
 
 

 

 

Ce este fitoterapia? 

Fitoterapia – terapia cu plante medicinale, este o terapie naturală care utilizeză drept 

principale instrumente plantele, sub forma proaspătă sau uscată, preparate în moduri variate, 

pentru echilibrarea tulburărilor apărute în organism.  

Spațiul montan al orașului Uricani are o importantă bogăție floristică (peste 2100 de 

specii), unde se găsesc o multitudine de plante medicinale, care ajută la creșterea calității 

vieții. 

Situat în marginea vestică a Depresiunii Petroșani, în trecut accesul în orașul Uricani 

se realiza mai greu, primele drumuri importante de acces fiind construite în urmă cu 200 de 

ani.  

Comunitatea locală – momârlanii au utilizat această formă de tratament natural – 

fitoterapia, această formă  experimentată în mii de ani de toate popoarele, bazată pe plante ca 

mijloc de tratare a bolilor în funcție de pacient  și care nu a fost confundată cu terapiile 

naturiste care au principii și interpretări materialiste, dar și fundament ”spiritual” contrar 

(holistic). 

După remediile provenite din natură, fitoterapia include: terapia cu ceaiuri, terapia cu 

plante aromate (aromoterapie), terapia cu uleiuri (oleoterapie), terapia cu muguri de plante 

(gemoterapie), etc. De altfel, este cea mai veche terapie folosită în lume, utilizată de milenii. 

Bătrânii comunității momârlănești aveau cunoștinte extinse de fitoterapie empirică, plantele 

fiind utilizate ca sursa de hrană pentru oameni, dar si ca sursa de medicamente și băuturi 

vindecatoare. 

O continuare modernă a fitoterapiei tradiționale, o farmacologie plantelor se dezvoltată 

în ultimele decenii ajutând la aprecierea, întelegerea și extinderea folosirii multora dintre 

plantele cunoscute.  

În același timp, prin sinteza unor principii active din plante, fitoterapia a reprezentat 

locul de plecare al medicinei moderne a prezentului, multe dintre medicamentele alopate 

prescrise astăzi datorandu-se fitoterapiei. Fitoterapia modernă oferă un sprijin eficient pentru 

menținerea unei bune stări de sănătate a populației.  

https://ro.wikipedia.org/wiki/Ceai
https://ro.wikipedia.org/w/index.php?title=Aromoterapie&action=edit&redlink=1
https://ro.wikipedia.org/w/index.php?title=Oleoterapie&action=edit&redlink=1
https://ro.wikipedia.org/w/index.php?title=Gemoterapie&action=edit&redlink=1


 
Unul dintre marile avantaje ale fitoterapiei este faptul ca absorbția principiilor active 

din plante se face în mod firesc de către organism, având rareori efecte secundare sau adverse 

(date în general de supradozări și nerespectarea modului de preparare).  

Știința, cunoașterea și experiența dobândită de-alungul timpului au impus creșterea și 

îmbunătățirea sănătații locuitorilor prin folosirea produselor fitoterapice ca mijloc de 

prevenire a îmbolnăvirilor și ca tratamente ce ofera cele mai eficiente soluții naturale 

personalizate. Această abordare a utilizării terapiei prin plante medicinale are în vedere 

evaluarea stilului de viață, a surselor de stres psiho-emoțional, a tuturor factorilor potențiali 

care ar putea produce o vulnerabilitate individuală la boala respectivă. Fitoterapia a fost în 

orașul Uricani un mod de a trata unele probleme medicale și s-a dezvoltat în multe direcții, 

fiind îmbogațită de fiecare din ele. Astfel, gemoterapia (terapia cu produse obținute din 

muguri), apiterapia (formă de terapie neconvențională care constă în utilizarea produselor 

recoltate, modificate sau secretate de albine - miere, propolis, polen, lăptișor de matcă și 

venin, atât în scopuri dietetice, cât și terapeutice), aromaterapia (terapia cu uleiuri esențiale 

obținute din plante), dietoterapia (metodă de tratament ce are la bază redobândirea stării de 

sănătate cu ajutorul alimentelor naturale) și multe altele constituie importante resurse 

terapeutice. 

Dealungul timpului în orașul Uricani, fitoterapia a fost medicația naturistă ce se 

recomanda pentru diverse afecțiuni medicale acute atât ale copiilor cât și ale adulților sau 

persoanelor vârstnice (viroze respiratorii, probleme de imunitate, alergii, sindromul de 

oboseală cronică, afecțiuni hepatice, digestive, renale, dermatologice, cardiace, psihice și 

neurologice, ginecologice, probleme de infertilitate etc).  

