
Utilizarea apei izvoarelor sãrate în scopuri terapeutice este probabil la fel de veche ca
ºi folosirea acesteia pentru consumul alimentar. Cu siguranþã pe parcursul Evului Mediu
astfel de tratamente utilizând ape minerale (printre care ºi ape cloruro-sodice) se practicau în
mãnãstiri; nu întâmplãtor, probabil, în apropierea multor mãnãstiri vechi din zona subcarpa-
ticã a Moldovei (Bistriþa, Tazlãu, Horaiþa, Neamþ, Sihãstria) se gãsesc “izvoare tãmãduitoare”.

Apa izvorului sãrat de lângã Mãnãstirea Neamþ a fost utilizatã în bolniþa mãnãstirii în
secolele XVIII-XIX pentru tratarea reumatismului ºi a altor afecþiuni, pentru hidroterapia
alienaþilor daþi spre îngrijire mãnãstirii. Cei care se ocupau de tratamente erau cãlugãrii ºi
abia în a doua jumãtate a secolului al XIX-lea în stabilirea diagnosticului ºi a tratamentului
intervin ºi medicii de la Spitalul din Târgu Neamþ (oraº aflat la 15 Km distanþã de mãnãstire).
Încercarea de a construi în apropierea mãnãstirii a unui stabiliment balnear modern se
loveºte de opoziþia stareþului, care nu este de acord cu tulburarea liniºtii locului. În aceste
condiþii bãile sunt frecventate fãrã o supraveghere medicalã adecvatã, iar instalaþiile rãmân
rudimentare pânã spre sfârºitul secolului al XIX-lea, apa de la izvor fiind cãratã de sacagii la
locuinþele din satul mãnãstiresc, închiriate bolnavilor. Treptat, odatã cu deschiderea stabili-
mentului balnear de la Oglinzi, alãturi de Târgu Neamþ, izvorul de lângã mãnãstire este
folosit din ce în ce mai puþin, pânã ce rãmâne în pãrãsire.

În secolul al XIX-lea, odatã cu pãtrunderea în Þãrile Române a influenþei
Occidentale, fie din iniþiativa epitropiilor din Iaºi ºi din Bucureºti, fie ca urmare a unor iniþia-
tive particulare, îºi fac apariþia primele staþiuni balneare (Olãneºti - 1830, Cãlimãneºti-
Cãciulata -1854, Govora - 1874, Slãnic Moldova - 1877, Slãnic Prahova - 1885, Sãrata
Monteoru - 1895). În aceastã perioadã sunt “descoperite”, publicate ºi susþinute proprietãþile
curative ale apei izvoarelor din zona de salifer, care sunt comparate cu apele minerale din
celebre staþiuni balneare ale vremii - Kissingen, Vichy, Carlsbad, Marienbad (apele
izvoarelor de la Bãlþãteºti sunt analizate în 1810, 1839, 1856, 1885; cel de la Mãnãstirea
Neamþ - în 1856, 1864 ºi 1877; izvoarele din Piatra-Neamþ - în 1882; cele de la Tazlãu ºi de la
Oglinzi  - în 1888). La fel ca în Occident, sezonul bãilor se deschide la 15 mai ºi se închide la
15 septembrie. De cele mai multe ori se insistã în presa vremii asupra preþurilor scãzute în
comparaþie cu cele din marile staþiuni europene, preþuri care le fac accesibile unui numãr
mai mare de bolnavi. Cu toate acestea, “moda bãilor” nu capãtã o amploare foarte mare,
staþiunile balneare fiind frecventate cu precãdere în a doua jumãtate a secolului al XIX-lea
ºi în primele decenii ale secolului XX.

Interesul pentru utilizarea acestor resurse naturale în scopuri terapeutice în a doua
jumãtate a secolului XIX ºi la începutul celui urmãtor se concretizeazã ºi în apariþia mai
multor lucrãri referitoare la tipurile de ape minerale ºi efectele lor: A. Fãtu, Descrierea apelor
minerale, 1874; Idem, Despre întrebuinþarea apelor minerale ale Moldovei, 1881, Al. Saabner-
Tuduri, Ape minerale ºi staþiunile climaterice din România, 1900. 

Un exemplu de iniþiativã particularã pentru punerea în valoare a efectelor terapeutice
ale apei izvoarelor sãrate îl constituie staþiunea balneoclimatericã Bãlþãteºti, situatã la 11 km
de Târgu Neamþ ºi 34 km de Piatra-Neamþ, pe DN 15 C, la o altitudine de 475 m. În 1810
principele Gheorghe Cantacuzino, proprietarul moºiei Bãlþãteºti, aflã de existenþa unor
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“izvoare tãmãduitoare” pe pãmântul sãu, de unde apa era scoasã ºi transportatã la Mãnãstirea
Vãratec, unde servea la tratamentul reumatismului. În apropierea acestor izvoare, în numãr
de trei, amenajate din vechime ºi numite de cãtre sãteni “fântânile cu slatinã rea”, principele
construieºte douã barãci din lemn, folosite pentru bãi de cãtre familie ºi cunoscuþi. Bãile cu
slatinã erau utilizate în tratamentul reumatismului, a guturaiului, a afecþiunilor de piele.
Dupã 1850 proprietarul din acea vreme al moºiei, principele ªtirbei, construieºte stabili-
mentul balnear, pe care îl vinde, în 1878, doctorului Dimitrie Cantemir. Acesta transformã
“stabilimentul de slatinã” într-o adevãratã staþiune, construind cea mai mare parte a clãdirilor
ºi a instalaþiilor. Tot doctorului Cantemir i se datoreazã ºi descoperirea unui al patrulea izvor
de apã sãratã, folosit pentru cura internã, ºi încercarea de introducere în circuitul farmaceu-
tic a “sãrii de Bãlþãteºti”, solvent cu efecte  purgative ºi diuretice.

