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Introducere 

 

Obiectivul principal al tezei de doctorat este realizarea unui studiu investigativ de natură 

teoretică şi aplicativă în direcţia determinării caracteristicilor majore ale unei organizații 

sanitare, în drumul ei spre performanță, crearea unui cadru conceptual necesar și  dezvoltarea 

unui model propriu şi valid de evaluare a calității actului medical. 

 

Cercetarea de faţă este legată de domeniul managementului medical și al marketingului 

în serviciile de sănătate, de managementul comunicațional organizațional, dar și de 

particularitățile terapeutice ale Lacului Techirghiol, într-o abordare inovativă, care vizează 

valorizarea capitalului intangibil. 

Analiza privește procesul construcţiei identitare a Sanatoriului Balnear și de Recuperare 

Techirghiol,  pe parcursul existenței sale și cu accent pe ultimii ani, lucrarea vizând două 

aspecte interconectate: definirea identităţii organizației printr-un marketing modern, cu 

precădere digital, şi rolul acestuia în obținerea  unor performanțe  cuantificabile.  

Obiectivele specifice, derivate din obiectivul principal vizează: clarificarea teoretică şi 

delimitarea unor concepte aparţinând managementului sanitar; analiza caracteristicilor 

complexe ale organizației numită Sanatoriul Balnear și de Recuperare Techirghiol; analiza 

principalelor abordări ale inovării în marketingul sanitar; identificarea şi analiza metodelor de 

evaluare a capitalului de imagine.  

Toate aceste obiective au condus la formularea unui Model de Evaluare a Procesului de 

Marketing și Cuantificarea sa în Performanța unei organizații din Sistemul de Sănătate, 

implicit, a Sanatoriului Balnear și de Recuperare Techirghiol. 

Teza de doctorat este una de tip mixt și conţine o abordare  teoretică şi o amplă 

cazuistică. Obiectivele demersului de cercetare au depins de: structura teoretică ce exprimă 

logica abordării subiectului, metodologia cercetării şi resursele bibliografice folosite.  

Sanatoriul Balnear și de Recuperare Techirghiol este o instituție în subordinea 

Ministerului Sănătății care asigură tratamente curative folosind apa și nămolul de Techirghiol. 

Din această perspectivă, managementul aplicat se află la intersecția unor domenii ce trebuie 

tratate interdisciplinar: sănătate, mediu, legislativ, administrativ. Factorii care exercită o 

influență semnificativă asupra desfășurării instituției noastre sunt: reglementările de mediu și 

protecția mediului înconjurător, politicile fiscale ale statului cu repercusiuni asupra bugetului, 
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depinzând de CASS, Ministerul Sănătății, dar și de alți factori, precum Primăria locală 

Techirghiol, Agenția Resurselor Naturale, Autoritatea Națională a Turismului, reglementările 

serviciilor de sănătate și restricțiile din sector, protecția consumatorului, legislaţia privind 

ocuparea forței de muncă, atitudinea organismelor guvernamentale, județene și locale față de 

problemele sănătății și atenția acordată factorilor naturali de cură, reglementarea concurenței, 

stabilitatea politică. 

Scopul cercetării 

Un management performant în domeniul sanitar cu specific balnear nu poate să ignore 

că în același timp cu actul medical se practică și un turism de sănătate ce beneficiază de trei 

sectoare de marketing distincte, cu activități specifice și consumatori diferiți: Sectorul 

sănătății, Sectorul turismului și Sectorul sportului de agrement și întreținere.  

Oferta turismului de sănătate local ocupă mai multe segmente: turismul curativ, care 

cuprinde tratamente după intervenții medicale și chirurgicale; segmentul balnear (preventiv), 

exploatând calitățile curative ale resurselor naturale, în cazul nostru nămolul, hidroterapia, 

folosind proprietățile curative ale apei lacului Techirghiol, și talassoterapia. La acestea, 

complementar, apare oferta generală de wellness și SPA, toate având, însă, în final un scop 

major, respectiv creșterea calității vieții populației și a stării ei de sănătate. 

Luând în considerare toate aceste paradigme, planul de management al Sanatoriului 

Balnear și de Recuperare Techirghiol urmăreşte creşterea satisfacţiei pacienților prin 

îmbunătăţirea continuă a calității serviciilor medicale oferite, a procedurilor care sunt implicate 

în îmbunătățirea indicilor de sănătate şi asigurarea conformităţii cu cerinţele pacienților, dar şi 

ale reglementărilor aplicabile privind protecţia mediului și a legislației care respectă statutul 

lacului Techirghiol de arie protejată și obiectiv de patrimoniu natural, asigurarea securităţii și 

sănătăţii personalului propriu, siguranța alimentelor, creșterea standardelor de cazare și masă.  

Pornind de la ipoteza că se poate crea acest model de evaluare, argumentăm cu 

instrumente științifice ale managementului și marketingului metodele adecvate pentru 

atingerea performanței și în alte organizații medico-sanitare din România. 

Tema aleasă este extrem de importantă din mai multe considerente, după cum urmează:  

1) acoperă aria de interes a managementului sanitar prin stabilirea unui cadru teoretic referitor 

la existenţa şi interrelaţionarea formelor de marketing;  

2) reconstituie din punct de vedere istoric cele mai însemnate momente care au marcat 

balneologia românească cu referire la lacul Techirghiol; 

3) analizează capacitatea de promovare a unui turism de sănătate ca parte a Strategiei de 

Dezvoltare Durabilă a Orașului Techirghiol;  
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4) propune unele norme de clasificare pentru ceea ce înseamnă bazele de tratament ajustate la 

nevoile reale ale pieței. 