În prezent, datorită progresului științei și a medicinii au apărut noi recomandări 

fitoterapeutice individualizate în funcție de situația particulară a fiecarui pacient, iar 

tratamentul se face în condiții riguroase, cu precauții și sub îndrumarea medicilor specialiști. 

Fitoterapia prezintă o serie de avantaje: 

 se adresează oricarei grupe de vârstă, ținand cont de acțiunea specifică a plantelor și 

efectele lor; 

 tratarea bolnavului ca un întreg (plantele au efecte fizice și psiho-emoționale și 

echilibrează organismul la toate nivelele); 

 acțiunea blândă și lipsa efectelor adverse; 

 se poate folosi în paralel cu medicamentele recomandate; 



 
 se poate folosi și la femeile însarcinate sau care alaptează; 

 previne și nu doar tratează, trateaza și nu doar ameliorează;  

 cu cât afecțiunea este de dată mai recentă, cu atât reversibilitatea simptomelor sau 

leziunilor este mai rapidă și mai eficientă;  

 în formele acute cu declanșare bruscă, fitoterapia nu este la fel de promptă, necesitând 

asocierea cu alte metode terapeutice; 

 tratamentul actionează lent, durata acestuia fiind pe perioade mai lungi, dând 

posibilitatea refacerii și regenerarii structurilor lezate; 

 vindecarea se face pe cale blandă, prin mecanisme proprii organismului și poate 

produce vindecări definitive; 

 substanțele active din plante acționează sinergic; 

 fitoterapia se adreseză bolnavului și nu bolii (abordarea este holistică), acțiunea 

substanțelor vegetale se adresează mai multor organe, prin acțiunea sinergică se 

marește acțiunea substanțelor de bază; 

 plantele medicinale întaresc imunitatea naturală, ele fiind o sursă de vitamine și 

minerale naturale; 

 plantele medicinale sunt antioxidante, ele combat radicalii liberi care sunt cauza 

majoritatii bolilor degenerative și cronice, precum și a îmbătrânirii premature 

a organismului;. 

Uneori completeaza alte proceduri terapeutice potentand efectul acestora. Plantele 

medicinale ajuta la eliminarea sau anihilarea reziduurilor toxice rezultate in urma acumularii 

unor compusi chimici in celule datorita consumului indelungat de medicamente sau alimente 

chimizate. 

 

        Dintre cele mai importante plante medicinale existente în orașul Uricani și folosite de-a 

lungul timpului amintim: 

Afinul – Vaccinium myrtillus 

Afinele sunt considerate fructe de pădure (cu toate că în orașul Uricani se recoltează 

din zona înaltă a pășunilor montane, la peste 1200m altitudine) care pot fi consumate 

proaspete sau conservate, fiind o plantă medicinală cu proprietăți curative extraordinare. 

Substanţe active importante care se găsesc în fructele, dar mai ales în frunzele de afin: 

tanin, mirtilină, neomirtilină, arbutină, hidrochinonă. Datorită mirtilinei și neomirtilinei, afinul 



 
poate fi considerat o sursă excepţională de insulină – insulina vegetală. Taninul se găsește nu 

numai în frunze, ci și în fructe. Fructele conţin pectine, zaharuri, provitamina A, 

acizi, vitamina C. 

 

Preparatele din această plantă au efecte pozitive și în enterocolite, gută, afecţiuni 

reumatice, tulburări ale circulaţiei sângelui, coronarită, sechele de infarct, faringite, stomatite. 

Se conservă foarte bine, putând fi consumate sub diferite forme: dulcețuri, siropuri, gemuri, 

prin obținerea de vin sau de lichioruri (în amestec cu alcolul). 

 

Șovarf - Origanum vulgare 

        Planta este un veritabil antibiotic natural care crește imunitatea și energizează 

organismul. Este bogată în: ulei volatil, timol, carvacrol, tanin, principii amare, antocianide, 

flavonoide, substante minerale. Principalele sale proprietăți sunt: antispastic, sedativ (asupra 

sistemului nervos central), bronhodilatator, antiseptic, antispastic, stomahic, fluidifică 

secrețiile bronhice. 

