
                                       
 

INVITATIE 

 

Stimate domnule/doamna, 

 

Colegiul Medicilor din Romania si Fundatia Amfiteatru au onoarea sa va invite la 

FORUMUL INTERNATIONAL PENTRU TURISMUL DE SANATATE – editia a II-a 

Iasi, 25 – 27 ianuarie 2013 

 

Colegiul Medicilor din Romania Fundatia Amfiteatru au initiat, in urma cu un an, Forumul National pentru Turismul 

de Sanatate pentru a crea o platforma de comunicare  între principalii actori din sectorul serviciilor turistice si de sanatate, 

pentru identificarea principalelor resurse specifice acestei forme de turism în Romania si integrarea acestora într-un sistem 

coerent de dezvoltare si promovare a turismului de sanatate romanesc. In acest domeniu s-a pornit de la potentialul antropic si 

natural al Romaniei. 

 Problemele ridicate de functionarea optima a turismului medical în conditiile socio-economice actuale din Romania, 

cat si cateva dintre directiile care ar putea conduce la solutionarea acestora au fost subiectele dezbatute în cadrul primei editii a 

Forumului National pentru Turismul de Sanatate. 

          Prima editie a Forumului National pentru Turismul de Sanatate s-a desfasurat la Iasi, în perioada 18-20 noiembrie 

2011. In cadrul acestuia reprezentantii sectorului turistic si al celui sanitar au demonstrat un real interes pentru dezvoltarea 

acestei forme de turism si pentru promovarea si comercializarea unei oferte coerente la nivel international, evidentiind in 

acelasi timp o serie de aspecte esentiale ce pot impiedica acest lucru. 

Cea de-a doua editie a evenimentului acorda o atentie deosebita dezvoltarii turismului medical urmarind clarificarea si 

dezbaterea principalelor schimbari produse in domeniu pe parcursul anului 2012.  Liberalizarea sistemului de asigurari de 

sanatate, fluxul international de pacienti, dar si principalele strategii de marketing al turismului de sanatate vor fi doar cateva 

dintre temele abordate in cadrul lucrarilor forumului. Reunind practicieni, manageri in turism si sanatate, autoritati centrale si 

locale, evenimentul se dezvolta drept o parghie esentiala de articulare teoretica si practica a unui domeniu insuficient 

valorificat in Romania – turismul de sanatate. 

Ca urmare a interesului crescut manifestat de persoanele din mediul international, cea de-a doua editie a Forumului 

pentru Turismul de Sanatate devine o manifestare stiintifica dezvoltata la nivel mondial.  

 

Asadar, va asteptam la Forumul International pentru Turismul de Sanatate, eveniment ce va avea loc la Iasi in 

perioada 25 – 27 ianuarie 2013. 

 

Cu aleasa consideratie,             

                       

Prof. Dr. Vasile Astarastoae                                  Aurel Borsan 

Presedinte al Colegiului Medicilor din Romania                     Presedinte al Fundatiei Amfiteatru 

 


