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Descriere: 

 

Clusterul ,,Turismul de sănătate în regiunea Sud-Vest Oltenia - SanoTour” a fost constituit 

în data de 20 martie 2015, la inițiativa Agenției pentru Dezvoltare Regională Sud-Vest Oltenia, și 

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. 

 

 

Cadru:  
 

În regiunea Sud-Vest Oltenia, turismul de sănătate reprezintă un sector cu un potențial 

ridicat, care poate contribui la revigorarea activităţilor productive din această zonă. În cadrul 

regiunii, se regăsesc stațiuni balneare importante, respectiv Călimănești-Căciulata, Băile Govora, 

Băile Olănești și Ocnele Mari, în județul Vâlcea, și Băile Săcelu, în județul Gorj.  

O valorificare strategică a potenţialului turismului balnear românesc și a turismului de 

sănătate în general, corelată cu valorificarea potențialului uman și realizarea de investiții private în 

acest sector, poate face din regiunea Sud-Vest Oltenia un actor important al pieței serviciilor de 

sănătate din țară și din Europa. 

 

 

Obiectiv general:  

 

Obiectivul general al clusterului îl constituie încurajarea comunicării între principalii actori 

din sectoarele serviciilor turistice și sănătății, pentru identificarea principalelor resurse specifice 

acestei forme de turism în regiunea Sud-Vest Oltenia și integrarea acestora într-un sistem coerent 

de dezvoltare și promovare a turismului de sănătate românesc. 
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Obiective comune ale membrilor clusterului: 

 

 consolidarea cooperării dintre membrii clusterului; 

 utilizarea eficientă a resurselor;  

 creșterea competitivității în sectoarele turismului și sănătății; 

 promovarea și susținerea întreprinderilor regionale din sectoarele turismului și sănătății; 

 calificarea, perfecționarea și specializarea forței de muncă în sectorul turismului de sănătate 

și în domeniile adiacente; 

 atragerea investițiilor străine în regiune, prin realizarea de misiuni economice în vederea 

identificării de parteneri economici în sectorul turismului de sănătate;  

 stabilirea de parteneriate de afaceri și realizarea de investiții cu capital străin; 

 facilitarea intrării agenților economici din regiune pe noi piețe, prin acțiuni complexe de 

internaționalizare și participarea la evenimente de afaceri, în țările membre ale Uniunii 

Europene și nu numai; 

 participarea la târguri și evenimente de profil în vederea creșterii exporturilor de bunuri și 

servicii în sectorul turismului de sănătate; 

 atragerea de fonduri europene pentru dezvoltarea activităților de producție, dar și a 

serviciilor în sectorul turismului de sănătate; 

 dezvoltarea de proiecte de investiții pentru producție, servicii și transfer tehnologic; 

 dezvoltarea unei platforme de cercetare-dezvoltare-inovare și facilitarea transferului 

tehnologic și inovării către sectorul privat; 

 creșterea potențialului economic al clusterului. 

 

 

Domenii de activitate:  
 

Clusterul ,,Turismul de sănătate în regiunea Sud-Vest Oltenia - SanoTour” își desfășoară 

activitatea în sectorul turismului de sănătate 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 
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