 

https://sanatatesinatura.info/vitamina-c-tot-ce-trebuie-sa-stii/
https://www.sfatulmedicului.ro/dictionar-medical/ulei-alimentar_5293
https://www.sfatulmedicului.ro/Vitamine-si-minerale/ingrediente-minerale_1468


 
Este indicată pentru afectiuni respiratorii, afectiuni stomacale, anorexie, astenie, astm 

bronhic, bronsite, colite de fermentatie, dizenterie, faringite, gastrite hipoacide, insomnie, stări 

gripale, stomatite, traheite, tulburari intestinale, tuse convulsivă. 

 

Arnica - Arnica montana 

Florile acestei plante medicinale conțin ulei volatil, colina, alcooli triterpenici, 

substante colorante de natura carotinoidica. Arnica este unul dintre cele mai populare remedii 

homeopatice folosite pentru tratarea durerii.  

Aceasta plantă puternica poate fi folosită în tratarea următoarelor afecțiuni: dureri 

musculare, inflamare, reduce umflăturile, fracturi sau ciupituri de insecte, accelerează 

procesul de vindecare al zgârieturilor și rănilor (cicatrizant) prin stimularea producerii de 

celule albe, care curață sangele coagulat și dispersează lichidele acumulate în zona afectată, 

iar compușii activi din arnică îi dau posibilitatea de a proteja corpul împotriva diverselor 

infecții bacteriene. Unele studii sugerează ca arnica poate îmbunatați microcirculația retinei, 

reducând riscul problemelor de ochi cauzate de diabet. 

 

Uleiul de arnică este indicat pentru durerile și spasmele musculare, în timp ce gelul de 

arnică ajută la vindecarea zgârieturilor și la tratarea simptomelor de osteoartrită la mâini și 

genunchi, și ajută la creșterea părului, ameliorează erupțiile acneice, reduce sângerarea. 

 

Sunătoarea – Hypericum perforatum 

Ca și principii active, sunătoarea este bogată în derivați antracenici (hipericină, 

pseudohipericină), uleiuri volatile, flavonozide având ca aglicon hiperina, acizii cafeic și 

clorogenic, taninuri. 

https://ro.wikipedia.org/wiki/Hipericin%C4%83
https://ro.wikipedia.org/wiki/Tanin


 
Acțiune farmacologică: datorită hipericinei și pseudohipericinei, uleiului volatil și 

taninurilor, produsul are acțiune antiseptică, astringentă și cicatrizantă. Flavonozidele sunt 

răspunzătoare de acțiunea vasodilatatoare și hipotensivă. Acizii clorogenic și cafeic explică 

proprietățile antiinflamatoare și colagoge ale plantei. 

 

Ulei de sunatoare (rețetă locală): florile culese pe vreme însorită se introduc într-o 

sticluță până la gât fără a se îndesa și se toarna ulei fin peste ele. Uleiul trebuie să acopere 

florile. Sticla, bine astupată, se lasă câteva săptămâni în soare. Dupăceva timp, uleiul va 

căpăta o culoare roșie. Se filtrează printr-o bucată de tifon, se storc bine resturile și uleiul de 

sunătoare se pune în sticle de culoare închisă.  

 

Cimbrișorul – Thymus serpyllum  

Este o specie de plantă perene, erbacee, la bază semilemnificată, din genul Thymus, cu 

flori purpurii sau roz și violet, rar albe, care înflorește vara—toamna. Cimbrișorul crește în 

zona montana a orașului Uricani, pe pajiști sau pășuni alpine, dar și în locuri mai greu 

accesibile precum stâncăriile. 

Datorită proprietăților sale, ceaiul hrănește celulele nervoase și ajută la tonifierea și la 

detensionarea lor. Este un adjuvant natural pentru ameliorarea durerilor de cap și acționează 

ca un sedativ natural, inducând starea de relaxare. 

Cimbrișorul conține – ulei volatil, taninuri, acidul cafeic, acidul rozmarinic, substanțe 

amare, serpilina, albumina, datorită acestei componente cimbrișorul are proprietăți - 

coleretice, sedative, antihelmintice, este antiseptic intestinal, diuretic, expectorant, vermifug, 

antibacterian. 

https://ro.wikipedia.org/wiki/Cimbru_(Thymus)


 
Substanțele din compoziția cimbrișorului ajută la relaxarea musculaturii și implicit la 

îndepărtarea crampelor. Este un tratament natural pentru calmarea durerilor menstruale și a 

crampelor provocate de acestea. 