Se poate spune că nu avem în acest moment strategii naționale închegate pentru 

dezvoltarea turismului medical, iar normele de clasificare pentru bazele de tratament nu sunt 

adaptate la nevoile reale ale pieței. România deține în prezent o legislație conformă cerințelor 

europene, dar stufoasă și insuficientă.  

Parlamentul European și Consiliul European,  în 22 iulie 2002, a elaborat Decizia 

nr. 1600/2002/CE prin care a fost stabilit cel de-al șaselea program comunitar de acţiune pentru 

mediu într-o abordare strategică, cu scopul declanșării unor iniţiative menite să încurajeze 

organizaţiile, instituțiile, comunitățile interesate în direcţia obținerii unor performanţe de mediu 

sau performanţe în domeniul dezvoltării durabile. Această strategie a devenit prioritară pentru 

oricare manager care administrează nu doar resurse umane, patrimoniul fizic al unei instituții 

spitalicești, ci și parte din averea naturală a țării. În această poziție se află și organizația noastră, 

responsabilă a unor unice și inepuizabile resurse oferite de lacul Techirghiol, căutând 

performanța pe multiple direcții, însumând-o, în final, într-o singură formă evaluatoare. 

 Subliniez faptul că, în prezent, pentru conservarea și exploatarea rațională a zestrei 

naturale a lacului Techirghiol nu este  desemnat oficial un  administrator unic. 

Iată suficiente argumente pentru a cerceta și aprofunda formele unui management 

modern, de performanță, aplicabil într-o instituție de referință, precum Sanatoriul Balnear și de 

Recuperare Techirghiol. 

Obiectivele cercetării 

Obiectivul general al tezei de doctorat este acela de a demonstra cum un management 

aplicativ, adaptat la cerințele instituției, poate dezvolta un sistem de evaluare a Procesului de 

Marketing și Cuantificare a sa în Performanța Sanatoriului Balnear și de Recuperare 

Techirghiol.  

În plan secund, crearea unui model virtual pentru evaluarea procesului de marketing și 

cuantificare a sa în performanța unei organizații sanitare de tip sanatorial din România. 

Obiective secundare 

1  -  Definirea cadrului teoretic conceptual privind procesele din organizații, pe baza 

unei cercetări bibliografice. 

2  -  Determinarea stadiului actual al metodelor și modelelor de măsurare și evaluare a 

performanței funcției de marketing în cadrul organizațiilor. 

3 - Determinarea stadiului actual privind evaluarea managementului și marketingului 

serviciilor de sănătate și turism din Sanatoriul Balnear și de Recuperare Techirghiol 
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4 - Elaborarea unui model de evaluare a performanței pe termen lung a marketingului 

prin intermediul capitalului de brand. 

5 – Testarea și validarea modelului de evaluare propus în cadrul studiului de caz de 

cercetare. 

Metode de cercetare 

    În cadrul tezei de doctorat am folosit metode de cercetare interdisciplinară care au 

cuprins, pentru atingerea obiectivului general și a obiectivelor specifice, următoarele: 

 cercetarea bibliografică, realizată cu scopul de a prezenta cadrul conceptual al 

problemelor.  

Au fost studiate cărți de referință, lucrări de specialitate ale cercetătorilor din domeniu, 

studii care se regăsesc în lista bibliografică de la finalul tezei.  

Dimensiunea prospectivă a cercetării este completată cu studiile proprii publicate în 

diverse reviste de impact și în revista proprie a Sanatoriului, numită Techirghiol, publicație 

având un comitet științific constituit din personalități din domeniu, din țară și străinătate. 

 cercetarea structurată este bazată pe metode de cercetare cantitativă, având ca 

metode de lucru: Chestionarul,  Interviul,  Experimentul. Cu ajutorul acestor metode, 

rezultatele au demonstrat obiectivele propuse. 

În analiza chestionarelor a fost utilizată atât metoda de cercetare calitativă, cât şi cea 

cantitativă. Analiza cantitativă a ajutat la lărgirea ariei obiectivelor propuse. 

 cercetarea nestructurată, bazată pe metode de cercetare calitativă 

predominant interpretativă, valorifică întregul fond de studii și date obținute, oferind 

generalizările şi sintezele necesare. 

 Alte metode de cercetare folosite: experimentală, corelaţională, aplicativă 

pentru a da finalitate practică evidentă  tezei. 

Am inclus în lucrare contribuții personale (articole, studii, monografii, ghiduri, lucrări 

auxiliare etc.).  

 studiul de caz de cercetare, modelarea și prelucrarea datelor. 
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Schema logică a tezei de doctorat este redată în figura 1. 

 

 

Conținutul tezei 

În primul capitol este prezentat Cadrul general privind definiția, determinarea și 

coordonatele performanței sistemelor de sănătate, pornind de la faptul că, în prezent, există o 

largă variație în ceea ce privește rezultatele obținute în sănătate în țări cu nivel asemănător de 

venituri și educație, diferențele fiind de formă, conținut, dar mai ales de management al 

sistemelor de sănătate, ceea ce a condus, firește, la diferențe în privința rezultatelor evaluate 

din punct de vedere social, cum ar fi sănătatea, capacitatea de răspuns la așteptările populației 

sau echitatea socială. Într-o situație de criză globală, cum a fost pandemia de COVID 19, aceste 

diferențe au devenit vizibile. 

