, din păcate dat să asistăm la declinul tragic - până aproape de 
sucombare - a altor unități medico-balneare/ recuperatorii sau chiar stațiuni, 
din panoplia - altminteri deosebit de consistentă - de așezăminte de profil, a 
țării noastre (pe măsura excepționalei bogății naționale pe care o avem în 
factori fizici/ chimici sanogeni naturali).

∗





∗ În perioada 2-8 octombrie 2016 la Yerevan-Jermuk, Armenia, s-a 
desfăşurat al 69-lea Congres Științific Internațional al Federației 
Mondiale de Hidrologie şi Climatologie(FEMTEC) sub egida 
"Enviroment, health, resorts, tourism- Drivers for a good quality of 
life and local development". FEMTEC reprezintă a doua organizație 
în domeniul balneologiei după ISMH - Societatea Internațională de 
Hidrologie Medicală, la care sunt afiliate țări precum: Rusia, Ucraina, 
Republica Kazahstan, Armenia, România, Tunisia, Cuba, China, 
Japonia, Coreea de Sud, Portugalia, Italia, Franța, Algeria, Ungaria.

∗ Sanatoriul Balnear şi de Recuperare Techirghiol a fost reprezentat 
de Dr. Viorica Marin și Dr. Sibel Demirgian, care au prezentat lucrări 
ştiintifice de actualitate şi cu un puternic impact în domeniul 
balneologiei. 



Sanatoriul balnear si de recuperare
Techirghiol a fost prezent la



Conectarea Europei prin Inovație

La Biroul Parlamentului European

Madrid, Spania, 24 March 2017, alături de 
europarlamentarii români



Dezbaterea cu tema ”Promovarea turismului maritim și de coastă”, desfășurată la 
Bruxelles, la sediul Parlamentului European, unde delegația noastră a făcut o amplă 

prezentare a resurselor naturale ale Techirghiolului și a strategiilor manageriale 
privind promovarea turismului balnear, de sănătate.





∗ Conferința Internațională „Protecția Resurselor Naturale și Managementul 
Mediului: Instrumente pentru o dezvoltare durabilă“ (PRONASEM 2016), 
ediția a 6-a, a fost organizată la București, în Aula Academiei Române, în 
perioada 11-13 noiembrie 2016.

∗ Evenimentul organizat de Asociația Balcanică de Mediu (B.EN.A.) și Academia 
Română, cu suportul Ministerului Educației Naționale și Cercetării Științifice 
din România, Organizația Europeană pentru Cercetare Nucleară (CERN 
Geneva), Asociația Europeană de Mediu, Comitetul pentru Mediu al 
Institutului Tehnologic „Alexander“ din Salonic (Grecia) și Comisia pentru 
Protecția Mării Negre împotriva Poluării s-a bucurat de o mare audiență și 
impact. 

∗ Principalele obiective ale manifestării au fost prezentarea, diseminarea și 
promovarea rezultatelor cercetărilor științifice și a experienței dobândite la 
proiectele regionale și internaționale finalizate sau în derulare ale diferitelor 
instituții participante, promovarea unor noi direcții de cercetare, aliniate 
cerințelor cooperării regionale la nivelul Uniuni Europene, regiunii balcanice și 
bazinului Mării Negre, integrării europene și conlucrării internaționale, precum 
și creșterea vizibilității  la nivel internațional și punerea în valoare a 
potențialului de cercetare din domeniul științelor mediului.



∗ La București, în perioada 15-17 noiembrie, s-a desfășurat Forumul 
internațional pentru turismul de sănătate, ediția a Xl-a, în 
organizarea Fundației Amfiteatru și în parteneriat cu Autoritatea 
Națională de Management al Calității în Sănătate, sub egida 
Clusterului medical ”Sănătate România”.

∗ Ca membri al acestui Cluster medical,  loc în care se promovează 
dialogul dintre știință și practică, dintre mediul de afaceri și 
instituțiile publice de sănătate, am avut o participare convingătoare  
la susținerea cauzei unei raționale valorificări a potențialului natural 
al României în beneficiul sănătății, pentru un turism medical de 
calitate. S-a vorbit la acest forum despre excelență în sănătate, 
despre creșterea competitivității unităților medicale pe piața 
națională și internațională prin accesul la certificare și standardizare 
în domeniul calității serviciilor medicale. 



