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NEWSLETTER  
Bilant academic  

Societatea Română de Medicină Fizică, de Recuperare și 

Balneoclimatologie (SRMFRB) s-a înființat, ca demers în 

același timp reparator și constructiv – așa cum este 

precizat și în cuvântul nostru introductiv, de prezentare, 

de pe pagina de deschidere a web site-ului SRMFRB 

(http://srmfrb.ro/) – în urma regretabilei scindări a 

tradiționalei și unitarei (până în 2013) societăți a 

specialității noastre, anume Societatea Română de 

Medicină Fizică și de Recuperare (SRMFR), care în acest 

an ar împlini 99 de ani (la origine aflându-se Societatea 

de Hidrologie Medicala și Climatologie – înființată în 

1922). 

Nu revenim, în acest Newsletter aniversar asupra 

rațiunilor – sunt detaliate atât în cuvântul introductiv, de 

prezentare, menționat mai înainte, cât și în preambulul 

motivațional-istoric al Statutului SRMFRB – pentru care 

considerăm ca a fost deopotrivă necesară (din moment 

ce se produsese, nu din voința noastră, scindarea 

amintită) și binevenită înființarea SRMFRB care, după 

cum se poate observa, conține în denumirea sa termenul 

de Balneoclimatologie – domeniu al specialității noastre 

pe care îl apreciem foarte mult și ca atare, inclusiv din 

respect pentru contribuțiile valoroșilor noștri înaintași (a 

se vedea, mai sus, denumirea Societății de origine în 

specialitatea noastră) suntem convinși că nu trebuie să 

lipsească din denumirea specialității noastre. Semnalăm 

aici și faptul că nu întâmplător sigla SRMFRB conține, 

stilizată, imaginea păsării Phoenix. 

Înființată în toamna anului 2015, SRMFRB și-a făcut 

debutul academic în mod remarcabil, fiind co–

organizator și gazdă, alături de Asociația Română de 

Balneologie (ARB), al “41st ISMH (Societatea 

Internațională de Hidrologie Medicală și Climatologie – 

n. n.) World Congress” – un autentic și major succes, 

reprezentând, totodată, o importantă sursă de vizibilitate 

și prestigiu, internaționale, pentru țara noastră, 

confirmându-se astfel implicit, aprecierea pentru 

valoroasa paradigmă românească a unității specialității: 

Medicină Fizică, de Recuperare și Balneologie. Aceasta 

cu atât mai mult în condițiile în care în domeniul oricărei 

specialități medicale numărul congreselor mondiale 

organizate în România este încă, din păcate, redus. 

 

VĂ ANUNȚĂM, STIMAȚI COLEGI CĂ 

ÎNCEPÂND DIN DECEMBRIE, 2020, 

SRMFRB A DEVENIT OFICIAL 

SOCIETATE AFILIATĂ LA ISPRM ! O 

MINUNATĂ ÎNCUNUNARE A 

ACTIVITĂȚII MERITORII A ECHIPEI 

NOASTRE ! 
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BILANT ACADEMIC MERITORIU LA 
ANIVERSAREA A CINCI ANI DE 
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De precizat că anvergura de congres mondial a impus – 

avand în vedere consistenta participare internațională 

aferentă – obținerea de creditare cu largă recunoaștere 

internațională și anume: ”41st ISMH World Congress is 

accredited by the European Accreditation Council for 

Continuing Medical Education (EACCME) to provide 

the following CME activity for medical specialists. The 

EACCME is an institution of the European Union of 

Medical Specialists (UEMS), (www.uems.net ).” 