Având în vedere aceste decalaje, decidenții de la toate nivelurile analizează variația 

performanței sistemului de sănătate, identifică factorii care o influențează și caută să formuleze 

politici ferme, generatoare de rezultate mai bune în ceea ce privește starea de sănătate a 

populației.  
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Progresul medicinei a adus cu sine, de-a lungul timpului, promovarea noţiunilor de 

prevenire, profilaxie, malpraxis, deontologie care au devenit una dintre principalele 

componente ale acestei ştiinţe. Omul a fost, dintotdeauna, integrat într-un mediu caracterizat 

de riscuri. Astfel, îngrijirea sănătăţii devine un aspect de „atitudine socială.” În acest context, 

se pune problema creării de condiţii pentru a controla şi proteja oamenii înainte de a fi bolnavi. 

Din acest punct de vedere, trebuie să existe conexiuni stricte între evoluţia tehnicilor, realizările 

remarcabile ale medicinei şi relaţia ei cu individul, familia, colectivitatea. Promovarea sănătăţii 

plasează acţiunea sanitară în ansamblul socio-economic şi permite folosirea eficace a resurselor 

prin programare şi planificare.  

În secolul al XXl-lea, medicina a înregistrat schimbări importante atât în ceea ce priveşte 

conţinutul ei teoretic, cât şi în activitatea practică. Orientarea din ce în ce mai accentuată către 

medicina preventivă, către medicina de colectivitate, dovedeşte în cel mai înalt grad faptul că 

dezvoltarea societăţii publice a constituit şi constituie un important sector de activitate socială, cu 

efecte salutare asupra bunăstării întregii societăţi. 

De altfel, de la începutul apariţiei ei, „medicina a fost chemată nu numai să vindece bolile 

indivizilor, ci şi să apere de boli colectivităţile”. Un exemplu concludent pentru a sublinia această 

misiune specială a medicinei de a apăra colectivitățile este mandatul asumat în timpul pandemiei 

COVID 19. Cu măsuri deseori nepopulare, aspre, dar atât de necesare.  

Cea care înlesneşte această misiune este, indubitabil, comunicarea, care are un rol esenţial, 

chiar vital. Comunicarea este condiţia sine qua non a existenţei – afirma Paul Watzlawick, unul 

dintre fondatorii Şcolii de la Palo Alto. Pentru a trăi şi a supravieţui, omul trebuie să comunice.  

Cererea de servicii medicale este derivată din cererea de sănătate, care la rândul ei este 

condiționată de nivelul de educație, gradul de informare a populației și, nu în ultimul rând, de 

resursele financiare avute la dispoziție. 

Prin definiție, performanțele oricărui sistem de sănătate publică implică: 

– asigurarea calității și oportunității practicii și asistenței medicale 

– finanțarea eficace și distribuția socială echitabilă a serviciilor 

– asigurarea serviciilor de urgență, în limitele unor costuri larg acceptate social 

– accesul la rețeaua de recuperare și întreținere a stării de sănătate 

În Capitolul al ll-lea am prezentat diverse teorii privind dezvoltarea managementului 

modern și obiective, conturând profilul managerului care poate face o diagnoză, o planificare 

şi luarea unor decizii asigurând organizarea, coordonarea şi controlul procesului succesiv de 

transformare a resurselor informaţionale, financiare şi materiale, cu implicarea resurselor 

umane, în scopul atingerii obiectivului strategic al organizaţiei într-o măsură acționară, eficace 



17 
 

şi eficientă. Înţelegerea leadership-ului ca parte a rolului unui manager este un alt punct pe care 

l-am atins în analiza noastră. 

Pentru a avea succes, un manager trebuie să îndeplinească mai multe roluri şi funcţii. 

Procesul de management este unitar şi porneşte de la obiectivele propuse iniţial. Este dinamic 

și se bazează pe acţiunile oamenilor de unde rezultă două direcţii esenţiale ale actelor 

manageriale: caracterul economic, profitul, şi cel social, satisfacţia salariaţilor. 

În conținutul lucrării au fost prezentate diferitele roluri şi funcţii ale managementului 

modern, subliniind că noțiunea de management desemnează atât proceduri raţionale 

sistematice, cât şi abilitatea de a lucra cu oamenii şi cu grupurile. Managementul modern 

presupune acordarea încrederii angajaţilor, investirea acestora cu responsabilitate şi antrenarea 

lor într-un dialog multiplu, care să conducă la realizarea indicatorilor de calitate doriţi. 

În contextul actual, când noile tehnologii generează alte noi modele, când lumea învață, 

gândește, cercetează, comunică și interacționează în online, managerul este obligat pentru a-și 

păstra poziția de lider, dar și de agent care generează schimbarea în organizație, să ia măsurile 

necesare și rapide pentru a înnoi organizația al cărui mandat de conducere l-a câștigat. Impactul 

Internetului, Intranetului și apariția unei a doua generații de Internet și a altor forme noi de 

transfer al informației, schimbă totul în societate. 

Într-o formulare mai generală, concluzivă, managementul modern implică un mare 

număr de abilităţi şi orientări, dintre care, cele mai multe, presupun abilităţi legate de 

comunicare, cunoașterea reală a potențialului material și uman existent, utilizarea tehnologiei 

informaţiei, contabilitate şi relaționare. 

Am pus accent în cuprinsul acestei lucrări pe managementul comunicațional, 

comunicarea fiind o ,,condiţie sine qua non a vieţii omeneşti şi a ordinii sociale”, un proces 

interacţional, substanţa societăţii. 

