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 „Colegiul Medicilor din România 
este un organism profesional, apolitic, 
fără scop lucrativ, de drept public, cu 
responsabilități în domeniul autorizării, 
controlului și supravegherii exercitării 
profesiei de medic ca profesie liberală, 
de practică publică autorizată. 
 Colegiul  Medicilor din România 
are autonomie instituțională în domeniul 
său de competență, normativ și 
jurisdicțional profesional și își exercită 
atribuțiile fără să existe posibilitatea 
vreunei imixtiuni din afara structurii sale.
 Colegiul Medicilor din România 
cuprinde toți medicii din România. 
 Colegiul Medicilor din România 
a încheiat un protocol  cu Ordinul 
Arhitecților din România. Suntem bucuroși 
de încheierea acestui parteneriat, având 
ca principal obiectiv comun promovarea 
valorilor și a modelelor profesionale, 
a leadership-ului profesional și a 
exemplelor de bună practică din 
mediul profesional românesc, a rolului 
profesiilor în construcția unei societăți 
sănătoase și a calității spațiului medical 
românesc. 
 Atât medicii cât și arhitecții 

exercită o profesie liberală; noi, medicii, 
ne dorim ca activitatea și dezvoltarea 
noastră profesională să se desfășoare 
într-un spațiu adecvat tehnic și 
arhitectonic și avem convingerea 
că putem contribui la aceasta prin 
parteneriatul pe care l-am încheiat cu 
Ordinul Arhitecților din România.
 Colegiul Medicilor din România a 
decis să se implice activ în promovarea, 
prin canalele proprii, atât a proiectului 
(organizarea Forumului), cât și a 
parteneriatului pentru calitatea spațiului 
medical, atât în interiorul organizației, 
cât și în exteriorul acesteia.
 Suntem încântați de a fi co-
organizatori ai primei ediții a BUILDING 
HEALTH BUCHAREST INTERNATIONAL 
FORUM, care va avea loc pe 22 octombrie 
2015, unde așteptăm medici, arhitecți cu 
proiecte medicale, manageri de spitale, 
reprezentanți ai autorităților publice 
locale și lideri ai mediului profesional. 
Sperăm ca dezbaterile să fie de interes 
major pentru toți membri corpului 
medical și să contribuie prin aceasta la 
realizarea unui mediu profesional așa 
cum ni-l dorim.”

 “Ordinul Arhitecților din România 
este organizația care reglementează, 
gestionează și reprezintă profesia de 
arhitect în România, fiind abilitat prin 
lege în acest sens. 
 Ordinul cuprinde toți arhitecții 
cu drept de semnătură din România, pe 
cei care activează temporar în România, 
precum și stagiarii sau alți arhitecți care 
sunt implicați în administrații, educație 
sau lucrează în diferite birouri sau 
instituții. 
 Ordinul Arhitecților activează 
ca un generator de proiecte și partener 
pentru cei care sunt interesați și pot 
contribui la dezvoltarea culturii mediului 
construit, pentru o calitate a vieții mai 
bună în România. 
 În acest sens suntem extrem 
de optimiști  în  ceea  ce    privește 
parteneriatul pe care l-am realizat cu 
Colegiul Medicilor pentru organizarea 
BUILDING HEALTH BUCHAREST 
INTERNATIONAL FORUM în luna 
octombrie. 

 Întâlnirea celor care realizează 
actul medical cu cei care pot configura 
spațiile pentru acesta, dar și pentru 
recuperarea și tratamentul pacienților, 
își propune să conducă la inițiative care 
să vizeze catalizarea voinței politice, 
pe de o parte, și a standardului ridicat 
pentru practicile din domeniul asigurării, 
reabilitării și generării de spații pentru 
sănătate. 
 Avem convingerea că acest 
pas este un început important pentru 
o colaborare benefică a celor două 
profesii, cu un singur scop: mai bine 
pentru oameni.” 

