
ACADEMIA DE STUDII ECONOMICE DIN BUCUREŞTI 
Consiliul pentru Studii Universitare de Doctorat 
Şcoala Doctorală de Administrarea Afacerilor 

 
 
 
 
 
 
 

REZUMAT TEZĂ DE DOCTORAT: 
 

STRATEGII PENTRU DEZVOLTAREA  
TURISMULUI MEDICAL ÎN ROMÂNIA 

 
 
 

Autor: Florența Larisa T. Vasile (Ile) 
 

 

 

 

 

 

Conducător de doctorat: Prof. dr. Gabriela Țigu 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

București, 2019 
 
 

 



CUPRINS 

 

INTRODUCERE........................................................................................................... 1 

Partea I Stadiul actual al informațiilor științifice în domeniul cercetării................ 6 

CAPITOLUL 1. CLARIFICĂRI CONCEPTUALE PRIVIND TURISMUL 

MEDICAL: TENDINȚE, FORME ȘI INTERFERENȚE....................................... 

 

7 

1.1 Turismul medical – componentă a turismului de sănătate...................................... 8 

1.1.1 Conceptul de turism de sănătate - termen umbrelă pentru turismul de wellness și 

turismul medical............................................................................................................ 

 

9 

1.1.2 Abordări conceptuale în turismul de sănătate....................................................... 11 

1.1.2.1 Turismul medical – concept și caracteristici...................................................... 11 

1.1.2.2 Turismul de wellness și wellness medical – diferențieri 

conceptuale................................................................................................................... 

 

16 

1.1.2.3  Turismul balnear  - între wellness și turism medical......................................... 20 

1.1.2.4 Abordări recente privind turismul medical....................................................... 21 

1.2  Factorii de influență ai turismului medical............................................................. 23 

1.2.1 Factorii generali ai apariției și dezvoltării turismului medical.............................. 23 

1.2.2 Factorii specifici ai apariției și dezvoltării turismului medical ............................ 25 

1.2.3 Tendințe ale cererii pentru turism medical............................................................ 28 

1.3 Turismul medical – forme și interferențe cu alte forme de turism........................... 29 

1.3.1 Forme ale turismului medical ............................................................................. 29 

1.3.1.1 Forme de turism medical generate de circulația turistică și naționalitatea 

turiștilor......................................................................................................................... 

 

29 

1.3.1.2 Forme de turism medical după categoria de servicii medicale 

prestate.......................................................................................................................... 

 

31 

1.3.2 Interferențe ale turismului medical....................................................... ................. 32 

1.3.2.1 Interferențe între forme ale turismului de sănătate........................................... 32 

1.3.2.2 Interferențe cu alte forme de turism.................................................................... 33 

CAPITOLUL 2. PARTICULARITĂȚI PRIVIND PIAȚA INTERNAȚIONALĂ 
A TURISMULUI MEDICAL................................................................................ ..... 

 

39 

2.1 Piața turismului medical – subsegment al continuumului pieței turismului de  

sănătate.................................................................................................................... ..... 

 

39 

2.2 Particularități ale cererii de turism medical............................................................. 41 



2.2.1 Clasificarea cererii de servicii medicale la nivel internațional............. ................. 42 

2.2.2 Clasificarea cererii de servicii medicale în Uniunea Europeană.......... ................. 44 

2.2.3 Bazinele cererii de turism medical în funcție de principalii factori 

motivatori....................................................................................................... ................. 

 

47 

2.3 Particularități ale ofertei de turism medical........................................................ ..... 49 

2.3.1 Destinații de turism medical................................................................. ................. 50 

2.3.1.1 Europa............................................................................................................... 53 

2.3.1.2 America de Nord, Centrală și de Sud............................................................... 59 

2.3.1.3 Asia – Pacific..................................................................................................... 61 

2.3.1.4 Africa și Orientul Mijlociu................................................................................ 67 

2.3.2 Indicele turismului medical (Medical Tourism Index) ........................................ 69 

CAPITOLUL 3. PIAȚA TURISMULUI MEDICAL ÎN ROMÂNIA...................... 73 

3.1 Aspecte privind evoluția turismului de sănătate în România............................. ..... 74 

3.1.1 Indicatori privind cheltuielile de călătorie legate de sănătate............................... 74 

3.1.2 Analiza exportului României din perspectiva indicatorului „Călătorii”................ 77 

3.1.2.1 Țări sursă - Cererea externă de servicii de călătorie......................................... 80 

