
   
 

                                    

 
 

Cea de a treia întâlnire națională organizată de INCDT pe 20 septembrie 
2012, în Slănic Prahova, de promovare a turismului social prin intermediul 

proiectului Healtour! 
 
 

Institutul Naţional de Cercetare – Dezvoltare în Turism a organizat cea de a treia 

întâlnire naţională în data de 20 septembrie 2012 la Hotel Slănic, Slănic Prahova, împreună 

cu Ministerul Dezvoltării Regionale și Turismului. Cea de a treia întâlnire naţională organizată 

de către INCDT s-a concentrat pe prezentarea 

studiilor privind baza de date a ofertei turistice 

în staţiunile de sănătate şi a produselor 

specifice turistice create pentru grupurile ţintă 

din diverse ţări şi a studiului privind 

posibilităţile de a subvenţiona mecanismele 

de schimb în extrasezon şi de a crea, dacă este 

necesar, un cadru de cooperare între fondurile de asigurare naţionale, finalizate în cadrul 

proiectului Healtour, finanţat prin programul Calypso al Uniunii Europene. 

Având în vedere interesul artenerilor, asociațiilor, cadrelor medicale de specialitate, 

altor părți interesate în turismul de sănătate care au participat la prima şi a doua masă 

rotundă organizate de către INCDT, echipa Healtour a considerat ca fiind utilă intensificarea 

diseminării rezultatelor primului studiu și prezentarea principalelor obiective ale celui de al 

doilea şi al treilea studiu finalizat de către Institutul Naţional de Cercetare – Dezvoltare în 

Turism. 

Diferite părți implicate în turismul de sănătate au participat la această masă rotundă, 

respectiv asociaţii regionale de turism, experți în turism balnear și medical din cadrul 

centrelor balneare din Pucioasa şi Slănic Prahova, autorităţi locale, cercetători în 

balneologie, firme de turism și furnizoare de servicii de sănătate. 



   
 

                                    

Această masă rotundă a oferit oportunitatea părților implicate de a obține mai multe 

informații Programul Calypso (obiective, grupuri ţintă, avantaje, platforma web Calypso), 

precum şi o descriere generală a Proiectului Healtour cu proiectele şi activităţile sale. 

Audiența a beneficiat de prezentarea focusată pe activitățile finalizate în cadrul primului 

studiu, ce reflectă situaţia turismului social şi 

de sănătate din Romania la nivel local și baza 

de date a actorilor din turismul de sănătate 

din România. 

Cea de a doua parte a prezentării a 

supus atenției obiectivele studiului privind 

Baza de date a ofertei turistice în staţiunile 

de sănătate şi a produselor specifice 

turistice, fiind prezentate obiectivele şi principalele rezultate ale studiului.  

Cea de a treia parte a prezentării s-a concentrat pe studiul privind posibilităţile de a 

subvenţiona mecanismele de schimb în extrasezon şi de a crea, dacă este necesar, un cadru 

de cooperare între fondurile de asigurare naţionale, fiind prezentate principalele obiective 

ale studiului şi structura raportului. 

Conferinţa finală a proiectului Healtour va fi organizată pe 8 noiembrie 2012, Hotel 

Ramada Majestic, Bucureşti, România şi se aşteaptă ca la acest eveniment să participe 

stakeholderi şi parteneri relevanţi,precum şi reprezentanţi ai mediei. 

 

Proiectul Healtour  este co-finanţat de către Uniunea Europeană sub îndrumarea 
“Calypso” 

http://ec.europa.eu/enterprise/sectors/tourism/calypso/index_en.htm sau 
http://ec.europa.eu/enterprise/sectors/tourism 

http://www.incdt.ro/index.pl/heal_prezentare_generala_ro 

Responsabilitatea privind aceasta publicatie revine integral autorului. Uniunea Europeana 
nu este responsabila pentru modul în care sunt utilizate informatiile publicate. 