Colegiul Medicilor
din România 
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Colegiul  Medicilor este cea mai importantă organizație profesională a medicilor din România.
Mai multe pe www.cmr.ro 

Co-Chairman
dr. Gheorghe
Borcean
Președinte
Colegiul Medicilor
din România Ordinul Arhitecţilor

din România

Co-Chairman
arh. Șerban
Țigănaș
Președinte 
Ordinul Arhitecților
din România

Ordinul Arhitecților este cea mai importantă organizație profesională a arhitecților din România.

Mai multe pe www.oar.org.ro 



The Order
of the Architects
of Romania

Co-Chairman
arch. Șerban Țigănaș
President
The Order of the Architects of Romania

The Order of the Architects is the most important professional organization of architects in Romania.
More on www.oar.org.ro

 “The Romanian College of 
Physicians is a professional, non-
political, non-profit, public entity, 
responsible for the authorization, 
control and surveillance of the practice 
of the medical profession as a liberal 
profession of authorized public practice.
 The Romanian College of 
Physicians has juridical personality and 
institutional autonomy in its relation with 
any public authority, exerting its duties 
without any possibility of interference 
from outside its structure.
 The Romanian College of 
Physicians comprises all the physicians 
in Romania. 
 The Romanian College of 
Physicians has concluded a protocol with 
the Order of the Architects of Romania. 
We are pleased with the establishment 
of this partnership, having as the main 
common goal the promotion of values 
and professional models, of professional 
leadership and best practice examples 
of the professional environment in 
Romania, of the role of the professions in 
building a healthy society and of a high 
quality medical environment in Romania.
 Both physicians and architects 
practice a liberal profession; we, the 
physicians, would like our professional 

activity and development to occur in an 
appropriate technical and architectural 
environment and we are convinced that 
we can contribute to its becoming one 
through the partnership that we have 
signed with the Order of the Architects 
of Romania.
 The Romanian College of 
Physicians has decided to become 
actively involved in the promotion of 
this project (organizing the Forum), as 
well as of the partnership, through our 
own channels, for a high quality medical 
environment, both inside and outside the 
organization.
 We are delighted to be co-
organizers of the first edition of 
BUILDING HEALTH BUCHAREST 
INTERNATIONAL FORUM, which will 
take place on October 22nd 2015, and 
which will be attended by physicians, 
architects with projects in healthcare, 
hospital managers, representatives 
of local public authorities and leaders 
of the professional environment. We 
hope that the debates will be of major 
interest to all members of the medical 
environment and that it with contribute 
to the development of a professional 
environment to suit our needs.”

 “The Order of the Architects 
of Romania is the organization that 
regulates, manages and represents the 
architectural profession in Romania, 
being entrusted by law in this respect. 
 The  Order comprises   all   
architects with signatory rights from 
Romania or who are temporarily 
working in Romania, as well as interns 
or architects who are involved in 
administration, education or work in 
various offices or institutions. 
 The Order of the Architects 
acts like a generator of projects and 
partner for those who are interested in 
or contribute to the development of the 
culture of the built environment, for a 
better quality of life in Romania.
 We are, therefore, extremely 
optimistic about the partnership that 
we have established with the College 
of Physicians for the organization 
of BUILDING HEALTH BUCHAREST 
INTERNATIONAL FORUM in October. 

  The meeting between those who 
provide medical services and those who 
can set up the spaces to that effect, as 
well as to the recovery and treatment 
of patients, aims to develop initiatives 
in view of catalyzing political will, on 
the one hand, and the high standard of 
practices in ensuring, rehabilitating and 
generating spaces for healthcare.
 We are confident that this 
step is an important beginning for a 
beneficial collaboration between the 
two professions, for the sole purpose of 
providing better quality for people.” 

The Romanian
College of Physicians

Co-Chairman
Gheorghe Borcean, MD, PhD
President
The Romanian College of Physicians

The College of Physicians is the most important professional organization of physicians in Romania.
More on www.cmr.ro
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este un proiect unic de comunicare interprofesională cu 
o tematică de maxim interes, care reunește pentru prima 
oară în România două dintre cele mai importante profesii, 
medici și arhitecți, în cadrul unui eveniment inedit, care 
își propune să devină o platformă de comunicare, întâlniri 
directe, networking și dialog continuu pentru calitatea 
spațiului medical românesc. Forumul este rezultatul 
parteneriatului strategic încheiat recent între cele două 
organizații profesionale, CMR și OAR.

