
   
 

                                        
 

E- BULETIN INFORMATIV PRIVIND PROGRAMUL DE SCHIMB ÎN TURISMUL DE 
SĂNĂTATE (HEALTOUR) 

 
PROGRAMUL CALYPSO ŞI PROIECTUL 

HEALTOUR 

Obiectivul Programului Calypso este de a 
oferi oportunități economice și de 
angajare în vederea creșterii accesibilității 
anumitor grupuri dezavantajate la 
activitățile de turism. 
Proiectul Healtour este strâns legat de 
analiza turismului social de extrasezon, 
întrucât acesta urmărește crearea de 
schimburi transnaționale și evaluează 
modul în care eticheta de ʺturism socialʺ 
poate integra mai bine reprezentanții 
sectorului privat în crearea de noi produse 
menite să extindă oferta din sectorul 
turismului social.  
Studiile ce analizează diferite aspecte ale 
turismului social au fost dezvoltate în 
cadrul proiectului și, totodată, au fost 
organizate workshopuri la care au loc 
parte stakeholderii din domeniu. 
Diseminarea studiilor elaborate a fost 
realizată permanent pe durata desfășurării 
proiectului, astfel cercetătorii devenind 
cunoscuți de către grupurile țintă. 
Stakeholderii au avut de mai multe ori 
oportunitatea să-și expună punctele de 
vedere echipei Healtour, iar feedback-ul a 
fost acceptat, procesat și utilizat pe durata 
proiectului. 
 

 
ACTIVITĂŢILE ULTIMELOR LUNI  
 
Ultima perioadă de derulare a proiectului 
a fost plin de evenimente pentru Institutul 
Național de Cercetare – Dezvoltare în 
Turism (INCDT). INCDT împreună cu 
Ministerul Dezvoltării Regionale și 
Turismului a organizat cea de a treia 
întâlnire națională în septembrie. 
Majoritatea workshopurilor, ca repere ale 
proiectului, au fost derulate în iunie și iulie 
în România, Spania și Ungaria. 
 
Partenerul român a finalizat cel de al 
patrulea studiu (Studiu privind 
posibilitatea de a subvenționa mecanisme 
de schimb în extrasezon și de a crea, dacă 
este necesar, un cadru de cooperare între 
fondurile naționale de asigurări). Astfel, 
următoarea etapă este aceea de a 
organiza conferința finală pentru 
parteneri, stakeholderi relevanți și 
reprezentanți ai mediei.  
 
 
 
 
 
 
 

Mai multe informaţii pe pagina web a 
partenerilor: 
CTRDA:http://www.kdrfu.hu/nemzetkozikapcsolat
ok.php 
INCDT:http://www.incdt.ro/index.pl/heal_prezent
are_generala_ro 
FAEY: http://www.fundacionyuste.es/ 
 



   
 

                                        
 

CE S-A REALIZAT PÂNĂ ÎN PREZENT? 
 
Agenția de Dezvoltare Regională Central -
Transdanubiană (CTRDA) pregătește 
materialele necesare prezentărilor din 
cadrul conferinței finale.  

CTRDA ca și partener coordonator are un 
rol cheie în pregătirea programului 
conferinței finale.  

În același timp, agenția este responsabilă 
de rezumarea activităților derulate în 
ultimele luni; pregătirea prezentărilor 
generale din cadrul proiectului; finalizarea 
broșurii de informare; prezentarea 
studiilor elaborate de partenerul ungar. La 
conferință vor participa Dr. János JUHÁSZ, 
Nikolett KANTZ și Eszter RUGA ca 

reprezentanți ai CTRDA și Pál BOZA expert 
extern. 

Partenerul spaniol Academia Europeană a 
Fundației Yuste (FAEY) își finalizează 
ultimul studiu legat de crearea unei 
etichete în turismul social care va fi 
prezentat în cadrul conferinței finale. 
 

 
 
INCDT este organizația gazdă a conferinței 
finale care va avea loc în București în data 
de 8 noiembrie 2012.  

 
WORKSHOPUL ORGANIZAT ÎN ROMÂNIA 

INCDT împreună cu Ministerul Dezvoltării Regionale și Turismului a organizat cea de a treia 
întâlnire națională în România, în data de 20 septembrie 2012 la Slănic Prahova.  