Comunicarea organizaţională are o funcţie de informare şi o funcţie strategică. 

Comunicarea managerială îndeplineşte funcţii: de informare, de comandă şi instruire, de 

influenţare şi convingere, îndrumare şi sfătuire, de integrare şi menţinere a informaţiilor. 

De ultimă oră, prin apariția pandemiei provocată de COVID 19, am adăugat în analiza 

managementului un subcapitol dedicat: Comunicarea virtuală și stările emergente. Contextul 

socio-economic și tehnologic în care diferitele tipuri de organizații sanitare au trebuit și trebuie 

încă să își desfășoare activitatea în pandemia provocată de COVID 19, a necesitat pentru 

conducerea Sanatoriului Balnear și de Recuperare Techirghiol o adaptabilitate rapidă și o 

sustenabilitate pe termen mai lung. Este vorba despre comunicarea în timpul crizei, 

managementul indus și impus de stări speciale la nivel național: de alertă, militare etc. 
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Utilizarea tehnologiilor de comunicare, noua formă de relaționare cu grupurile virtuale, 

emergența situației create de pandemia COVID 19 au impus o formă nouă, adaptată situației, 

a managementului. Dezvoltarea managerială în acest context presupune elaborarea unor 

strategii manageriale noi, în raport cu cerințele și contextele. 

Deciziile primite de la autoritățile naționale, recomandările, dar și analiza de fapt a 

situațiilor proprii create în instituția noastră – care la data respectivă avea internați pacienți la 

capacitatea secțiilor, au impus adaptarea la necesități în condiții de incertitudine, rapid și  

punctual. În dinamica impusă de extinderea haotică a unui virus cunoscut doar prin 

consecințele nefaste asupra stării de sănătate și a răspândirii necontrolate, care s-a extins 

vertiginos în toate țările lumii, organizațiile sanitare române au acționat sub comandă 

centralizată, prin dispoziții, ordonanțe, decizii.  

Am apreciat că o asemenea abordare interdisciplinară a gestionării situației de criză, 

numită generic COVID 19 – cu aplicabilitate la situația specială a Sanatoriului Balnear și de 

Recuperare Techirghiol, devenit în 24 de ore bază de carantină pentru circa 2000 de cetățeni 

sosiți în țară din diverse zone de risc de pe mapamond, ne va ajuta, față de planul inițial și 

tematica managementul riscului și a crizelor, să îmbunătățim modelul de management cu unul 

bazat pe un act managerial adaptiv. 

În Capitolul al lll-lea  am dezvoltat tema privind noua optică de marketing generată de 

extinderea şi nuanţarea nevoilor de cunoaştere spre un act medical de calitate, având în prim 

plan satisfacția pacienților. Am abordat și descris metode actuale de cercetare, de transmitere 

a mesajului către salariați, pacienți și mediul extern. 

Marketingul, disciplină integratoare, care reprezintă un ansamblu coerent de legi, 

principii, metode, tehnici etc este o funcţie managerială fiind, totodată, un  proces decizional 

responsabil și coerent. Operaționalizarea marketingului implică un ansamblu de activităţi 

practice, un instrumentar ştiinţific de lucru, o bună cunoaștere a resurselor umane. 

Revoluția digitală a adus noi provocări în strategia de marketing a firmelor din lume și 

implicit din România. Ea a pus la dispoziția oamenilor informația rapidă, transmisă 

concomitent în rețele sociale precum Internet, Facebook, Instagram etc, având accesibilitate 

publică, oferind astfel consumatorilor posibilitatea de a cunoaște în timp real ofertele și a putea 

alege. Acesta a impus marketingului o trăsătură definitorie și modernă: capacitatea de a se 

adapta rapid la toate aceste schimbări. 

Am efectuat o analiză a poziţiei staţiunii noastre pe baza indicelui de atractivitate, a 

factorilor naturali de cură şi a indicaţiilor terapeutice, în contextul necesității protecţiei 

mediului. Evaluarea fondului balnear românesc şi prioritizarea profilelor de tratament 
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particularizează oferta balneară prin valorificarea şi dezvoltarea funcţiei balneare, a tradiţiilor, 

a culturii locului, gradul de înzestrare cu elemente de infrastructură generală şi turistică. 

Această evaluare trebuie să țină cont, în primul rând, de indicele de atractivitate turistică 

calculat pe baza măsurării factorilor ce o definesc.  

Capitolul al lV-lea definește imaginea ca identitate a unei organizaţii, prezintă o 

evoluţie în timp a conceptului de brand şi o definire a acestuia, aşa cum este ea astăzi acceptată. 

Procesul strategic al managementului de brand, identificarea şi stabilirea poziţiei şi a valorii 

brandului, planificarea şi implementarea programelor de marketing pentru brand sunt 

elementele analizate a căror importanţă rezultă din capitalul de brand.  

Apărut ca o noţiune nouă în anii ‘80, capitalul de brand a reuşit, prin dezvoltarea 

conceptului şi aprofundarea sa, să devină elementul central în procesul de creare și promovare 

a identității unei organizații. Capitalul brandului este considerat de David Aaker „un set de 

active şi pasive legate de numele şi simbolurile brandului, care adaugă ceva la valoarea 

furnizată de acesta”. Activele şi pasivele pot fi grupate în cinci categorii: loialitatea faţă de 

brand, recunoaşterea numelui, calitatea percepută, asocierile brandului, alte active aflate în 

proprietatea brandului (brevete, mărci înregistrate, relaţii din interiorul canalelor de 

distribuţie). 