Proiectul
promovează valorile și modelele 
profesionale, rolul celor două profesii 
în construcția unei societăți sănătoase, 
dialogul interprofesional, leadership-ul 
profesional și bunele practici, având ca 
obiectiv principal crearea unui parteneriat 
pentru calitatea spațiului medical, cu 
impact major în calitatea vieții pacienților 
și a medicilor.

Forumul 
se adresează în egală măsură liderilor 
profesiilor, factorilor de decizie, 
investitorilor din sănătate, furnizorilor de 
soluții și de tehnologii, tuturor celor care, 
prin acțiunile lor, contribuie la calitatea 
spațiului medical românesc. 

Prima ediţie
a forumului abordează trei linii tematice 
importante ale conceptului “building 
health”: leadership profesional – 
educație, lideri și modele profesionale, 
management medical – proiecte și bune 
practici, spațiul medical – arhitectură și 
inginerie.

Peste 200 de invitaţi, 
medici și manageri din sănătate, arhitecți 
cu proiecte medicale, reprezentați ai 
autorităților centrale și locale, lideri 
ai mediului profesional și specialiști 
internaționali vor participa la BUILDING 
HEALTH BUCHAREST INTERNATIONAL 
FORUM.

BUILDING HEALTH
BUCHAREST INTERNATIONAL FORUM PR
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is a unique project of interprofessional communication on 
a topic of utmost interest, which brings together two of the 
most important professions, physicians and architects, for 
the first time in Romania, within a unique event, that aims 
to become a platform for communication, direct meetings, 
networking and continuous dialogue for a high quality 
medical environment in Romania. The forum is the result of 
a strategic partnership recently established between the 
two professional organizations, CMR and OAR.

The project 
promotes professional values and 
models, the role of the two professions 
in building a healthy society, 
interprofessional dialogue, professional 
leadership and best practices, having 
as the main aim the development of a 
partnership for a high quality medical 
environment, with a major impact on the 
quality of life of patients and physicians 
alike.

The forum  
is equally addressed to the leaders of the 
professions, decision-makers, investors 
in healthcare, providers of solutions and 
technology, to all those who, through 
their actions, contribute to the quality of 
the Romanian medical environment.

The first edition 
of the forum addresses the concept 
of “building health” from three main 
perspectives: professional leadership 
– education, leaders and professional 
models, medical management - 
projects and best practices, the 
medical environment - architecture and 
engineering.

Over 200 guests, 
physicians and healthcare managers, 
architects with projects in healthcare, 
representatives of central and local 
authorities, leaders of the professional 
environment and international 
specialists will participate in BUILDING 
HEALTH BUCHAREST INTERNATIONAL 
FORUM.

BUILDING HEALTH
BUCHAREST INTERNATIONAL FORUM 
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BUILDING HEALTH BUCHAREST 
INTERNATIONAL FORUM face parte, 
alături de BUILDING EDUCATION 
BUCHAREST INTERNATIONAL FORUM, 
din seria de proiecte de comunicare 
interprofesională lansată în 2015, 
pentru două domenii prioritare, 
sănătate și educație, cu scopul principal 
de a promova calitatea spațiului medical 
și educațional românesc. 

BUILDING HEALTH BUCHAREST 
INTERNATIONAL FORUM este un concept 
creat și implementat de BORO PR & 
COMMUNICATION, realizat sub egida 
COLEGIULUI MEDICILOR DIN ROMÂNIA 
și a ORDINULUI ARHITECȚILOR DIN 
ROMÂNIA.