Creditarea cu puncte de Educație Medicală Continua 

(EMC/ CME) europene, cvasi-universal echivalate, a 

devenit practic, pentru noi, o tradiție: de atunci, 

respectiv ultimele noastre trei congrese naționale – cu 

participare internațională – anuale, au fost astfel 

creditate. Mai mult, nivelul de creditare din partea 

EACCME – implicit ca și confirmare a densității de 

sesiuni și lucrări științifice prezentate și a nivelului de 

performanță academică al congreselor noastre – a ajuns, 

pentru cel din 2020, la numarul record, atât al nostru 

față de anii precedenți cât și comparativ, față de alte 

manifestări științifice creditate european, organizate în 

anul precedent în România și anume la 32 de credite 

EMC (!). Precizăm că până la data desfășurării 

Congresului nostru, acesta era numărul maxim de 

credite obținute de o manifestare științifică 

românească, în 2020. Mai mult, Congresul nostru din 

2020 a fost primul Congres online din România creditat 

de EACCME/ UEMS și în general, unul dintre primele 

astfel de congrese – dacă nu chiar primul, calendaristic – 

din țara noastră; de aceea, am fost invitați ca la 

Congresul Asociației Medicale Române (AMR) – la care 

SRMFRB este afiliată – să prezentăm experiența noastră 

(superlativ apreciată) privind organizarea și desfășurarea 

congresului nostru online. Mai adăugăm cu mândrie 

faptul că acest Congres a fost, de asemenea, un autentic 

și remarcabil succes, marcând pe lângă o excepțională 

vizibilitate și recunoaștere, atât ca nivel cât și ca număr 

de somități din partea Statului și Medicinei, românești – 

ce ne-au adresat cuvinte de apreciere – totodată o 

consistentă participare internațională. Încă o necesară 

mențiune: și numărul prestigioaselor universități care ne-

au acordat auspiciile academice a crescut în acești cinci 

ani de existență ai SRMFRB, ajungând, în 2020, la 

șapte ! ; aici se impune o subliniere cu vibrantă conotație 

fraternă: avem un protocol de colaborare inclusiv cu 

Societatea Specialiștilor în Reabilitare Medicală și 

Medicină Fizică din Republica Moldova (SSRMMFRM) 

și inclusiv auspiciile academice ale Universității de Stat 

de Medicină și Farmacie ”Nicolae Testemițanu”, din 

Chișinău, Republica Moldova.  

De altfel, dimensiunea patriotică a activității noastre s-a 

evidențiat pregnant și cu prilejul remarcabilei inițiative a 

revistei Medica Academica, de a dedica, pentru 

sărbatorirea Centenarului Marii Uniri a României, un 

ciclu de suplimente aniversare, pentru fiecare specialitate 

medicala. În acest cadru, SRMFRB, prin membrii săi, a 

fost principala societate profesional-științifică ce a 

contribuit la realizarea Volumului 

Aniversar ”Recuperarea, Medicina Fizică și 

Balneoclimatologia în AN CENTENAR” – lucrare 

(având ca autor principal și Editor Coordonator pe 

Președintele de Onoare Ad Vitam al SRMFRB: Prof. 

Univ. Dr. Gelu Onose) realizată, firește, în 2018 și care 

a reprezentat un amplu și sperăm, mobilizator demers 

de sistematizare din perspectivă istorică, a activității, în 

special din ultima sută de ani dar și ca situație actuală și 

direcții de viitor, ale specialității noastre – pentru a cărei 

unitate, conturare a vastei și complexei sale arii de 

competență și consecutiv, denumire integrală, milităm 

constant, cu argumente solide. 

”Last but not least” – făcând astfel, ca registru 

internațional, trecerea la cele mai recente, foarte 

importante realizări ale SRMFRB – vă anunțăm, stimați 

colegi că începând din decembrie, 2020, SRMFRB a 

devenit oficial societate afiliată la ISPRM !: o minunată 

încununare a activității meritorii a echipei noastre !  

Totodată, având în vedere parteneriatul deosebit de 

constructiv și deja de tradiție cu ARB, avem satisfacția 

de a vă anunța un succes – la care ne asociem cu deplină 

susținere și satisfacție – al revistei acestei prestigioase 

asociații: schimbarea, conform sferei de domenii 

http://www.uems.net/
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abordate, a denumirii acesteia, din ”Balneo Research 

Journal”, în ”Balneo and PRM Research Journal” 

(http://bioclima.ro/Journal.htm)!. După cum este 

cunoscut, această valoroasă revistă, a crescut, de 

asemenea, constant, fiind actualmente indexată în baze 

de date – medico-scientice – internaționale (BDI): 

EBSCOhost, CrossRef, DOAJ, Electronic Journals 

Library (GIGA), National Library of Medicine - NLM, 

ISI: Emerging Sources Citation Index (ESCI). Îi 

urăm mult succes în continuare !  

 

 

Vă invităm călduros, să deveniți membri ai SRMFRB și 

să ne fiți alături, cât mai mulți dintre confrații din 

specialitatea noastră – dar bineînțeles și din alte 

specialități medicale și respectiv, profesii conexe – în 

demersul nostru constant dedicat promovării multiplane 

a Medicinei Fizice, Recuperării și Balneoclimatologiei 

românești ! 

 

 

 
  

 