Capitolul este completat cu noțiuni despre măsurarea şi interpretarea “performanţei 

brandului”, precum şi cu problematica de creştere şi sustenabilitate a “capitalului de brand”. 

Subliniem de la început că organizaţia reprezintă pentru societatea actuală forma 

principală de organizare. Aceasta reprezintă o coordonare planificată a activităţii unor oameni, 

în scopul îndeplinirii unor ţeluri comune, explicite, prin intermediul diviziunii muncii, al 

funcţiilor, precum şi al ierarhiei autorităţii şi responsabilităţii. 

Organizaţia este specializată, având o misiune şi obiective de îndeplinit, fiind 

reprezentată de un grup de oameni care au obiective relativ comune şi specifice ce urmează a 

fi atinse prin interacţiuni, adică este ,,o structură de interacţiuni reglementate de reguli formale 

şi informale şi generatoare de acţiuni colective”. 

Fiecare organizaţie este definită prin identitatea proprie şi prin capacitatea sa de a 

interacţiona cu alte organizaţii. În acest sens, mediul reprezintă un element esenţial în 

înţelegerea, analiza şi eficientizarea organizaţiilor. Organizaţia se defineşte ca fiind cadrul 

instituţionalizat în care mai mulţi indivizi conlucrează pentru a atinge un anumit scop, sistem 

social în interiorul căruia dominante sunt raporturile scop-mijloace. 

Imaginile despre propria organizaţie, deosebit de importante pentru performanţa 

oamenilor din organizaţii, devin sistem de referinţă şi au un rol motivaţional-afectiv în 
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activitatea angajaților. Un rol esenţial revine imaginii sedimentate în mentalul colectiv, 

imaginii caracterizate prin continuitate şi consecvenţă. 

Pentru a defini personalitatea/identitatea unei organizaţii se ţine cont de istoria și cultura 

organizaţională, de mărimea organizației, de practicile folosite şi nu în ultimul rând de 

imaginea publică a acesteia, de modul în care aceste elemente se completează şi acţionează 

între ele. 

În prezent, imaginea Sanatoriului Balnear și de Recuperare Techirghiol este menținută 

în topul clasamentului efectuat în mai mulți ani consecutivi de către autoritatea asociativă de 

profil, Asociația Națională de Balneologie, de numeroasele diplome primite, dar mai ales de 

rezultatele obținute în tratamentul profilactic și curativ, recunoscute la diferite forumuri de 

specialitate: congrese, simpozioane, conferințe și în reviste de prestanță științifică cotate la 

standarde internaționale. 

 Capitolul al V-lea este dedicat prezentării Sanatoriului Balnear și de Recuperare 

Techirghiol sub toate formele activității sale. 

Am descris succint potențialul balnear al Techirghiolului, factorii de cură oferiți de apa 

și nămolul lacului, istoricul balneologiei litorale, performanțele obținute de instituția balneară 

în ultimii ani, structura organizatorică, factorii de influenţă ai procesului de branding, analiza 

internă a sanatoriului, relațiile cu organizațiile profesionale, cu autoritățile locale, județene și 

naționale. Pentru pacienți, am rezervat un spațiu special, pornind de la analiza gradului de 

satisfacție și a chestionarului de feedback al pacientului cu privire la serviciile medicale de care 

a beneficiat  în cadrul Sanatoriului Balnear și de Recuperare Techirghiol.  

Având unul dintre cele mai bogate și vechi baze istoric-balneare din România, stațiunea 

Techirghiol este preocupată să dezvolte metodele și mijloacele care să asigure conservarea și 

utilizarea durabilă a zestrei sale naturale. 

Lacul Techirghiol a fost declarat arie protejată prin H.G. 1266/2000, apoi în anul 2006 

a fost desemnat sit Ramsar (Convenția cu privire la Zonele Umede) prin H.G.1586/2006, iar în 

anul 2007, Arie de Protecție Specială Avifaunistică (SPA), făcând astfel parte din rețeaua 

europeană de arii protejate Natura 2000. Mai concret, conservarea diversității biologice se 

realizează prin intermediul Rețelei Ecologice „Natura 2000”, Programul Natura 2000, 

reprezentând o structură de protejare a naturii, fiind principalul instrument al Uniunii Europene 

pentru acest scop.  

Dar instrumentele legislative elaborate la nivel comunitar în domeniul protecţiei 

mediului sunt în acest moment mult prea generale și nu prevăd recomandări exprese pentru 

lacul Techirghiol, al cărui regim este unul combinat între exploatarea nămolului și a apei sărate 
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în beneficiul sănătății, deci o componentă social - sanitară, de recuperare pe cale balneară și o 

alta de protejare a ariei umede, monitorizată direct printr-o  legislație europeană ca sit Ramsar, 

loc de iernare a unor păsări rare. Cea de-a treia componentă se referă la circulația nautică pe 

lacul Techirghiol cu efecte turistice, dar cu posibile consecințe privind dezechilibrul 

ecosistemului protejat. 

Sanatoriul Balnear și de Recuperare Techirghiol este o unitate medicală de recuperare 

care utilizează factori naturali de cură, îmbină cu succes tradiția, (înființarea instituțională în 

urmă cu 47 de ani la secția de adulți și cu 67 de ani în urmă la secția de copii, înregistrându-se, 

totodată, 120 ani de balneologie la Techirghiol) și inovația (bază clinică complexă orientată 

spre cercetare, dotată cu ultimele tehnologii în domeniu, inclusiv robotică medicală de 

recuperare).  