Mai multe despre cele două proiecte de comunicare interprofesională pe  www.health-education.ro 
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BUILDING HEALTH BUCHAREST 
INTERNATIONAL FORUM alongside 
BUILDING EDUCATION BUCHAREST 
INTERNATIONAL FORUM, is part of the 
series of projects of interprofessional 
communication launched in 2015 for 
two priority areas, healthcare and 
education, having as the main aim the 
promotion of a high quality medical and 
educational environment in Romania.

BUILDING HEALTH BUCHAREST 
INTERNATIONAL FORUM is a concept 
created and implemented by BORO PR & 
COMMUNICATION, organized under the 
aegis of THE ROMANIAN COLLEGE OF 
PHYSICIANS and of THE ORDER OF THE 
ARCHITECTS OF ROMANIA.

More about the two projects of interprofessional communication on www.health-education.ro 
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LEADERSHIP
PROFESIONAL
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EDUCAȚIE, LIDERI
ȘI MODELE PROFESIONALE
Rolul profesiilor în construcția
unei societăți sănătoase
Lideri și modele profesionale
Lideri care creează lideri
Noua generație de lideri
Dezvoltarea leadership-ului profesional
Valoare prin leadership
Educație și formare continuă
Recuperarea valorilor
Cultura organizațională
Cultura excelenței 
Cultura calității
Standarde

PROFESSIONAL LEADERSHIP
EDUCATION, LEADERS AND 
PROFESSIONAL MODELS 
The roles of the professions in building 
a healthy society
Leaders and professional models
Leaders who create leaders
The new generation of leaders
The development of professional 
leadership
Value through leadership
Continuous education and training
Recovering values
Organizational culture
The culture of excellence
Culture quality
Standards

PROFESSIONAL
LEADERSHIP

PROIECTE ȘI BUNE PRACTICI
Cum construim
un sistem medical performant
O abordare holistică a spațiului medical
Spitalul ca o comunitate
Politici de sănătate
Bune practici 
Finanțare europeană, publică și privată
Parteneriat public-privat
Eficiență și costuri
Managementul riscului
Managementul calității
Proiecte și investiții
Tehnologii și echipamente

PROJECTS AND BEST PRACTICES 
How to build
a high quality medical system
A holistic approach
to the medical environment
Hospital as a community
Healthcare policies
Best practices
European, public and private funding
Public-private partnership
Efficiency and costs
Risk management
Quality management
Projects and investments
Technologies and equipment

TO
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C

MANAGEMENT
MEDICAL

ARHITECTURĂ ȘI INGINERIE
Spitalul și orașul,
un mediu construit sănătos
Rolul arhitecturii
în reintegrarea spitalului în comunitate
Spațiul medical – spațiu social
Spațiu de lucru și spațiu terapeutic
Calitatea spațiului medical
Confort fizic, emoțional, mental și spiritual
Construcțiile din sănătate
– investiții pe termen lung
Spitale verzi
Influența arhitecturii
asupra calității vieții pacientului
Evidence-based design
Arhitectură și inginerie,
soluții pentru spațiul medical
Funcționalitate și sustenabilitate

ARCHITECTURE AND ENGINEERING
Hospital & city, a healthy built environment
The role of architecture in reintegrating 
the hospital into the community
The medical environment
– the social environment
Workspace and therapeutic space
The quality of the medical environment
Physical, emotional, mental
and spiritual comfort
Healthcare constructions
- long-term investment
Green hospitals
The influence of architecture
on the patient’s quality of life
Evidence-based design
Architecture and engineering,
solutions for the medical environment
Functionality and sustainability

MEDICAL
MANAGEMENT

MEDICAL
ENVIRONMENT
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08.30 - 09.30

PRIMIREA INVITAȚILOR,
WELCOME COFFEE

09.30 - 10.20

DESCHIDEREA OFICIALĂ

Mesaje de bun venit:

Co-Chairman Dr. Gheorghe Borcean
Președinte,
Colegiul Medicilor din România

Co-Chairman Arh. Șerban Țigănaș
Președinte,
Ordinul Arhitecților din România

Invitați speciali, Master Partner 

10.20 - 11.50

PARTEA 1
“LEADERSHIP PROFESIONAL:
EDUCAȚIE, LIDERI
ȘI MODELE PROFESIONALE”

Co-Chairman Dr. Gheorghe Borcean
Co-Chairman Arh. Șerban Țigănaș

Speakeri: Lideri ai școlilor de medicină 
și arhitectură, lideri internaționali ai 
profesiilor de medic și arhitect, lideri din 
industrie - parteneri ai celor două profesii.