3.1.2.2 Analiza indicatorului „Cheltuilele turistice ale nerezidenților”........................ 82 

3.1.2.3 Analiza indicatorului „Mobilitatea pacienților”................................................ 84 

3.1.2.4 Diaspora – vector de imagine pentru turismul medical..................................... 86 

3.1.3 Analiza importului României din perspectiva indicatorului „Călătorii”............... 87 

3.2 Oferta  turistică medicală în România................................................................ ..... 89 

3.2.1 Turismul medical urban ....................................................................................... 90 

3.2.1.1 Turismul medical stomatologic (dentar) ........................................................... 91 

3.2.1.2 Turismul medical pentru chirurgie bariatrică ..................................................... 95 

3.2.1.3 Turismul medical pentru chirurgie estetică ....................................................... 98 

3.2.2 Oferta turistică medicală a stațiunilor balneo – climatice din România................ 98 

3.2.2.1 Turismul pentru wellness și spa medical ............................................................ 99 

3.2.2.2 Analiza indicatorilor cu accent pe exportul de servicii în stațiunile balneare ...... 103 

Partea a II – a Contribuții personale la dezvoltarea domeniului cercetării............ 110 

CAPITOLUL 4.   PRODUSUL TURISTIC MEDICAL – CARACTER 

COMPOZIT ȘI EXPERIENȚE INTERCONECTATE............................................ 

 

111 

4.1 Aspecte generale privind crearea produsului turistic............................................... 112 

4.1.1 Etapele conceperii produsului turistic... ............................................................... 112 



4.1.2 Elemente componente ale produsului turistic medical......................... ................. 114 

4.2 Destinația turistică și clusterul de turism medical............................................... ..... 116 

4.2.1 Tipologia Organizațiilor de Management al Destinației....................... ................. 118 

4.2.2 Macro-destinații – capacitatea de susținere a turismului medical......................... 120 

4.2.3 Clusterele de turism medical................................................................. ................. 125 

4.3 Prestatori și intermediari de turism medical............................................................. 130 

4.3.1 Prestatori de servicii medicale – spitale, clinici, spa medical................................ 131 

4.3.2 Prestatori de servicii turistice de cazare – Hotelul medical.................................... 137 

4.3.3 Comercializarea produsului turistic medical.......................................................... 142 

CAPITOLUL 5. PERSPECTIVE PRIVIND TURISMUL MEDICAL INTERN 

AL ROMÂNIEI.  CERCETARE PRIVIND VALORILE, PERCEPȚIILE ȘI 
ATITUDINILE.............................................................................................................. 

 

 

152 

5.1 Contextul general al cercetării privind perspectivele și percepțiile asupra 

turismului medical intern al României...................................................................... ..... 

 

152 

5.2 Cercetare pe baza resurselor secundare privind perspectivele de dezvoltare ale 

formelor de turism medical în Regiunile de Dezvoltare ale României..................... .... 

 

154 

5.2.1 Dimensiunea pieței de turism medical intern al României................... ................. 155 

5.2.1.1 Aspecte privind particularitatea formelor de turism medical în România: 

tradiție, inovație, unicitate............................................................................................... 

 

156 

5.2.1.2 Amplasarea geo-spațială și concentrarea ofertei de turism medical. 158 

5.2.1.3 Evoluția călătoriilor turistice interne în scop medical........................................ 161 

5.2.1.4 Repartiția geografică a capacității de cazare pe macroregiunile 

României........................................................................................................................ 

 

168 

5.3  Cercetare privind valorile, percepția și atitudinile potențialilor turiști medicali 

interni privind oferta de turism medical a României....................................................... 

 

171 

5.3.1 Metodologia de concepere și derulare a cercetării................................ ................. 171 

5.3.2 Prezentarea datelor obținute în urma prelucrării chestionarelor........... ................. 176 

5.3.3 Concluziile sondajului. Verificarea îndeplinirii obiectivelor cercetării. Limitele 

cercetării......................................................................................................................... 

 

195 

5.3.2.1 Percepția privind specializarea unui oraș medical. Valoarea de încredere 

atribuită ........................................................................................................................... 

 

176 

5.3.2.2 Percepția privind tipurile de afecțiuni ce se pot trata în clusterele 

specificate..................................................................................................................... 

 

179 



5.3.2.3 Motivele deplasării în scop medical și disponibilitatea privind distanța 

parcursă ......................................................................................................................... 

 

182 

5.3.2.4 Preferințe privind modalitatea de organizare a călătoriei și influența vârstei 

asupra acesteia............................................................................................................... 