 

Ceaiul de cimbrișor este folositor pentru îndepărtarea toxinelor acumulate la nivelul 

ficatului, iar consumul regulat, în cure de câte 2-3 săptămâni, favorizează secreția bilei. 

Consumul de ceai este recomandat și pentru: scleroză în plăci, nevroză astenică, anemie, stări 

de somnolență și slăbiciune, depresie psihică, migrene, apatie și epilepsie. 

Mai este cunoscut și sub denumirea de antibioticul săracului. În zona orașului Uricani 

era utilizat și la aromarea ciorbelor în perioada iernii, mai ales a ciorbelor de varză, fasole și 

cartofi, dar și în prepararea produselor cu carne de oaie. 

 

Izma Sălbatică – Mentha Arvensis 

Izma sălbatică sau izma cerbului reste spontan în locurile  mlaștinoase, pe marginea 

pârâurilor, în tufisuri umede și în apropierea izvoarelor din zona de munte. 

Are în compoziție ulei eteric bogat în compuși oxigenați monoterpenici, hidrocarburi 

monoterpenice și sesquiterpenoide, flavonoide, taninuri, hipericina, substante antibiotice, 

clorofila, saruri minerale.  

Principalele proprietati terapeutice ale izmei sălbatice sunt: expectorante, 

diuretice,stomahice, carminative, colagoge și stimulente. 

  Tradițional este recomandată la bolile de ficat și stomac, insuficiență biliară, infecții 

gastro – intestinale, atonie gastrică, dispepsii, meteorism, pancreatită, dischinezie biliară, 

diaree, bronsite, tuse convulsiva, facilitarea menstruatiei, litiaza renală, nervozitate, întărirea 



 
sistemului nervos, reumatism, urticarie, îngrijirea tenului seboreic, dar și la îndepărtarea 

puricilor. 

 

 

În trecut, dar și în prezent se mai folosește ca aromatizant în unele bauturi alcoolice si 

diferite produse alimentare, prepararea sucurilor răcoritoare naturale.  

În trecut se utiliza la fabricarea săpunului de casă, pentru mirosul fin ce îl oferea 

planta, iar fetele de măritat se frecau după ureche pentru a oferii un miros fin de izmă. 

 

 Pullmanu – Agrimonia eupatoria 

Pullmanu sau turița mare este o plantă erbacee, vivace, cu frunze păroase pe fața 

interioară, cu flori galben-aurii și cu fructe cu ghimpi mici la bază, răspândită până la etajul 

montan (1.000 m), în fânețe și poieni umede, în tufărișuri și luminișuri, la margini de păduri și 

drumuri, în locuri cu umiditate mare. 

 



 
Are componenții principali Tanin de natură catehică, galotanin și elagitanin, cvercetină 

liberă, hiperină și rutosidă, substanțe amare, ulei volatil, bioxid de siliciu, acid nicotic, 

vitaminele C și K, acid ursolic. 

Are principalele indicații în tratarea afecțiunilor interne, în calculoză biliară; în 

tulburările căilor biliare și gastro-intestinale favorizează eliminarea secrețiilor biliare 

descongestionând ficatul; în combaterea diareei; în reumatismul articular și urticarie. În uzul 

extern este folosit în ulcere varicoase, plăgi și spălături pentru afecțiuni oculare. 

 

 

Zmeurul – Rubus idaeus 

Valoare medicinală este dată desigur de fructele zmeurului (zmeura), dar și de frunzele 

acestuia, din care se prepară infuzie sau decoct. 

Frunzele şi fructele de zmeur conţin pectine, acizi organici – citric şi malic, zahăr, 

fragarină, vitamina c, acizi liberi, albuminoide, caroten, tanin, cianină, acid succinic, acid 

salicilic, levuloză, cupru, calciu, fier, iod, potasiu, magneziu, fosfor, vitaminele A, B1, B2, 

B3, B5, B6, B9, C, E. 

În funcţie de partea folosită din plantă (fructe sau frunze), preparatele obţinute din 

zmeur au efecte diuretice, laxative, depurative, astringente, antidiareice, dezinfectante, tonice 

şi stomahice. 

Datorită proprietăţi amintite are următoarele indicaţii terapeutice, zmeurul fiind 

recomandat în tratamente ale căilor respiratorii, rinichilor, ale tractului digestiv, precum şi în 

combaterea menstruaţiilor dureroase. 