Sanatoriul Balnear şi de Recuperare Techirghiol este o unitate sanitară publică 

(categoria a-V-a), organizată conform art. 171 din Legea 95/2006 privind reforma în domeniul 

sănătăţii ca unitate sanitară cu profil de recuperare medicală ce asigură asistenţa medicală, 

utilizând factori curativi naturali asociaţi cu celelalte procedee, tehnici şi mijloace terapeutice. 

Sanatoriul Balnear și de Recuperare Techirghiol este implicat în activitatea de cercetare 

ştiinţifică în ceea ce priveşte calităţile terapeutice ale nămolului sapropelic, ale apei lacului 

Techirghiol și asigură pregătirea practică a rezidenților și a studenţilor facultăţilor de profil, cu 

respectarea legislaţiei din domeniul educaţiei.  

Sanatoriul asigură îngrijiri medicale curative şi recuperatorii în principal pentru 

afecţiunile osteoarticulare, afecţiuni care prin prevalenţă constituie o problemă de sănătate 

publică atât pentru România, cât şi pentru ţările dezvoltate din punct de vedere economic. 

În Capitolul al Vl-lea am prezentat  - ca noutate adusă de această cercetare - reflectată 

în teza de doctorat – felul cum Sanatoriul Balnear și de Recuperare Techirghiol a lansat și 

promovat produsul turistic și de sănătate prin factorii naturali de tratament reprezentați de lacul 

și nămolul de Techirghiol, elaborând un prim plan strategic de marketing pe baza analizei 

situaţiei curente a pieţei şi a ocaziilor de piaţă. În urma acestui plan strategic de marketing a 

fost lansat brandul Techirghiol, dar de sănătate. 

Marketingul unui sanatoriu depinde de construirea, comunicarea și managementul 

imaginii instituției în sine, care reprezintă punctul de pornire pentru dezvoltarea unui brand 

sustenabil și recunoscut în mod unanim de către salariații și pacienții săi.  

Sanatoriul Balnear și de Recuperare Techirghiol are drept elemente identitare oficiale 

numele, logoul, drapelul și ziua de 1 iulie. Este data oficială la care s-a autorizat funcționarea 

sanatoriului în noul imobil construit pe malul lacului Techirghiol. 
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Brandul reprezintă un logo, un simbol sau un design care diferențiază un produs de altul 

și oferă următoarele atribute: beneficii, valoare, cultură, personalitate, dar și profilul 

consumatorului căruia i se adresează.  

Pentru a putea contura un Model de Evaluare a Procesului de Marketing și Cuantificare 

a sa în Performanța unei organizații din Sistemul de Sănătate, etapă deosebit de importantă a 

procesului planificării de marketing, am analizat desfăşurarea auditului intern şi extern, pe baza 

căruia a fost realizată apoi analiza SWOT. În esenţă, auditul de marketing este o etapă a 

procesului planificării de marketing, care constă în specificarea, culegerea, măsurarea, analiza 

şi interpretarea datelor şi informaţiilor referitoare la mediul extern şi intern al instituției, cu 

scopul de a identifica punctele forte şi slăbiciunile sanatoriului, oportunităţile şi riscurile 

specifice mediului extern şi de a fundamenta obiectivele de marketing ale evoluţiei viitoare a 

organizaţiei. 

Capitolul al Vll-lea cuprinde proiecția Modelului de Evaluare a Procesului de 

Marketing și Cuantificare a sa în Performanța unei organizații din Sistemul de Sănătate, cu 

aplicabilitate în Sanatoriul Balnear și de Recuperare Techirghiol, putând fi extins însă și în alte 

instituții similare. Răspundem astfel ipotezei formulate în argumentul lucrării.  

Marketingul sanitar este un mod eficient de gândire antreprenorial. El constă în 

planificarea, organizarea, executarea şi controlul tuturor activităţilor interne şi externe ale unei 

organizații, care printr-o dirijare a realizărilor acestora către pacienți, ţintesc spre îndeplinirea 

obiectivelor asumate. Dar nu oricum, ci la parametri de performanță. 

Evaluarea performanțelor în sistemul sanitar poate fi apreciată ca funcție principală a 

procesului decizional și presupune definirea unui sistem de indicatori de performanță și o etapă 

importantă în cuantificarea calității activității sistemului economico - social analizat, însă  

trebuie avute obligatoriu în vedere următoarele aspecte: 

• criteriile de apreciere 

• referențialul la condițiile oferite de cadrul natural –factorii de cură  a lacului   

Techirghiol 

• factorii de influență ai calității serviciilor 

Indicatorii de performanță sunt indicatori tehnico - economici care analizează sintetic 

și calitativ performanța serviciilor medicale din domeniul balnear și rezultatele 

managementului aplicat, măsurând ponderi și procente, funcția principală a procesului 

managerial, adică performanța sa. Definirea indicatorilor de performanță pentru managementul 

balnear evidențiază următoarele aspecte cantitative și calitative: 

• satisfacția pacientului 
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• eficiența economică, respectiv folosirea resurselor în mod rațional, judicios 

• gradul de penetrare a pieței turismului balnear coroborat cu numărul de pacienți 

reali, în raport cu numărul de pacienți potențiali 

• nivelul de acceptare de către consumatorii/pacienții serviciilor oferite 

• viteza de reacție a sistemului în punerea la dispoziția consumatorului/ pacientului a 

serviciilor balneare  

Calitatea înseamnă, într-o abordare complexă, competitivitate și eficiență, atât pentru 

executant (prestator), cât și pentru beneficiar, deci, exprimarea nivelului tehnic al activităților 

ca indicator sintetic înseamnă determinarea cu precizie a competitivității sistemului sanitar 

caracterizat de aceste activități comparativ cu sisteme similare și eficiența unei noi activități 

din sistemul analizat. În aceste condiții, rezultă că pe baza existenței indicatorilor de 

performanță se poate stabili o formulă de evaluare a performanțelor activităților sistemului 

balnear și turistic reprezentat de sanatoriu. 