∗ Cu siguranță, participarea noastră alături de prestigioase 
instituții și organizații de profil în comitetul de organizare al 
Conferinței Internaționale cu tema „Protecția Resurselor 
Naturale și Managementul Mediului: Instrumente pentru o 
dezvoltare durabilă“ (PRONASEM 2016), ediția a 6-a, la 
București, sub cupola Academiei Române, în perioada 11-13 
noiembrie 2016, a adus un profit profesional deosebit. Mai mulți 
specialiști ai Sanatoriului balnear și de recuperare Techirghiol, 
membru cu drepturi depline în Asociația Balcanică de Mediu 
(B.EN.A.), organizatoarea prestigiosului eveniment academic, au 
susținut lucrări științifice privind cele mai importante probleme 
de mediu, dezvoltare durabilă și protecția resurselor, acest 
inegalabil patrimoniu natural.



Delegație de 
specialiști irakieni în 

vizită la sanatoriu

Delegație de egipteni în 
vizită la sanatoriu



Pavilionul
Băi Reci, renovat



Secția pentru copii, aflată în proces de modernizare cu sprijinul
Rotary Club Cetatea Tomis

Proiect în derulare inclus în lista sinteză a Companiei Naționale de 
Investiții



Legendele Techirghiolului
• Trebuie să aprofundăm conceptul de patrimoniu 

cultural românesc, de valori perene ale unui popor 
multisecular, care trebuie conservate 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 bine-cunoscută după realipirea 
Dobrogei la țară, este percepută  în ultimii ani ca un loc 
al binefacerii terapiilor naturiste oferite de apa lacului și  
nămolul sapropelic. 

• Dar de sănătate, dar pentru oamenii suferinzi...

2018, Anul European al Patrimoniul Cultural

Nămolul de Techirghiol, 
subiect de legende  și mituri 





∗ Am reușit să achiziționăm  aparatură medicală de ultimă generație ce se 
adresează unui spectru larg de afecțiuni. Această noua gamă de aparatură a 
Sanatoriului Balnear şi de Recuperare Techirgiol reprezintă un sistem de 
fizioterapie avansat, care include toate cele patru module terapeutice: 
electroterapie, ultrasunete, lasere şi magnetoterapie. Parametrii superiori, 
spectrul larg de aplicatori şi accesoriile fac ca această gamă să fie alegerea ideală 
pentru orice bază de tratament modernă. Revoluționarul HandsFree Sono este 
singurul de acest gen din clasa lui: un aplicator fără cadru medical, care 
economiseşte timp și reduce oboseala terapeuților. Totodată aplicatorul 
optimizează utilizarea resurselor umane, terapia fiind astfel mai eficientă. 
Această tehnologie unică permite ca tratamentul să fie unul foarte rapid, eficient 
şi confortabil.

∗ Am achiziționat de asemenea un laser de înaltă intensitate ce a primit în anul 
2014 Premiul Red Dot Design (unul dintre cele mai renumite premii pe plan 
internațional) datorită funcționalității sale superioare, nivelului înalt de inovație 
precum şi a preciziei tehnologice (punctul forte al acestor lasere reprezintă 
lungimea de undă superioară, ceea ce permite o putere maximă de 50 de ori mai 
mare decât în terapia laser de joasă intensitate).

∗ O altă achiziție o reprezintă căzile de hidroterapie cu abilități profesionale 
perfecte. Astfel venim în întâmpinarea dorinței pacienților noştri de a beneficia 
de servicii medicale de cea mai bună calitate.



∗ Sunt argumente prin care am vrut să demonstrăm că la 
Techirghiol se practică un adevărat  turism de sănătate, că 
personalul medical este implicat în cercetarea științifică iar 
rodul muncii de echipă se vede în numeroasele participări 
internaționale, în recunoașterea pe care am căpătat-o, în 
respectul pe care ni-l poartă pacienții, cei care chiar dacă nu 
au sprijinul Direcției naționale de pensii pentru a beneficia 
de bilete subvenționate, vin în număr tot mai mare la 
Techirghiol, încrezători în virtuțile lacului și calitatea actului 
medical.