Pe durata Primului Rãzboi Mondial staþiunea este transformatã în spital militar ºi
suferã importante deteriorãri. Noii proprietari, doctorii Lazãr ºi David Goldhamer, far
reparaþiile necesare, iar staþiunea Bãlþãteºti mai cunoaºte o perioadã de prosperitate, pânã
în timpul celui de-al Doilea Rãzboi Mondial.

Naþionalizate în 1948 ºi trecute în administraþia Staþiunii Balneoclimaterice Slãnic
Moldova, bãile sunt sporadic folosite pânã în 1971, când intrã în reparaþii capitale ºi chiar
dupã încheierea acestora, în 1973, gradul de frecventare a staþiunii se situeazã, în medie, sub
50% din capacitate. Dupã 1989 staþiunea este trecutã pentru o perioadã în administraþia
Direcþiei de Asistenþã Medicalã a Ministerului Apãrãrii Naþionale, iar din 2000 primeºte
rangul de Sanatoriu Balneoclimateric ºi de Recuperare Medicalã. Astãzi izvoarele de apã
mine-ralã de la Bãlþãteºti sunt recomandate pentru tratarea, prin curã internã, a maladiilor
aparatului digestiv, a obezitãþii, a afecþiunilor catarale, precum ºi prin vindecarea
limfatismului, a afecþiunilor sistemului nervos, a paraliziilor, a afecþiunilor pielii prin curã
externã (bãi).

Mai puþin cunoscute astãzi, deºi de o reputaþie bunã în epocã, sunt apele minerale
cloruro-sodice de la Piatra-Neamþ. Descoperite în 1882, analizate ºi supuse spre aprobare
Consiliului de Igienã ºi Salubritate Publicã al Judeþului Neamþ, apele ce izvorau din versan-
tul dealului Cozla au fost captate la scurt timp dupã aceea de cãtre Consiliul Comunal, care
transformã parcul din apropiere în zonã de tratament în aer liber. Cura cu apã de Cozla, era
consideratã un remediu în afecþiunile aparatului digestiv ºi era recomandatã a se þine
dimineaþa, combinatã cu plimbãri.

Apele minerale de pe Cozla au fost utilizate pânã în deceniul al treilea al secolului XX
când, în urma unei alunecãri de teren, izvoarele au fost închise.

În apropiere de Bãlþãteºti, la numai 15 Km spre nord, se aflã Staþiunea Oglinzi,
înfiinþatã în 1889 de cãtre “Consiliul Comunal al urbei Neamþ”, aflatã sub supravegherea
medicilor de la spitalul din Târgu Neamþ. Izvoarele cu apã sãratã au fost cunoscute ºi
exploatate de cãtre populaþia primelor aºezãri din zonã, unul din scopurile urmãrite fiind,
probabil, ºi cel terapeutic. Pânã spre mijlocul secolului al XIX-lea localnicii folosesc apa
izvoarelor din Poiana Dãscãliþei fãrã o supraveghere medicalã.

Pe fondul general al reconsiderãrii la scarã industrialã a resurselor naturale din a doua
jumãtate a aceluiaºi secol, în special ca urmare a încercãrilor din ce în ce mai numeroase de
a pune în valoare a izvoarelor minerale din Regat, comparându-le cu ape minerale celebre
din Europa ºi insistând asupra calitãþilor deosebite ºi mai ales asupra disponibilitãþii
acestora pentru întreaga populaþie, ºi apele cloruro-sodice de la Oglinzi intrã în atenþia
autoritãþilor locale, care fac demersuri pentru analizarea compoziþiei apei, apoi pentru
instalarea în apropierea lor a unor stabilimente balneare.

Într-o primã etapã izvoarele sunt captate, iar tratamentele se realizeazã la domiciliu.
Persoanele suferinde pot lua gratis apã din fântâni, în baza unui certificat medical emis de
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medicul oraºului sau de cãtre spital. Aprobarea pentru construirea stabilimentului balnear
este obþinutã în 1892, anul urmãtor bãile fiind date în folosinþã. Se tratau aici anemii, boli ale
sistemului nervos, reumatismul, rahitismul, diverse boli ale pielii.

Pânã în preajma celui de-al Doilea Rãzboi Mondial staþiunea a cunoscut o perioadã
de prosperitate, fiind vizitatã de un numãr mare de pacienþi. În timpul conflagraþiei, mai ales
în ultimii doi ani ai acesteia, clãdirile bãilor au suferit distrugeri mari; mult timp dupã aceea
(pânã spre 1970) staþiunea Oglinzi a fost închisã, în lipsa fondurilor pentru reparaþii.
Redeschise în 1988, bãile funcþioneazã cu numai douã pavilioane pânã în 1998, când este
inauguratã o nouã bazã de tratament. 
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