11.50 - 12.20

COFFEE-BREAK

12.20 - 13.50

PARTEA 2
“MANAGEMENT MEDICAL:
PROIECTE ȘI BUNE PRACTICI”

Co-Chairman Dr. Gheorghe Borcean

Speakeri: Manageri apreciați și premiați 
din sănătate, specialiști internaționali 
în management medical, parteneri ai 
managementului medical românesc. 

13.50 - 14.40

LUNCH

14.40 – 16.10

PARTEA 3
“SPAȚIUL MEDICAL: 
ARHITECTURĂ ȘI INGINERIE”

Co-Chairman Arh. Șerban Țigănaș

Speakeri: Specialiști internaționali în 
arhitectura medicală, arhitecți cu proiecte 
medicale reprezentative, parteneri cu 
soluții pentru spațiului medical românesc.

16.10 – 17.00

DEZBATEREA BUILDING HEALTH 2015: 
“PARTENERIAT PENTRU
SPAȚIUL MEDICAL ROMÂNESC”

17.10 – 18.00

BUSINESS COCKTAIL
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08.30 - 09.30

WELCOMING GUESTS,
WELCOME COFFEE

09.30 - 10.20

OFFICIAL OPENING

Welcome message:

Co-Chairman Dr. Gheorghe Borcean
President,
The Romanian College of Physicians

Co-Chairman Arch. Șerban Țigănaș
President,
The Order of the Architects of Romania 

Special Guests, Master Partner

10.20 - 11.50

PART 1
“PROFESSIONAL LEADERSHIP:
EDUCATION, LEADERS AND
PROFESSIONAL MODELS”

Co-Chairman Gheorghe Borcean, MD, PhD
Co-Chairman Arch. Șerban Țigănaș

Speakers: Leaders of medical and 
architecture schools, international 
leaders of the professions of physician 
and architect, leaders in the industry - 
partners of the two professions.

11.50 - 12.20

COFFEE-BREAK

12.20 - 13.50

PART 2
“MEDICAL MANAGEMENT:
PROJECTS AND BEST PRACTICES”

Co-Chairman Gheorghe Borcean, MD, PhD

Speakers: Highly valued and awarded 
managers in healthcare, international 
specialists in medical management, 
partners of medical management in 
Romania.

13.50 - 14.40

LUNCH

14.40 – 16.10

PART 3
“THE MEDICAL ENVIRONMENT: 
ARCHITECTURE AND ENGINEERING”

Co-Chairman Arch. Șerban Țigănaș

Speakers: International specialists in 
medical architecture, architects with 
representative projects in healthcare, 
partners with solutions for the Romanian 
medical environment.

16.10 – 17.00

BUILDING HEALTH 2015 DEBATE: 
“PARTNERSHIP FOR
THE ROMANIAN MEDICAL ENVIRONMENT”

17.10 – 18.00

BUSINESS COCKTAIL



Lideri ai mediului profesional

Lideri ai mediului instituțional

Reprezentanți ai autorităților centrale 
și locale

Reprezentanți ai mediului universitar

Manageri din sănătate 

Medici

Arhitecți 

Specialiști internaționali

Investitori din sănătate

Producători din industria medicală și 
farmaceutică 

Furnizori de soluții și de tehnologii 
pentru amenajarea și dotarea spațiilor 
medicale
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>200

30%

25%

10%

10%

10%

10%
parteneri

 

5%

Leaders of
the professional environment

Leaders of
the institutional environment

Representatives of central
and local authorities

Representatives of
the academic environment

Healthcare managers

Physicians 

Architects

International specialists

Healthcare investors 

Producers in the medical
and pharmaceutical industry

Providers of solutions and technologies 
for setting up and equipping the medical 
environment
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>200
guests

30%
physicians
and healthcare
managers

25%
architects with
projects in healthcare

10%
representatives
of

 
the institutional

environment 

10%
representatives
of central and local
authorities

10%
leaders of the
professions and
representatives of
the academia

10%
partners

5%
international
specialists
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Rolul profesiilor este poate în acest 
moment mai important ca niciodată. 
Vino să te alături celor care, prin acțiunile 
lor, medici și arhitecți, pot construi o 
societate sănătoasă.

