
                                                        
  

CALL FOR PAPERS 

Colegiul Medicilor din Romania si Fundatia Amfiteatru organizeaza 

FORUMUL INTERNATIONAL PENTRU TURISMUL DE SANATATE 

editia a II-a 

Iasi, 25 – 27 ianuarie 2013 

 

Organizatorii invitata toate personale interesate sa trimita rezumatul lucrarii insotit de titlul 

acesteia, numele si prenumele autorului, afilierea universitara sau academica, titluri stiintifice etc  

Sunt asteptate lucrari pentru sectiunile: 

1. Destinatii durabile ale turismului de sanatate. Oportunitati si bariere in dezvoltarea turismului balneo-

climateric in Romania 

2. Modalitati de utilizare a parteneriatelor public – privat pentru finantarea investitiei in infrastructura 

necesara pentru turismul de sanatate 

3. Transferul international de cunoastere in domeniul medical si rolul lui in dezvoltarea unui turism de 

sanatate la nivel mondial 

4. Implementarea sistemului de management al calitatii serviciilor medicale, conditie de dezvoltare a 

turismului medical in Romania 

5. Liberalizarea si internationalizarea asigurarilor de sanatate 

6. Turismul de sanatate din perspectiva pacientilor.  Managementul pacientilor internationali. Strategii 

active de atragere directa a pacientilor potentiali in dezvoltarea turismului de sanatate 

7. Elaborarea strategiilor de investitii si marketing turistic. 

 

Informatii privind continutul stiintific al lucrarilor 

Participantii vor trimite rezumatul insotit de titlul lucrarii, numele si prenumele autorului, afilierea 

universitara sau academica, titluri stiintifice etc. De asemenea, vor fi mentionate date despre autor/autori, 

cele mai semnificative publicatii, domenii de interes etc. Titlul lucrarilor, abstractul si cuvintele cheie se 

vor trimite obligatoriu in limba engleza. Rezumatul va avea maximum 250 de cuvinte si maximum de 5 

cuvinte cheie. Lucrarile vor fi redactate cu Arial, 11, spatiere la un rand. Rezumatul lucrarilor va fi 

publicat in volumul Forumului. Lucrarile selectate pentru a fi prezentate in cadrul evenimentului vor fi 

supuse procesului de peer-review, iar cele mai bune dintre ele vor fi publicate in publicatia “International 

Journal for Responsible Tourism", publicatie indexata in baze de date internationale. 

Data limita de primire a rezumatelor este 20 decembrie 2012.  

Informatii suplimentare pot fi oferite la sediul Fundatiei Amfiteatru tel/ fax: 021/ 312.58.40 sau la 

adresa de mail: raluca.eftimie@fundatia-amfiteatru.ro.  

Echipa de organizare 
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