 



 
Printre afecţiunile în care preparatele din zmeur dau rezultate se numără gastrita 

hiperacidă, faringita, diareea, anemie, astenia, afecţiunile febrile, ginecologice, tiroidiene, 

amigdalita, arsurile gastrice, ciclul menstrual neregulat, cistita, colici renale, congestia 

pulmonara, constipaţia, diabetul, dismenoreea, hipertensiune, hipotensiune, nefrite, obezitate, 

pielite, pirozis, prostată, reumatism, spasme gastrointestinale etc. 

În uz extern, frunzele de zmeura se utilizeză sub formă de infuzie, gargară, și au efect 

benefic în următoarele afecţiuni:  nevralgii dentare, erupţii tegumentare, abcese, furuncule, 

dermatoze, răni, conjunctivită, stomatită, faringită, laringită, inflamaţii ale gâtului. 

În cosmetică Fructele şi frunzele de zmeura pot opri procesul de îmbătrânire a pielii, 

prin conţinutul crescut de antioxidanţi. 

Ceaiul din frunze şi fructe uscate de zmeură au efecte vizibile asupra diminuării 

ridurilor, iar masca cu pulpă de zmeură este extrem de eficientă pentru tenurile grase, cu 

puncte negre şi acnee. Aceasta elimină celulele moarte, are acţiune astringentă, regenerează, 

catifelează şi conferă strălucire pielii. 

Păducelul – Crataegus monogyna 

Păducelul face parte din familia Rosaceae. Atât florile cât și fructele sunt un adevărat 

elixir tratarea  bolilor cardiovasculare, motiv pentru care este una din cele mai folosite plante 

din Europa, unde aceste afecțiuni constituie cauza numărul unu de mortalitate.  

Utilizat ca remediu terapeutic din cele mai vechi timpuri, păducelul își datorează 

eficiența complexului de principii active, capacitatea sa curativa fiind însa mult diminuată 

prin prelucrarea termica a plantei (ceaiurile fiind obținute de obicei prin fierberea produsului), 

motiv pentru care, se recomandă administrarea păducelului sub forma de pulbere, macerat la 

rece sau tinctură, forme de extracție care pastrează nealterate proprietățile plantei. 

Ceaiul de păducel (fructe) este recomandat din vechime pentru funcționarea normală a 

aparatului cardiovascular, reduce disconfortul ce apare la nivel cardiac și normalizează funcția 

cardiacă. Este considerat un vitamnizant esențial pentru îmbunătățirea generală a 

organismului. are florile albe și fructele roșii ce au un miros caracteristic și un gust amărui. 

Tulburări de ritm cardiac, tahicardie paroxistică, extrasistole, tulburări cardiace de origine 

nervoasă. 

https://ro.wikipedia.org/wiki/Tahicardie


 

 

Florile sau fructele de păducel asociate cu valeriana, vâscul și talpa gâștei își 

potențează efectul medicinal fiind un adjuvant în afecțiuni cardiace cu substrat nervos, 

ateroscleroză, cardiopatie ischemică, aritmii, hipertensiune arterială. Printre alte acțiuni: 

cardiotonic (efect inotrop pozitiv), coronarodilatator moderat (crește fluxul sanguin la nivelul 

arterelor coronare). 

Valeriana -  Valeriana officinalis 

Valeriana a fost folosită pentru a ameliora tulburările de somn și anxietatea, iar între 

timp s-au făcut numeroase studii care atestă calitățile sale terapeutice.  

Principalele substanțe active sunt: ulei volatil, acid izovalerianic și acid 

valerianic, alcaloizi (catinină, alfa-metil-pirilcetonă, valerianonă).  

 

Preparatele din rizom (ceai, tinctură, extract uscat), administrate intern și extern (băi), 

sunt indicate în stări de agitație, tulburări ale somnului și aritmii cardiace de natură nervoasă. 

Se consideră ca efectele terapeutice ale valerianei se datorează continutului de acid gamma -

amniobutiric (GABA), un neurotransmitator inhibitor central. Un nivel scazut de GABA este 

asociat cu apariția stresului cronic, a anxietății și a problemelor cu somnul.  

https://ro.wikipedia.org/wiki/Valeriana
https://ro.wikipedia.org/wiki/V%C3%A2sc
https://ro.wikipedia.org/wiki/Talpa_g%C3%A2%C8%99tei
https://ro.wikipedia.org/w/index.php?title=Acid_izovalerianic&action=edit&redlink=1
https://ro.wikipedia.org/wiki/Acid_valerianic
https://ro.wikipedia.org/wiki/Acid_valerianic
https://ro.wikipedia.org/wiki/Alcaloid
https://ro.wikipedia.org/w/index.php?title=Catinin%C4%83&action=edit&redlink=1
https://ro.wikipedia.org/w/index.php?title=Valerianon%C4%83&action=edit&redlink=1
https://ro.wikipedia.org/wiki/Rizom


 
 

Valeriana conține numerosi compuși care pot ajută la ameliorarea anxietății și a 

insomniei, precum acid valeric, acid isovaleric și diverși antioxidanți precum hesperidina, 

care are efect sedativ. 

