RAPORT DE ACTIVITATE / 2013
Fundatia AMFITEATRU a dezvoltat in anul 2013 noi abordari, cu contributii specifice la
necesitatile de modernizare a Romaniei, avand in vedere mutatiile si tendintele europene si
globale.
Obiectivele principale ale anului 2013 au fost:
-

consolidarea mecanismelor de lucru in retea prin analize, prezentari si conexiuni vizand
fenomenul clusteringului in industriile experientei;

-

deschiderea de noi nise profesional stiintifice pentru programul de turism responsabil;

-

modernizarea functiei publice;

-

promovarea managementului calitatii ,indeosebi in sistemul de sanatate;

-

participari la evenimente profesionale si stiintifice;

-

furnizarea de solutii si propuneri pentru organizatii publice si private;

-

internationalizarea activitatilor;

-

consolidarea infrastructurii organizatiei.

INDUSTRII CREATIVE
-

evenimente de punere in valoare a potentialului uman prin programul “Oamenii
schimbarii” (Premiile si Superlativelel VIP);

-

Salonul National de Fotografie Turistica ;

PROGRAME
-

Programul stiintific “Conferintele Amifeatru” lansat in anul 2012 s-a consolidat si diversificat.
Aceasta consta in organizarea de conferinte stiintifice pe teme de interes major (turismul
responsabil, turismul de sanatate, mediu, educatie si dezvoltare profesională). In cadrul
programului “Conferintele Amfiteatru”, publicam trei jurnale stiintifice: International Journal
for Resposible Tourism, International Journal for Human Capital Development si International
Journal for Public Management and Politic Development;

-

Programul pentru turismul responsabil: Finantarea si organizarea editiei a ll-a Forumului
International pentru Turismul Responsabil, Bucuresti, 29-31 martie 2013; Conferinta
“Turismul responsabil si identitatea tinutului Romanati”,14 noiembrie 2013,Giuvarasti, judetul
Olt;

-

Programul pentru turismul de sanatate
-

au fost organizate intalniri de lucru cu principalele autoritati publice implicate in
domeniul turismului de sanatate si in sprijinirea activitatii unitatilor din domeniu (Grupul
Interministerial pentru Turismul de Sanatate, CONAS, Ministerul Energiei, IMM-urilor si
Mediului de Afaceri, Ministerul Afacerilor Externe, Ministerul Fondurilor Europene etc)
finalizate cu aprobarea de catre Guvern a Memorandumului privind Dezvoltarea si
promovarea turismului de sanatate in Romania;

-

Finantarea si organizarea editiei a III-a Forumului International pentru Turismul de
Sanatate; Targu Mures 8-10 noiembrie 2013;

-

Finantarea si organizarea Conferintei Nationale “Turism si Sanatate”- Singeorz Bai, jud.
Bistrita Nasaud; 30 august – 01 septembrie 2013;

-

Conferinta Nationala Pentru Turismul de Sanatate Mangalia , 19-21 aprilie ,2013

Programul de sanatate:

-

Finantarea si organizarea editiei a lll-a Conferintei Regionale “Managementul
pacientului politraumatizat in spitalele din Romania”, Iasi 22 – 23 Martie 2013;

-

Finantarea si organizarea editiei a IV-a Conferintei Regionale “Managementul
pacientului politraumatizat in spitalele din Romania”, Timisoara, 25-26 octombrie
2013;

-

A fost creata o aplicatie informatica menita sa sprijine implementarea sistemului de
management al calitatii in unitatile sanitare.

CAPITAL UMAN
Organizarea de evenimente stiintifice dar si a platformelor de comunicare intre reprezentantii
mediului academic, practicieni si reprezentanti ai sectorului public reprezinta o oportunitate
majora de dezvoltare a capitalului uman in domeniile vizate.
-

peste 2500 de absolventi ai cursurilor in domeniul sanatatii;

-

peste 1750 de absolventi ai cursurilor in domeniul turismului;

-

peste 2500 de participanti la workshop-uri, burse ale locurilor de munca, consiliere
antreprenoriala, etc

-

circa 200 de persoane s-au angajat ca urmare a implementarii unor proiecte.

MANAGEMENT SI CONSULTANTA
-

conferinta: “Managementul public si evolutia politica”, 19-21 aprilie 2013, Bucuresti;

-

pregatirea, documentarea si scrierea de proiecte pentru programele cu finantare
europeana;

-

finalizarea a 11 proiecte cu finantare european:

1. „Un viitor prin calificare” - ID 80915;
2. „Calitate si performanta
POSDRU/81/3.2/S/59348;

in

sistemul sanatatii

publice

din

Romania”

-

3. „Viitor in Inovatia Turismului si Oportunitatile de Reintegrare in Judetul Mures POSDRU/110/5.2/G/87590;
4. „Investitie in capitalul uman din zona rurala a Judetului Arad pentru dezvoltarea
turismului” - ID 88656;
5. „Investitie in capitalul uman din zona rurala a Judetului Bistrita Nasaud pentru
dezvoltarea turismului” - ID 88757;
6. „Program integrat de formare si consiliere profesionala a somerilor din mediul rural,
din regiunea Bucuresti-Ilfov in domeniul turismului” - ID 88046;
7. „Investitie in capitalul uman din zona rurala a judetului Botosani pentru dezvoltarea
turismului” - ID 89184;
8. „Investitie in capitalul uman din zona rurala a judetului Olt pentru dezvoltarea
turismului” - ID 89287;
9. „Investitie in capitalul uman din zona rurala a judetului Teleorman pentru
dezvoltarea turismului” - ID 89368;
10. “Un viitor prin calificare” - ID 82288;
11. “Centre Regionale de Resurse in Turism si servicii integrate pentru stimularea
antreprenoriatului in domeniul turismului” - ID 61201.
ACTIVITATE STIINTIFICA
-

studii

despre comunitati in vederea dezvoltarii de proiecte/programe/strategii de

dezvolatare;
-

editarea publicatiei International Journal for Responsible Tourism;

-

editarea publicatiei International Journal for Human Capital Development ;

-

editarea publicatiei International Journal for Public Management and Politic Development.