Evenimentul a oferit oportunitatea de a prezenta al treilea (cadru de referință în oferta a 
turism a stațiunilor de sănătate) și al patrulea studiu (studiu privind posibilitatea de a 
subvenționa mecanismele de schimb în extrasezon și de a crea, dacă este necesar, un cadru 
de cooperare între fondurile naționale de asigurări) elaborate de către partenerul român.  

 



   
 

                                        
 

 

După prezentarea celor două studii, 
organizatorii au expus o serie de alte 
prezentări participanților.  

Având în vedere interesul partenerilor, 
asociațiilor, specialiștilor din domeniu 
medical și spa, diferiților stakeholderi din 
turism de sănătate care au participat la 
primul și al doilea workshop, echipa 
Healtour a considerat utilă continuarea 
diseminării rezultatelor primului studiu 
(Oferta existentă din turismul de sănătate 
și social în România) și de a prezenta 
obiectivele celui de al doilea și al treilea 
studiu elaborate de către partenerul 
român.  

 

Diferiți stakeholderi din turismul de 
sănătate au participat la acest workshop, 
asociații regionale de turism, specialiști din 
domeniul medical din cadrul centrelor spa 
din Pucioasa si Slănic Prahova, autorități 
locale, cercetători în domeniul 
balneologiei, întreprinderi de turism și 
sănătate.  

 

 
Worhshopul a oferit stakeholderilor 
oportunitatea de a culege informații cu 
privire la programul Calypso și de a primi 
mai multe detalii cu privire la proiectul 
Healtour. 
 

 



   
 

                                        
 

  
AL PATRULEA STUDIU – STUDIU PRIVIND POSIBILTATEA DE A SUBSIDIA MECANISME DE SCHIMB 

ÎN EXTRASEZON ȘI DE A CREA, DACĂ ESTE NECESAR, UN CADRU DE COOPERARE ÎNTRE FONDURILE 

NAȚIONALE DE ASIGURĂRI 
 
 
De la diseminarea celui de al treilea 
buletin electronic, partenerul român a 
finalizat al patrulea studiu. Acest studiu 
încearcă să evalueze posibilitățile care 
există în Europa de a crea un cadru de 
cooperare transnațional între fondurile 
naționale de asigurări (în special fonduri 
naționale de asigurări în domeniul de 
asistență medicală) pentru a finanța 

costurile tranfrontaliere ale fluxurilor de 
turiști de sănătate.  

 
 
Acest studiu care a fost finalizat în septembrie și este structurat astfel: 
 

1. Prima parte reprezintă o scurtă, dar concisă analiză a cadrului existent de cooperare 
între fondurile de asigurări sociale sau de asistență medicală (fie bilaterală sau 
multilaterală). De exemplu, turiștilor germani le sunt rambursate cheltuielile de 
tratament efectuate în Lituania, de către sistemul lor social. Aceste sisteme de 
cooperare au fost analizate pentru a înțelege ce anume funcționează și care sunt 
barierele și limitele finanțării transfrontaliere ale turismului social de sănătate.  

2. A doua parte reunește informații culese în prima parte, privite din perspectiva 
drepturilor pacienților transfrontalieri, menționate în directivele UE și care ar trebui 
transpuse în legislația națională până în octombrie 2013. Concluziile au fost 
formulate astfel încât să cuprindă informații cu privire la ceea ce urmează să se 
realizeze pentru a crește cooperarea dintre fondurile naționale de asigurări pentru 
finanțarea turismul transnațional de sănătate: cooperări instituționale, scheme de 
finanțare etc. 
 
 

 



   
 

                                        
 

Aceste concluzii vor fi prezentate stakeholderilor relevanți și vor deveni un instrument util 
pentru realizarea următoarelor sarcini: 
 

 

 Activități de lobby ale 
stakeholderilor privați sau 
asociativi (asociații ale grupurilor 
țintă Calypso, operatori privați din 
turismul de sănătate etc.) 

 Inițiativele politicii publice ale 
autorităților publice.  

 
 
CONFERINȚA FINALĂ  
 
Partenerul român INCDT este responsabil pentru organizarea conferinței finale a proiectului 
Healtour.  
 
