
 www.adroltenia.ro  

 

 

 

 

CLUSTERUL  

,,SĂNĂTATEA ÎN REGIUNEA SUD-VEST OLTENIA” 

   

                                                                                                 

                                             

                                                               

                                                

                           

                                                                     



                        Clusterul ,,Sănătatea în regiunea Sud-Vest Oltenia” 

 www.adroltenia.ro  

2 

 

 

Descriere: 

 

Clusterul ,,Sănătatea în regiunea Sud-Vest Oltenia” a fost înființat în data de 20 martie 

2015, entitatea de management fiind Agenția pentru Dezvoltare Regională Sud-Vest Oltenia.  

Agenția pentru Dezvoltare Regională Sud-Vest Oltenia își asumă un rol catalizator în 

coagularea acestui parteneriat, prin crearea unui cadru de dialog între principalii actori din sectorul 

sănătății și sectoarele conexe, transmiterea de informații utile, asigurarea vizibilității clusterului, 

aplicarea în comun la programe și proiecte naționale și internaționale și încurajarea autorităților 

publice privind derularea de proiecte pentru dezvoltarea sectorului sănătății și a sectoarelor conexe. 

În prezent, Clusterul ,,Sănătatea în regiunea Sud-Vest Oltenia” are un număr de 16 membri.  

 

Clusterul are în componența sa:  

 Agenția pentru Dezvoltare Regională Sud-Vest Oltenia, în calitate de catalizator; 

 instituții de învățământ și cercetare, precum Universitatea din Craiova - Facultatea de 

Educație Fizică și Sport și Universitatea de Medicină și Farmacie din Craiova;  

 cabinete medicale; 

 policlinici; 

 agenții de turism; 

 operatori de cazare; 

 baze de tratament; 

 autorități publice. 

 

Teritoriu: Regiunea Sud-Vest Oltenia, judeţele: Dolj, Olt, Vâlcea, Gorj și Mehedinţi. 

 

 

Obiectiv general:  

 

Obiectivul Clusterului ,,Sănătatea în regiunea Sud-Vest Oltenia” îl reprezintă dezvoltarea 

sistemului de sănătate în regiunea Sud-Vest Oltenia, prin încurajarea comunicării între principalii 

actori din domeniu, pentru identificarea principalelor resurse specifice şi integrarea acestora într-

un sistem coerent de dezvoltare şi promovare.  

 

 

Obiective comune ale membrilor clusterului: 

 

 încurajarea comunicării între actorii implicați, în vederea asigurării de servicii de sănătate 

la standarde înalte și garantării accesului populației, într-un mod just, la toate serviciile medicale;  

 crearea unei abordări comune pentru stabilirea priorităţilor în cadrul sectorului sănătății 

la nivel regional;  

 stimularea activităţii de cercetare-dezvoltare şi inovare;  

 susţinerea perfecţionării profesionale a membrilor clusterului;  
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 asigurarea armonizării şi reprezentării intereselor actorilor de pe piaţa de profil şi ale 

învăţământului superior de profil de la nivel regional;  

 creşterea vizibilităţii sectorului sănătății la nivelul regiunii Sud-Vest Oltenia prin 

participarea comună la acţiuni de promovare;  

 colaborarea cu instituţiile, organizaţiile din ţară şi din străinătate specializate în industria 

medicală;  

 colaborarea cu clusterele din ţară şi din străinătate care acţionează în sectorul sănătății şi 

în sectoarele conexe;  

 dezvoltarea şi promovarea serviciilor şi produselor membrilor clusterului;  

 

 participarea şi/sau iniţierea de proiecte de inovare pentru sectorul sănătății şi sectoarele 

conexe;  

 participarea comună la forumuri naţionale şi internaţionale (congrese, conferinţe, 

workshop-uri, târguri, expoziţii şi alte evenimente de profil);  

 participarea comună la proiecte naţionale şi internaţionale având ca scop susţinerea 

dezvoltării sectorului sănătății şi a sectoarelor conexe la nivelul regiunii;  

 promovarea unor programe de finanţare în domeniul sănătăţii pentru membrii clusterului;  

 identificarea de noi oportunităţi de finanţare eligibile pentru sectorul sănătății şi sectoarele 

conexe.  

 

 

Domenii de activitate:  
 

Clusterul ,,Sănătatea în regiunea Sud-Vest Oltenia” își desfășoară activitatea în sectorul 

sănătaţii și sectoarele conexe.  

 

 

Coordonatele clusterului:  
 

Entitate de management: Agenţia pentru Dezvoltare Regională Sud-Vest Oltenia  

 

Adresă: Craiova, Str. Aleea Teatrului, Nr. 1, Cod Postal: 200402, România  

Telefon: 0040-251-411.869, 0040-251-418.240, 0040-251-414.904 

Fax: 0351-463.966, 0351-463.967  

E-mail: office@adroltenia.ro 

Website: http://www.adroltenia.ro 

 

Marilena Bogheanu - Director General 

Telefon: 0040-251-411.869, 0040-251-418.240, 0040-251-414.904 

Fax: 0351-463.966, 0351-463.967  

E-mail: office@adroltenia.ro 
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