Valeriana poate reduce stările de anxietate provocate de situațiile stresante fiind un 

relaxant. 

Socul – Sambucus nigra L. 

Socul este una dintre cele mai puternice plante depurative cunoscute la noi, cu 

acțiune diuretică, de eliminare a toxinelor din organsim pe cale cutanată, digestivă și 

renală.  

Socul crește imunitatea organsimului, distruge microbii și scade febra. Are acțiune 

galactogenă, prin stimularea secreției de lapte la femeile care alăptează . Beneficiile 

socului se datorează compoziției sale: ulei esențial, potasiu, zaharuri, mucilagii, vitamina 

C, vitamine din complexul B, aldehide glicolice, aminoacizi, sambunigrină, sambucosidă 

(pigment), acid malic. 

Ceaiul de soc este cunoscut pentru proprietăţile sale antioxidante, scăderea nivelului 

de colesterol, îmbunătăţirea vederii, stimularea sistemului imunitar, îmbunătăţirea sănătăţii 

inimii şi pentru tuse, răceli, gripă, infecţii bacteriene, virale şi amigdalită. Ceaiul de soc a fost 

folosit pentru a trata epidemia de gripă din Panama în anul 1995. 

Bioflavonoide şi alte proteine din sucul acestuia distrug virusurile, răcelile şi gripa 

care au capacitatea de a infecta celula. Persoanele cu gripă care au consumat ceai de soc au 

raportat simptome mai puţin severe, vindecându-se mult mai rapid faţă de persoanele care nu 

au consumat. 

 



 
Florile de soc conţin pigmenţi organici, tanin, aminoacizi, carotenoide, flavonoide, 

zahăr, rutin, acid viburnic, vitaminele A şi B şi o cantitate mare de vitamina C. Ele sunt, de 

asemenea, un uşor laxativ, un diuretic, şi au proprietăţi sudorifice. Flavonoizii, inclusiv 

quercetina, se consideră că reprezintă acţiunile terapeutice ale florilor de soc şi fructelor de 

pădure. In conformitate cu ultimele studii, aceste flavonoide includ antociani, care sunt 

antioxidanţi puternici şi care protejează celulele împotriva deteriorării. 

 

Gălbenele (Calendula officinalis)  

Având în compoziția chimică saponozide triterpenice la bază derivați ai acidului 

glucuronil oleanolic: carotinoide dintre care licopina, a și (3-caroten, neolicopina A, 

rubixantina, luteina, xantofila, violaxantina, flavoxantina, crizantemaxantina etc, precum și 

unele poliine; flavonoizi și glicozizi flavonici: izoramnetin-3-ramnoglicozizi, rutinozizi și 

derivați ai cvercetolului; ulei volatil (cea 0,02%), substanțe amare cu structura nedefinită, 

gumirezine, mucilagii, esteri colesterinici ai acizilor lauric, miristic, palmitic și 

margaric; vitamina C, acid malic substanțe proteice sunt folosite în terapii medicinale, 

gălbenelele se utilizează sub formă de infuzie, pentru uz intern în primul rând - ținta fiind 

ulcerul și gastritele.  

 

Preparatele fitoterapeutice din gălbenele sunt utile în tulburările de ciclu menstrual, în 

afecțiunile hepatice și afecțiunile biliare. Principiile active din gălbenele se pretează pentru 

tratarea locală a plăgilor de diverse origini, a înțepăturilor de insecte, a degerăturilor și 

arsurilor, a infecțiilor localizate ale pielii, a plăgilor care se vindecă greu (cicatrizant) în 

terapia acneei precum și pentru ameliorarea tenurilor uscate. Extractul din gălbenele este 

https://ro.wikipedia.org/wiki/Triterpen%C4%83
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folosit în tratamentul pe cale naturală al giardiozei, iar după unii autori este util ca adjuvant în 

tratamentul ulcerului gastric și ulcerului duodenal. 