Unul dintre cele mai importante evenimente din cadrul proiectului este conferința finală ce 
va avea loc pe 8 noiembrie 2012 în București. Stakeholderi și parteneri relevanți, 
reprezentanți ai mediei vor participa la acest 
eveniment. Conferința va debuta cu cuvântul 
de deschidere al directorului general al 
INCDT, urmat de prezentările privind 
Programul Calypso și studiile elaborate până 
în prezent. Prezentarea generală a proiectului 
oferă informații cu privire la obiectivele, 
rezultatele și efectele Healtour, iar apoi toți 
partenerii vor avea oportunitatea de a-și 
prezenta rezultatele specifice fiecărei țări. 
Organizatorii estimează o participare la acest eveniment de 60 – 80 de persoane.  
 
 
 



   
 

                                        
 

PROGRAMUL CONFERINŢEI FINALE A PROIECTULUI HEALTOUR – PROGRAMUL DE SCHIMB 
ÎN TURISMUL DE SĂNĂTATE  
9.00—9.30  Înregistrarea participanţilor 

9.30—10.00 Cuvânt de deschidere 
Ovidiu Teodorescu, Directorul General  al Institutului Naţional de 
Cercetare-Dezvoltare în Turism (INCDT) 
Octavian Arsene, Director în cadrul Ministerului Dezvoltării Regionale şi 
Turismului (MDRT) 

10.30—10.40     Proiecte europene derulate de MDRT, Luminita Panait consilier MDRT 

10.40—10.50 Programul Calypso în România, Iulia Dangulea consilier MDRT 

10.50—11.15  Prezentare generală a proiectului Healtour, Reprezentant al Central-
Transdanubian Regional Development  Agency (CTRDA) 

11.15—11.35 Pauză de cafea 

11.35—12.20 Studiu privind oferta de turism de sănătate şi de turism social în teritoriul 
ţărilor partenere 

            Studiu de caz Ungaria, CTRDA 
Studiu de caz Romania, INCDT 
Studiu de caz Spania, Elisa Vicente Collado —Academy of Yuste Foundation (FAEY) 

12.20—12.45 Studiu privind suportul financiar public existent şi posibilitatea creării unor 
schimburi simetrice şi asimetrice, CTRDA 

12.45—13.00 Întrebări şi discuţii pe marginea primului şi celui de al doilea studiu  

13.00—14.00 Masă de prânz 

14.00—14.15 Crearea unor puncte de referinţă în oferta de turism a staţiunilor de sănătate şi 
produsele de turism specifice create pentru grupurile ţintă în diferite ţări, INCDT 

14.15—14.30 Studiu 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 , INCDT 

14.30—14.50 Întrebări şi discuţii pe marginea studiilor trei şi patru  

14.50—15.10 Studiu privind crearea unei etichete de turism social, Elisa Vicente Collado—
FAEY  

15.10—15.30 Pauză de cafea 

15.30—16.00 Discuţii privind turismul social  

16.00—16.30 Concluzii şi închiderea conferinţei  



   
 

                                        
 

Legat de conferința finală, va fi organizat și un workshop final. Experții partenerilor se vor 
reuni să discute rezultatele și output-urile 
finale ale proiectului și să stabilească detaliile 
cooperărilor viitoare. Acest workshop va fi 
organizat de către INCDT, iar locul întâlnirii va 
fi în București.  

 
 
Buletinul informativ electronic va fi trimis ţinând cont de baza de date a partenerilor. În cazul în care cunoaşteţi 
o organizaţie sau indivizi care ar putea fi interesaţi de acest proiect, nu ezitaţi să trimiteţi datele de contact 
partenerilor sau să contactaţi direct aceste organizaţii cu detalii privind proiectul Healtour. Dacă apreciaţi că 
acest proiect este interesant, vă rugăm să-l partajaţi pe site-ul web al organizaţiei dvs. Buletinul informativ este 
disponibil în engleză, precum şi în limbile naţionale ale partenerilor. 

 
Proiectul Healtour este cofinanţat de către Uniunea Europeană în cadrul acţiunii 

pregătitoare "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. 
 