În general, procesul de evaluare a performanţelor depinde intrinsec de: 

- istoria organizaţiei şi sistemul său de valori, cu efecte directe asupra fiecărui angajat. Altfel 

spus, mândria apartenenței la o organizație cu reputație, tradiție, recunoaștere și  

performanțe etc. 

- mărimea organizaţiei, chiar eu făcând parte dintr-un colectiv de peste 500 de angajați. 

Eu sunt managerul unei organizații cu peste 500 de angajați, asumându-mi atribuții și      

responsabilități multiple. 

- domeniul de activitate – lucrez într-un domeniu în care scopul principal al muncii noastre 

este starea de sănătate a pacienților. Și eu pot fi mâine în postura de pacient.  

- -orientările strategice ale organizaţiei, care determină selectarea acelor criterii de 

performanţă care să fie în concordanţă cu misiunea, obiectivele şi strategiile organizaţiei. 

Evaluarea este un proces ciclic care necesită implementarea unui sistem de expertizare care 

trebuie să cuprindă:  

1. Scopul şi obiectivele evaluării  

2. Ce se evaluează?  

3. Cine trebuie să evalueze? 

4. Ce metodă se utilizează pentru evaluare? 

5. Când se face evaluarea? 

6. Cum se vor comunică rezultatele? 

Da, se poate face performanță în sistemul sanitar, se poate lansa un model de evaluare 

a procesului de marketing, se pot contura grilele necesare pentru o corectă clasificare și 
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susținere a serviciilor medicale de excelență. Da, se poate aplica un Model de Evaluare a 

Procesului de Marketing și Cuantificare a sa în Performanța unei organizații din Sistemul de 

Sănătate, precum Sanatoriul Balnear și de Recuperare Techirghiol. 

Viziunea noastră managerială este aceea de a deveni un centru de excelență în Sănătate 

Publică și Management Balnear, la nivel național. 

Modelul de marketing pe care îl propun pentru a susține performanța Sanatoriului 

Balnear și de Recuperare Techirghiol se pliază în special pe marketingul digital.  

Pentru evaluarea stadiului actual al aplicării modelului de excelență am apelat la Cadrul 

Comun de Autoevaluare (CAF) 2013 cu ajutorul căruia am putut determina impactul pe care 

implementarea unuia sau a mai multor sisteme de management îl are asupra obținerii excelenței 

în activitatea sanitar-balneară. Am obținut astfel informații edificatoare cu privire la cele mai 

importante riscuri și dificultăți cu care se confruntă  Sanatoriul Balnear și de Recuperare 

Techirghiol. 

Pentru a evalua dacă spiritul și scopul modelului de excelență CAF 2013 au fost 

asimilate în cultura Sanatoriului Balnear și de Recuperare Techirghiol am analizat rezultatele 

obținute, mai exact gradul de îndeplinire a criteriilor induse de modelul de excelență CAF 2013. 

Am putut concluziona : 

- excelența nu poate fi obținută doar prin simpla implementare și certificare a două sau 

mai multe sisteme de management 

 - este absolut necesar ca în cultura organizațională să fie asimilate și aplicate cele 8 

principii ale filozofiei calității totale pe care, de altfel, se și bazează drumul spre 

excelență  

Asimilarea spiritului celor 8 principii ale filozofiei calității totale pe care se bazează 

demersul spre excelența sustenabilă oferă, în mod evident, o perspectivă nouă valorificării 

rezultatelor (auto)evaluării gradului de îndeplinire a criteriilor modelului CAF 2013. 

 
Concluzii. Strategii de marketing digital pentru promovarea Sanatoriului Balnear și de 

Recuperare Techirghiol 

1. Target-area pe Facebook. Vor fi postate reclame, informații, date generale 

despre Sanatoriu celor care au dat like pe site-ul instituțional; 

2. Extinderea formei de marketing viral. Pacienții să recomande altor pacienți 

serviciile oferite de sanatoriul nostru. Acesta presupune calitate excepțională a serviciilor 

medicale, condiții excelente de cazare și masă, restul serviciilor pentru a asigura pe lângă 

tratament și relaxare, un ambient plăcut în spații nepoluante etc. 
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3. Crearea unui program de recomandare prin care un pacient devine promotor în 

zona sa de locuire, convingând tot mai mulți cunoscuți, prieteni, pacienți să folosească 

serviciile Sanatoriului. În schimbul acestei serviciu pacientul va  beneficia de câteva proceduri 

gratuite sau alte servicii adecvate stării sale de sănătate. 

4. Crearea de parteneriate strategice cu furnizorii de echipamente, medicamente, 

constructorii, cei care au legături contractuale cu Sanatoriul Balnear și de Recuperare 

Techirghiol și pot face reclamă în beneficiul ambelor părți. În newsletter-ul pentru abonații lor 

vor prinde și o reclamă pentru Sanatoriul Balnear și de Recuperare Techirghiol. 