 

186 

5.3.2.5 Preferințe privind modalitatea de finanțare a sejurului turistic medical și 

influența nivelului studiilor asupra acestei 

preferințe...................................................................................................................... 

 

 

188 

5.3.2.6 Modalitatea de informare preferată privind turism medical și atitudinea 

privind formele de turism cu care se poate combina turismul 

medical............................................................................................................................ 

 

 

191 

5.3.2.7 Atractivitatea clusterelor și ierarhizarea intenției de vizitare.............................. 192 

5.3.3 Concluziile sondajului. Verificarea îndeplinirii obiectivelor cercetării. Limitele 

cercetării...................................................................................................................... 

 

195 

CAPITOLUL 6. ORIENTĂRI STRATEGICE CU PRIVIRE LA 

DEZVOLTAREA TURISMULUI MEDICAL...................................................... 

 

199 

6.1 Model conceptual de produs turistic medical specific României........................... 199 

6.1.1 Metodologia cercetării......................................................................................... 200 

6.1.2 Analiza și interpretarea informațiilor..................................................................... 201 

6.2 Propuneri privind elemente ale strategiei pentru dezvoltarea turismului medical în 

România........................................................................................................................ 

 

210 

6.2.1 Organizația de management al destinației – rol determinant în definirea și 

implementarea strategiei regionale și naționale.............................................................. 

 

210 

6.2.2 Alianța strategică cu alte state europene din perspectiva promovării valorilor 

comune ale turismului medical...................................................................................... 

 

214 

6.2.3 Finanțarea sistemelor de sănătate în condițiile accesului universal și al 

acoperirii nevoilor medicale nesatisfăcute...................................................................... 

 

216 

6.2.4 Revoluția digitală, telemedicina și rolul aplicativ al informaticii în turismul 

medical......................................................................................................................... 

 

226 

6.2.5 Acreditarea și certificarea serviciilor și furnizorilor de turism medical – 

elemente strategice pentru formarea unei percepții pozitive......................................... 

 

232 

6.2.5.1 Rolul și importanța acreditării și certificării unităților medicale cu ofertă de 

turism medical.............................................................................................................. 

 

233 

6.2.5.2 Aspecte privind  clasificarea structurilor de primire turistice cu ofertă de  



turism medical.............................................................................................................. 235 

6.2.6 Ageing și anti-ageing, sau oportunitatea fenomenului de îmbătrânire a 

populației pentru turismul medical................................................................................ 

 

237 

CONCLUZII FINALE ȘI SINTEZA CONTRIBUȚIILOR PROPRII..................... 244 

BIBLIOGRAFIE........................................................................................................... 260 

LISTA ABREVIERILOR............................................................................................... 319 

LISTA TABELELOR.................................................................................................... 321 

LISTA FIGURILOR..................................................................................................... 323 

LISTA CASETELOR.................................................................................................... 327 

LISTA ANEXELOR ..................................................................................................... 328 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Cuvinte cheie: turism medical, turism de sănătate, turism balnear, destinație, strategii, hotel 

medical, wellness medical, turism de wellness 

 

 

REZUMAT 

 

 Prezenta cercetare doctorală are scopul principal de a identifica o sumă de elemente 

ce se pot concretiza în orientări strategice pentru dezvoltarea turismului medical în România. 

Pornind de la obiective ce țin de aspecte teoretice legate de conceptul de turism medical și 

trecând prin proiectarea evoluției acestei forme de turism la nivel mondial și național, teza 

vizează identificarea produsului turistic medical specific României prin construirea unui 

model de regresie logistică ordinală binomială, demonstrând de asemenea, și influența 

diferiților factori socio-demografici asupra valorilor, percepției și atitudinilor potențialilor 

turiști medicali interni privind oferta de turism medical a României. 

 Prin această teză se aduc noi contribuții la teoria turismului medical prin: introducerea 

unei definiții a produsului turistic medical, o actualizare a definiției turismului de sănătate, 

identificarea elementelor componente ale sistemului de distribuție a produsului turistic 

medical, clasificarea formelor de turism medical specifice României, dezvoltarea conceptului 

de hotel medical sau introducerea conceptului de „cluster galaxie”. Teza aduce propuneri 

ancorate în realitate pentru dezvoltarea turismului medical sub forma a 5 componente 

strategice de interes pentru România: guvernamentală, medicală, turistică, promovare și 

produs turistic medical național, dar și recomandarea și construcția unui model de aplicație 

informatică pentru accesarea serviciilor de turism medical și dezvoltarea sa la nivel național. 

 

 

 

 

 

 

 

 