 

Ghințura (Gentiana lutea) 

Este o plantă medicinală de la care rădăcina sa lungă și foarte groasă este utilizată 

în farmacie, datorită proprietăților sale digestive și tonice. Ghințura recoltată în toamna anului 

III de viața este folosită ca plantă medicinală sau la producerea unui rachiu amar folosit ca 

aperitiv. Ghințura galbenă se recomandă la gastrita hipoacidă, tulburările dispeptice. 

Stimulează intens secrețiile salivare și gastrice; este antihelmintică; colerectic-colagogă, 

antimalarică, antipiretică. 

 

Este recomandată la anorexie, în dispepsii, în problemele digestive datorate producerii 

insuficiente de suc gastric, în afectiunile hepatice pentru efectele coleretic-colagoge si ca tonic 

general. 

 Preparatele standardizate pe baza de ghintura au actiune antipiretica, antimalarica si 

antihelmintica.  

Principalele acțiuni specifice ale ghințurei sunt: stimulează funcțiile ficatului, ale 

vezicii biliare și ale stomacului, cu rol în hepatită, dischinezie biliară, aerofagie, stări de 

greață, diaree, helmintiază (ascaridoză); excită secrețiile gastrice și biliare, favorizând 

digestia; stimulează pofta de mâncare la copii, bătrâni și convalescenți; combate gripa, 

răceala, tusea cronică, febra; combate stările de spasmofilie, frisoane, astenie, stările 

depresive, oboseala, insomnia, stările conflictuale, isteria;are un rol vindecător în reumatism, 

gută, scleroză; combate bolile de inimă și de rinichi, cu rol în insuficiența renală și infecții 

https://ro.wikipedia.org/wiki/Plant%C4%83_medicinal%C4%83
https://ro.wikipedia.org/wiki/Farmacie


 
urinare; combate anemia, debilitatea la copii, îmbătrânirea prematură și stările de 

convalescență, prin mărirea capacității de apărare a organismului față de infecții și prin 

creșterea numărului de leucocite (globulele albe din sânge). 

 

Mugurii de brad – Brad alb (Abies Alba) Molid (Picea abies) sau Pin (Pinus) 

Sunt componente vegetale utilizate în gemoterapie pentru proprietățile lor benefice în 

afecțiuni respiratorii, anemie, carențe alimentare, creșterea imunității.  

Mugurii de brad se culeg în luna mai, chiar și în iunie în unele regiuni montane înalte 

ale orașului Uricani. 

Mugurii de brad și rămurelele tinere conțin numeroase substanțe bioactive: uleiuri 

esențiale (alfa-pinen, l-limonen, l-acetat de bornil, aldehidă laurică, sesquiterpene); taninuri; 

rășini; enzime; flavonoide; minerale (potasiu, magneziu, calciu, fier s.a.); vitamine (vitamina 

C, vitamina A). 

 

Datorită componentelor din uleiurile esențiale, preparatele din muguri și ramurele de 

brad au următoarele proprietăți terapeutice: expectorant; antitusiv; analgezic; antiseptic; 

antioxidant; stimulant; tonic; odorizant; revulsiv. 

În fitoterapie, mugurii de brad pot fi utilizați sub formă de: extract gemoderivat, sirop, 

infuzie, ulei esențial. Aceste preparate se pot administra în uz intern, în diverse cure, conform 

recomandărilor unui medic cu competență în fitoterapie. Mugurii de brad proaspeți (cei mai 

fragezi și mai catifelați) pot fi mestecați ca atare, pentru a beneficia la maximum de vitamina 

C și antioxidanșii din compozișia lor. 

Din muguri și ramurele tinere de brad se poate prepara o infuzie aromată și 

binefăcătoare. Ceaiul din ramurele de brad este un remediu excelent recomandat în astenia de 

https://sfaturimedicale.ro/astenia-de-primavara/


 
primavară, stări gripale, tuse și inflamații ale tractului respirator. Infuzia poate fi folosită și 

pentru inhalații sau pentru o baie revigorantă.  

De departe cel mai cunoscut remediu cu muguri de brad este siropul natural, care se 

prepară în casă. Este recomandat atat în scop profilactic, pentru întărirea imunității, creșterea 

poftei de mâncare, vitaminizare și remineralizare, cât și în scop curativ, în răceli, pentru 

decongestionarea căilor respiratorii, calmarea tusei și a durerilor în gât. De asemenea, este un 

excelent remediu pentru sănătatea copiilor, având gust plăcut și fiind acceptat ușor de cei 

mici. 