∗ Conform Strategiei Naționale, ”Patrimoniul Cultural Național este definit ca ansamblu al resurselor 
moştenite, identificate ca atare, indiferent de regimul de proprietate asupra acestora, şi care 
reprezintă o mărturie şi o expresie a valorilor, credințelor, cunoştințelor şi tradițiilor aflate în continuă 
evoluție; patrimoniul cultural național cuprinde toate elementele rezultate din interacțiunea dintre 
factorii umani şi naturali, de-a lungul timpului”. 

∗ Techirghiol întrunește aceste condiții: are o civilizație atestată din neolitic, apoi din epoca medievală, 
s-a dezvoltat ca un conglomerat de etnii păstrătoare de tradiții și obiceiuri, a desfășurat în jurul lacului 
omonim o istorie bogată, întreținută de personalități puternice. Virtuțile terapeutice ale lacului au 
constituit un punct de atracție, au rezolvat social probleme de sănătate, au întreținut brandul locului.

∗ Pentru implementarea “brandului de țară” în turismul medical, cu beneficii în planurile economic, 
social şi de imagine, propunem:

∗ Includerea Techirghiolului în rețeaua internațională integrată de turism şi sănătate.
∗ Creșterea ofertei turistice prin valorificarea potențialului turistic al zonei: cultural(localitate în care au 

trăit Mircea Eliade, Constantin Tănase), religios(Mânăstirea Sf. Maria, care întreține un centru de 
pictură religioasă), de sănătate(Sanatoriul balnear și de recuperare), sportiv( centru de tradiție 
șahistă, stadion, bază de agrement).

∗ Crearea unor ateliere a meşterilor cu meserii tradiționale în procesul de protejare şi punere în valoare 
a patrimoniului cultural: lemnari, dulgheri, barcagii, băieșițe, nămolari, și o colecție muzeală cu 
obiecte de patrimoniu colectate din gospodăriile localnicilor. 

∗ Reinserția vilei Lucia, unul din primele sanatorii pentru copii din Techirghiol,  în spațiul comunitar şi 
valorizarea potențialului ei ca factor de creştere a calității actului medical și de achiziționarea unor 
colecții muzeale pe specificul zonei și al meseriilor tradiționale.

∗ Să nu uităm: anul 2018 este declarat anul patrimoniului cultural european!

Și un mesaj pentru dl ministru 
Mircea Dobre


	� Balneologie - coordonate �de dezvoltare ale domeniului
	Slide Number 2
	Slide Number 3
	Slide Number 4
	Slide Number 5
	Prima barcă a nămolarilor, cu care era transportat nămolul, a devenit, astăzi, element identitar al instituției
	Slide Number 7
	Slide Number 8
	Slide Number 9
	Slide Number 10
	Slide Number 11
	Slide Number 12
	Slide Number 13
	Slide Number 14
	Sanatoriul balnear Techirghiol a fost prezent la�Târgul Internațional de Turism Medical IMTEC 2015, Dubai
	�Sanatoriul balnear Techirghiol a fost prezent la�Târgul  național de Turism ediția primăvară 2016
	Slide Number 17
	Slide Number 18
	O demonstrație de extragere a nămolului sub privirile invitaților străini la Congresul mondial de balneologie
	Slide Number 20
	Slide Number 21
	Slide Number 22
	La Sanatoriul balnear  Techirghiol�“Femeile susțin turismul balnear românesc”� 25 martie 2016
	Slide Number 24
	Slide Number 25
	Slide Number 26
	Slide Number 27
	Slide Number 28
	Slide Number 29
	Slide Number 30
	Slide Number 31
	Dezbaterea cu tema ”Promovarea turismului maritim și de coastă”, desfășurată la Bruxelles, la sediul Parlamentului European, unde delegația noastră a făcut o amplă prezentare a resurselor naturale ale Techirghiolului și a strategiilor manageriale privind promovarea turismului balnear, de sănătate.
	Slide Number 33
	Slide Number 34
	Slide Number 35
	Slide Number 36
	Delegație de specialiști irakieni în vizită la sanatoriu
	Slide Number 38
	Secția pentru copii, aflată în proces de modernizare cu sprijinul �Rotary Club Cetatea Tomis�Proiect în derulare inclus în lista sinteză a Companiei Naționale de Investiții
	Slide Number 40
	Slide Number 41
	Slide Number 42
	Slide Number 43
	Slide Number 44
	Și un mesaj pentru dl ministru �Mircea Dobre