Spațiul medical are un impact 
puternic asupra calității vieții pacienților 
și a medicilor. Află cum te poate influența 
într-un mod pozitiv.

Medic sau arhitect, fii parte a 
unui proiect unic de comunicare 
interprofesională. Semnează la BUILDING 
HEALTH BUCHAREST parteneriatul pentru 
calitatea spațiului medical românesc.

Dezvoltarea infrastructurii 
sanitare este axă prioritară în 
Programul Operațional Regional 2014-
2020, pentru reabilitarea/modernizarea/
extinderea/dotarea infrastructurii 
ambulatoriilor, a infrastructurii de unităţi 
de primiri urgenţe și construcţia/dotarea 
spitalelor de urgenţă regionale.

Te întâlnești cu liderii profesiilor și cu 
stakeholderii din sănătate.

Finanțatorii din sănătate prezintă 
proiectele de dezvoltare a infrastructurii 
medicale pentru următorii ani. Află ce 
spitale se vor construi sau renova în 
viitorul apropiat.

Vezi care sunt cele mai bune 
exemple de bună practică din 
managementul medical românesc.

Îi cunoști pe medicii români 
premiați în străinătate pentru 
management medical eficient și 
performant. 

Afli cum contribuie arhitectura 
la crearea unui spațiu medical sănătos, 
sigur și sustenabil.

Vezi care sunt cele mai noi 
tehnologii din industria medicală și ce 
soluții pot transforma spațiul medical 
într-un mediu plăcut și confortabil.

Accesul la forum se face exclusiv pe bază de invitație. Medicii și arhitecții pot participa gratuit, în limita locurilor 
disponibile. Companiile pot solicita informații despre oportunitățile de comunicare și de networking din cadrul 
forumului la adresa de email health@borocommunication.ro, urmând a fi selectate în funcție de profil și de referințele 
pentru domeniul medical.

The role of these professions 
is, perhaps, more important than ever 
nowadays. Come join those who, by 
means of their actions, physicians and 
architects, can build a healthy society.

The medical environment has a 
major impact on the quality of life of 
patients and physicians. Find out how it 
can influence you in a positive way.

Physician or architect, become a part 
of a unique project of interprofessional 
communication. Signthe partnership in 
BUILDING HEALTH BUCHAREST for a high 
quality medical environment in Romania.

The development of healthcare 
infrastructure is a priority axis in 
the Regional Operational Programme 
2014-2020 for the rehabilitation/
modernization/expansion/equipment 
of the infrastructure for outpatient 
services, emergency units and for the 
construction/equipment of regional 
emergency hospitals.

Meet the leaders of the professions and 
the stakeholders in healthcare.

The healthcare financers
present the healthcare infrastructure 
development projects for the following 
years. Find out what hospitals will be 
build or renovated in the near future.

See the best practice examples
in healthcare management in Romania.

Meet the Romanian physicians 
who have been awarded abroad for 
their effective and efficient healthcare 
management.

Find out how architecture 
contributes to the creation of a 
healthy, safe and sustainable medical 
environment.

See the state-of-the-art 
technology in the healthcare industry 
and the solutions that can transform the 
medical environment in an attractive and 
comfortable environment.

The access to the forum is by invitation-only. Physicians and architects can participate free of charge, subject to the 
availability of places. Companies can request information about communication and networking opportunities within 
the forum at the email address health@borocommunication.ro, and will be selected according to their profile and 
references to the healthcare field.
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