Siropul de brad este recunoscut ca fiind un remediu binefăcător pentru plămâni și 

pentru sistemul imunitar.  

Pe lista de proprietăți terapeutice și beneficiile sirop din muguri de brad se numără: 

 Expectorant si antitutiv – se utilizează ca adjuvant în gripa și răceală, faringită, 

laringită, bronșită, pneumonie; 

 Imunostimulant – se utilizează pentru întărirea sistemului imunitar, mai ales în sezonul 

rece, atât la copii, cât și la adulți;  

 Vitaminizant și remineralizant – se utilizează pentru creșterea poftei de mâncare, 

în anemie, carențe alimentare, rahitism;  

 Diuretic – se utilizează ca adjuvant în hipertensiunea arterială și disfuncții ale căilor 

renale; 

 Calmant – se utilizează în astenii, oboseală fizică și intelectuală, stres, dureri de cap. 

 

Lista plantelor medicinale folosite în practicarea fitoterapiei în orașul Uricani este 

mult mai mare, dar ținând cont că o mare parte din acestea se găsesc în zona înaltă a parcului 

Național Retezat, ne obligă la nu face cunoscută existența lor. De asemenea trecerea timpului, 

progresul în medicină și farmacologie și saltul tehnologic din decursul ultimului secol a dus la 

pierderea unor tratamente fitoterapeutice și rețete de preparare a unor infuzii, siropuri sau 

unguente obținute pe cale tradițională arhaică. 

 

Cicoarea - Cicoarea (Cichorium intybus) denumită popular și ”cicorie”, este o plantă 

erbacee, perenă, des întâlnită în Europa, cunoscută pentru efectele sale medicinale. Cicoarea 

era cultivată încă din Egiptul Antic și folosită pentru tratarea afecțiunilor hepato-biliare. În 

prezent este folosită ca tonic amar și colagog, favorizând eliminarea în duoden a secrețiilor 

https://sfaturimedicale.ro/raceala-solutii-naturiste/
https://sfaturimedicale.ro/gripa-si-raceala/
https://sfaturimedicale.ro/anemia/
https://www.prohumano.ro/produse/hepatodefense-sirop


 
biliare. Cicoarea este renumită pentru efectele sale diuretice, laxative și 

hipoglicemiante, stimulează activitatea ficatului și îmbunătățește digestia. 

 

Cicoarea este o sursă bogată de vitamine, precum vitamina A, B6, C, E si K și 

minerale ca zincul, magneziul, manganul, calciul, fierul, inulina și cicorina. 

Atât rădăcinile, cât și părțile aeriene ale plantei de cicoare sunt folosite în scop 

medicinal. Rădăcina de cicoare este o sursă bogată de fibre, care îmbunătățește sănătatea 

digestivă și stimulează secreția vezicii biliare.  

În alimentație, frunzele de cicoare - cu un ușor gust amar - sunt adesea consumate în 

salate, iar rădăcinile și mugurii de frunze se consumă fierte. Cicoarea mai este utilizată ca și 

condiment, pentru a aromatiza alimentele și băuturile. Rădăcina de cicoare este un înlocuitor 

al boabelor de cafea. 

În traditia locală frunzele crude se puneau, pe răni și tăieturi, ca și petalele florilor, 

uneori plămădite în seu sau untură. Decoctul florilor se folosea contra afecțiunilor oculare, iar 

ceaiul contra durerilor abdominale, contra durerilor de dinți, pentru calmarea durerilor 

canceroase și scăderea tensiunii arteriale. 

Din flori, amestecate cu trifoi roșu se făcea un ceai pentru dureri de cap. 

Pentru ficat și curățirea stomacului se bea primăvara sucul stors din frunzele fragede 

amestecate cu zăr. 

Peste planta înflorită se turna apă fierbinte și se punea deasupra stomacului ca să 

liniștească durerile. 

https://www.prohumano.ro/substante-active/vitamina-c
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Rădăcina de cicoare se folosea la durerăle de inima. Se pisa și se fierbea în apă sau 

răchie și se bea. 

Compoziție chimică: rădăcina conține inulină, cicorină, colină, un principiu amar de 

natură triterpenică (lectrecina), tanin, acid cicoric, acizi aminați, amidon, materii dulci, 

protide, săruri minerale, etc. Aceleași principii se regăsesc și în restul plantei însă în mai micî 

măsură, dar și vitaminele: B, C, K, P. 

 

 