5. Fiecare salariat al sanatoriului va oferi tracțiune, promovând inițiativele de 

marketing ale instituției în limita angajamentelor de confidențialitate și fidelitate, în virtutea 

normelor etice și a regulamentelor de ordine interioară. 

6. Pentru a construi autoritate și credibilitate Sanatoriul Balnear și de Recuperare 

Techirghiol va întreține cu o frecvență zilnică forumul de dezbateri, întrebări adresate de 

pacienți cărora le va răspunde un medic, o persoană competentă în subiectul enunțat. Publicarea 

scrisorilor de mulțumire și apreciere a pacienților într-o rubrică specială a site-ului cu acceptul 

prealabil al acestora. 

7. Site-ul va cuprinde o rubrică specială întreținută de un expert în domeniul 

balneologiei, ecologiei, mediului, nume de notorietate în spațiul public. Subiectele în dezbatere 

vor avea un conținut valoros tratând subiecte de interes maxim pentru pacienți. 

8. Vor fi valorificate ideile lansate de pacienți, promovarea acestor idei și a celor 

care le susțin. 

9. Realizarea de sesiuni de întrebări și răspunsuri prin facebook live. 

10. Folosirea sistemului NPS (Net Promoter Score) prin care se poate stabili ușor 

gradul de satisfacție al pacienților față de serviciile oferite de Sanatoriul Balnear și de 

Recuperare Techirghiol. Pe o scară de la 1 la 10 cât de înclinat ești să recomanzi sanatoriul 

unui prieten? De ce? 

Obținerea excelenței în Sanatoriul Balnear și de Recuperare Techirghiol 

Pentru evaluarea stadiului actual al implementării modelului de excelență am apelat la 

Cadrul Comun de Autoevaluare (CAF) 2013 cu ajutorul căruia am determinat impactul pe care 

implementarea unuia sau a mai multor sisteme de management îl are asupra obținerii excelenței 

în activitatea sanitar-balneară. Am obținut astfel informații edificatoare cu privire la cele mai 

importante riscuri și dificultăți cu care se confruntă Sanatoriul Balnear și de Recuperare 

Techirghiol. 
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Pentru a evalua dacă spiritul și scopul modelului de excelență CAF 2013 au fost 

asimilate în cultura Sanatoriului Balnear și de Recuperare Techirghiol am analizat rezultatele 

obținute, mai exact, gradul de îndeplinire a criteriilor induse de modelul de excelență CAF 

2013. 

Cele 9 criterii principale de îndeplinire a excelenței, conform CAF 2013, sunt, în ordine, 

următoarele:  

Gradul de îndeplinire a criteriului 1: „Conducerea” 

Deviza va fi: „Tot ceea ce se face se planifică, se implementează și se ajustează în mod 

regulat. Se învață de la alţii”. 

Gradul de îndeplinire a criteriului 2: „Strategia” 

„Îmbunătățirea continuă a strategiei de marketing și adaptarea ei contextului social-

economic al țării duce la rezultate performante.” 

Gradul de îndeplinire a criteriului 3: „Resurse umane” 

 Contribuția angajaților maximizată prin dezvoltarea, implicarea și crearea unui mediu 

de lucru cu valori comune și o cultură de încredere, deschidere, responsabilizare și 

recunoașterea meritelor. 

Gradul de îndeplinire a criteriului 4: „Parteneriate și resurse” 

”Alături cu voi pentru a obține performanța.” 

Gradul de îndeplinire a criteriului 5: „Procese, produse și servicii” 

”Pacientul este prioritatea muncii noastre. Toate cunoștințele științifice, medicină de 

top, echipamente performante pentru valorificarea la maximum a miraculoaselor proprietăți 

terapeutice ale lacului și nămolului de Techirghiol.” 

Gradul de îndeplinire a criteriului 6: „Rezultate privind  pacienții” 

”Starea de sănătate  a pacienților în continuă ameliorare.” 

Gradul de îndeplinire a criteriului 7: „Rezultate privind personalul” 

”Fiecare angajat  va dezvolta un comportament legal şi etic. ” 

Gradul de îndeplinire a criteriului 8: „Rezultate privind organizația” 

”Conducerea asigură direcția de evoluție a sanatoriului prin dezvoltarea misiunii, 

viziunii și valorilor sale”. 

Gradul de îndeplinire a criteriului 9: „Performanțele cheie” 

”Sanatoriul Balnear și de Recuperare Techirghiol asimilează spiritul și scopul 

modelului de excelență induse de principiile managementului calității totale (MTC) prin 

importanța acordată fiecărui criteriu și subcriteriu.”  

Conducerea administrează sanatoriul, performanțele acestuia și continua sa dezvoltare. 
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Putem astfel concluziona că: excelența nu poate fi obținută doar prin simpla 

implementare și certificare a două sau mai multe sisteme de management, ci este absolut 

necesar ca în cultura organizațională să fie asimilate și aplicate cele 8 principii ale filozofiei 

calității totale pe care, de altfel, se și bazează drumul spre excelență.  

Asimilarea spiritului celor 8 principii ale filozofiei calității totale pe care se bazează 

demersul spre excelența sustenabilă, oferă în mod evident, o perspectivă nouă valorificării 

rezultatelor (auto)evaluării gradului de îndeplinire a criteriilor modelului CAF 2013.  

 

 

 

Modelul propus pentru evaluarea procesului de marketing și cuantificarea sa în 

performanța Sanatoriului Balnear și de Recuperare Techirghiol 
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