
FORUMUL NAŢIONAL 

PENTRU TURISMUL DE 

SĂNĂTATE 

Iași, Hotel Traian, 18-20 noiembrie 2011 

Eveniment organizat  cu sprijinul Ministerului Dezvoltării Regionale şi Turismului, 

Ministerului Sănătăţii şi Ministerului Educaţiei, Tineretului şi Sportului. 



CONTEXT 

• Componentă esenţială a activităţii turistice de ansamblu, turismul de 

sănătate defineşte practica de a călători într-o altă ţară în scopuri 

terapeutice. Conceptul face referire la toate facilităţile oferite 

turiştilor în scopul îmbunătăţirii stării lor de sănătate sau obţinerii de 

beneficii vizând starea fizică şi psihică generală. 

 

 
• Actul medical de calitate devine tot mai important în viaţa 

comunităţilor, influenţând nu doar sănătatea membrilor săi, ci 

însăşi calitatea vieţii în ansamblul său prin efectele create de 

dezvoltarea activităţilor locale. 



MOTIVAȚIE 
  Turismul de sănătate oferă noi perspective de dezvoltare 

turistică, economică şi socială a României, prin valorificarea 

complexă a resurselor naturale şi antropice. 

  Călătoriile cu destinaţie medicală se fac atât pentru operaţii 

estetice şi tratamente stomatologice, cât şi pentru tratamente 

complicate din domeniul cardiologiei, oncologiei sau oftalmologiei. 

  Luând în considerare multiplele avantaje oferite de practicarea 

turismului de sănătate, se impune includerea ofertelor specifice într-

un circuit european şi internaţional. 

 



PUNCTE FORTE 

• turismul de sănătate promovează 

dreptul pacientului de a alege 

• facilitează accesul clienţilor către 

unele tratamente de care nu pot 

dispune în ţara de origine 

• reduce timpul petrecut de un 

pacient în aşteptarea tratamentului 

de care are nevoie 

• creşte competitivitatea la nivel 

global şi forţează unităţile medicale 

care practică preţuri exorbitante să 

le reducă 

• contribuie la dezvoltarea 

economică şi socială a ţărilor cu o 

economie slab dezvoltată 

 

PUNCTE SLABE 

• dificultatea pe care o 

întâmpină turiştii în 

alegerea medicilor 

competenţi şi a 

spitalelor moderne din 

multitudinea de unităţi 

medicale existente 

global 

• riscurile legate de 

apariţia unor complicaţii 

dacă pacientul 

călătoreşte în perioada 

postoperatorie, fără a fi 

pe deplin recuperat 



OBIECTIVE 
• Crearea unei platforme de comunicare și mediere între profesioniștii din 

sectorul serviciilor turistice și de sănătate 

• Crearea cadrului necesar implementarii turismului de sănătate în Romania; 

 

• Stimularea parteneriatului public – privat în dezvoltarea turismului 

de sănătate; 

• Elaborarea şi crearea cadrului de implementare a strategiilor de 

marketing pentru această forma de turism; 

• Integrarea turismului de sănătate românesc în circuitele specifice 

de la nivel European şi internaţional.  

• Identificarea principalelor resurse specifice 

acestei forme de turism pe teritoriul Romaniei şi 

integrarea acestora într-un sistem coerent de 

dezvoltare şi promovare a turismului de sănătate 

românesc; 

• Identificarea principalelor direcţii de dezvoltare a 

turismului de sănătate în Romania; 



GRUP ȚINTĂ 

• Reprezentaţi ai agenţiilor de turism nationale  

• Manageri din domeniul turismului 

• Asociaţii naţionale din domeniul turismului  

• Asociaţii ale medicilor  

• Asociaţii ale pacienţilor 

 

• Autorităţi publice centrale şi locale 

din domeniul turismului  

• Autorităţi publice centrale şi locale 

din domeniul sănătăţii  

• Medici specialişti 

• Manageri de spitale şi alte instituţii 

medicale şi de tratament  

• Medici familie 



FORUMUL NAȚIONAL PENTRU 

TURISMUL DE SĂNĂTATE 

• Perioada: 18-20 noiembrie 2011 

• Locaţie: Hotel Traian,  Iași 

• Număr de participanţi: cca 250 persoane 

 

• Forumul National pentru Turismul de Sănătate reprezintă un pas 

important în implementarea protocolului semnat între Colegiul 

Medicilor din România, Casa Națională de Asigurări de Sănătate, 

Ministerul Dezvoltării Regionale și Turismului, Ministerul Sănătății 

și Ministerul Educației, Tineretului și Sportului, creând premisele  

parteneriatelor de tip public –privat, întâlnirilor multi- și bilaterale 

între principalii vectori implicați în domeniul turismului de 

sănătate. 



 FORUMUL NAȚIONAL PENTRU  

    TURISMUL DE SĂNĂTATE 

  Prin Forumul Național pentru Turismul de Sănătate se 

urmărește crearea unei platforme de comunicare și mediere 

între profesioniști din sectorul serviciilor turistice și de 

sănătate. 

   

  Temele de discuții în cadrul forumului sunt: 

1. Turismul de sănătate și formele acestuia. Aspecte naționale 

și europene ale turismului de sănătate 

2. Turismul de sănătate românesc în contextul turistic european 

3. Marketing specific turismului de sănătate 

4. Turismul de sănătate și comunitățile – influență, dezvoltare, 

repercusiuni 

 

   



 FORUMUL NAȚIONAL PENTRU  

    TURISMUL DE SĂNĂTATE 

  În cadrul forumului vor fi clarificate o serie de 

concepte specifice turismului de sănătate și pornind de 

la implicațiile legislative se vor aborda probleme ce țin 

de cadrul general de funționare și dezvoltare în context 

european. 

   

   
          Participanții de la forum 

vor fi reprezentați de autorități 

centrale si locale, specialiști din 

turism și din sănătate, manageri 

și lideri de opinie și 

reprezentanți ai unor organizații 

din plan internațional. 



  AGENDA 

FORUMUL NAȚIONAL PENTRU TURISMUL DE SĂNĂTATE 

Iași, Hotel Traian, 18 - 20 noiembrie 2011 

  

 Ziua 1  

 Vineri, 18 noiembrie 2011 

 Primirea invitaților 

 

 18.00 – 19.30 Deschiderea oficială a Forumului 

 20.00 Cină 

 



  AGENDA 

FORUMUL NAȚIONAL PENTRU TURISMUL DE SĂNĂTATE 

Iași, Hotel Traian, 18 - 20 noiembrie 2011 

  Ziua 2 

 Sâmbătă, 19 noiembrie 2011 

 9.00 – 13.30 Sesiune de prezentări și dezbateri 

 Prânz 

 16.30 – 19.00 – Sesiune de prezentări și dezbateri 

 20.00 Cină festivă 

 

 Ziua 3  

 Duminică, 20 noiembrie 2011 

 9.00 – 10.30 Sesiune de prezentări și dezbateri 

 10.30 – 11.00 Coffee break  

 11.00 – 13.00 Concluzii. Închiderea evenimentului 

 



CONTACT 

Fundaţia Amfiteatru  

Adresa: Piaţa Valter Mărăcineanu, 

nr.1-3, intrarea 4, cam.128, 

sector 1, Bucureşti 

Tel/ fax: 021/ 312.58.40 

 

Persoană de contact: 

Adriana Tufan 

Tel: 0726 372 007 

Fax: +4 021/312 58 40 

Mail: adriana.tufan@gm.ro 

 


