
	
	

	

RAPORT	DE	ACTIVITATE	/	2015	
	

Fundatia	 AMFITEATRU	 si-a	 consolidat	 in	 anul	 2015	 expertiza	 in	 principalele	 domenii	 in	 care	

activeaza	 (industrii	 creative,	 turism,	 sanatate,	 capital	 uman),	 valorificand	 acumularile	

precedente	si	noile	oportunitati.		

	

Industrii		creative	

- finalizarea	si	instalarea	proiectului	“Identitati	si	experiente	ale	comunitatilor”	(8	SES-uri	

nou	înființate,	multiple	site-uri,	aplicatii	mobile,	albume	foto,	ghiduri	etc);	

- organizarea	Festivalului	International	de	Tetru	Interetnic	“Caleido’;	

- evenimente	 de	 punere	 in	 valoare	 a	 potentialului	 uman	 prin	 programul	 “Oamenii	

schimbarii”	(Premiile	si	Superlativelel	VIP)	;	

- Salonul	National	de	Fotografie	Turistica	;	

	

Turism	si	sanatate	

- programul	 “Amfiteatrul	 pentru	 turismul	 de	 sanatate”	 a	 	 fost	 axat	 pe	 valorificarea	

potentialului	 clusterului	 de	 turism	 de	 sanatate	 “Sanatate	 Romania”.	 Acesta	 este	

inregistrat	pe	portalul	clustercollaboration.eu	–		platforma	care	reuneste	clusterele	din	

Uniunea	Europeana		

- 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,	ANMCS,	Ministerul	Energiei,	IMM-urilor	si	

Mediului	de	Afaceri,	Ministerul	Afacerilor	Externe,	Ministerul	Fondurilor	Europene	etc)	

in	 vederea	 elaborarii	 de	 programme	 si	 proiecte	 care	 sa	 contribuie	 la	 dezvoltarea	

membrilor	 clusterului	 si	 propuneri	 pentru	 facilitati	 fiscale	 necesare	 dezvoltarii	

domeniului(inclusiv	in	ceea	ce	priveste		fondurie	europene	si	ajutoarele	de	stat,		analiza	

situatiei	TVA-ului	pentru	investitii	etc);													

- participarea	 la	 Reuniunea	 Anuala	 a	 Diplomatiei	 Romanesti	 pentru	 a	 prezenta	

oportunitatile	 oferite	 de	membrii	 clusterului	 in	 vederea	 promovarii	 servciiilor	 noastre		

prin	intermediul		misiunilor	diplomatice		romanesti	din	toata	lumea	;	

- au	 fost	 realizate	vizite	de	 lucru	 la	unitatile	membre	ale	 clusterului.	 La	aceste	vizite	au	

participat	 peste	 500	 de	 medici	 (medici	 specialisti,	 medici	 de	 familie,	 reprezentanti	 ai	

organizatiilor	profesionale,	jurnalisti	etc.)	

- vizite	de	 lucru	 in	afara	 tarii	pentru	membrii	 clusterului	 si	 reprezentanti	 ai	 autoritatilor	

publice	 din	 domeniu	 in	 vederea	 dezvoltarii	 de	 parteneriate	 strategice.	 Astfel	 	 in	

parteneriat	 cu	 Ministerul	 Sanatatii	 din	 Turcia,	 delegatia	 romana	 a	 luat	 parte	 la	 un	

eveniment	 destinat	 turismului	 de	 sanatate	 dar	 si	 la	 	 serie	 de	 vizite	 in	 cateva	 unitati	

medicale	de	prestigiu	din	statul	gazda(cu	sprijinul	ATMR).		

- participarea	la	Targul	International	de	Turism	Medical	INTEC:	7	-8	octombrie,	Dubai	(cu	

sprijinul	ATMR);	

- schimb	 de	 delegatii	 cu	 clusterul	 pentru	 turismul	 de	 sanatate	 din	 Muntenegru,	

concretizate	 cu	 un	 acord	 de	 cooperare	 si	 constituirea	 Clusterului	 Balcanic	 pentru	

turismul	de	Sanatate;	

- au	fost	discutate	si	alte	parteneriate	cu	clustere	din	mediul	international.	Recent	au	fost	

puse	 bazele	 parteneriatului	 cu	 clusterul	 ECDF	mKlaster	 din	 Polonia,	 impreuna	 cu	 care	

vor	fi	dezvoltate	viitoare	proiecte	ce	vor	viza	ambele	state;		



	
- in	 luna	mai	 2015	a	 fost	 lansat	 site-ul	www.healthromania.com	–	platforma	web	 ce	 isi	

propune	 sa	promoveze	principalele	unitati	medicale	din	Romania	 in	 randul	pacientilor	

internationali;	

- pentru	 a	 promiva	 expertiza	 membrilor	 clusterului	 au	 fost	 organizate	 evenimente	

profesional-stiintifice.	In	acest	sens	s-	a	demarat	seria	de	conferinte	“Inovatie	si	calitate	

in	asistenta	medicala	de	specialitate”,	 	acreditate	CMR.	Primul	eveniment	a	avut	 loc	 in	

luna	mai	la	Bucuresti	si	a	avut	ca	tema	serviciile	medicale	de	oncologie.	

- Finantarea	 si	 organizarea	 editiilor	 a	 VI-a	 si	 a	 VII-a	 ale	 Forumului	 International	 pentru	

Turismul	de	Sanatate;		

- asigurarea	conditiiilor	pentru	desfasurarea	de	vizite	ale	formatorilor	de	opinie	(romani	si	

straini)	in	unitati	medicale	membre	ale	clsuterului	;	

Mentionam	 ca	 actvitatile	 mentionate	 mai	 sus	 reprezinta	 concretizarea	 unor	 procese	

permanente,	 care	 presupun	 schimb	 de	 informatii,	 intalniri	 si	 dezvoltarea	 de	 relatii	 de	

colaborare	etc,	elaborarea	de	materiale	si	o	permanenta	documentare	cu	privire	la	tendintele	

interne	si	internationale	ale	domeniului,	a	programelor/proiectelor	si	eveniementelor	care	pot	

interesa	membrii	clusterului.		

	

Capital	uman	

- peste	3000	de	absolventi	ai	cursurilor	pentru	care	avem	acreditare;	

- peste	 5000	 de	 participant	 la	 	 work-shop-uri,	 burse	 ale	 locurilor	 de	 munca,	 consiliere	

antreprenoriala	etc	

- circa	500	de	persoane	s-au	angajat	ca	urmare	a	implemantarii		unor	proiecte	

	

Management	si	consultanta	

- managementul	clusterului		“Sanatate	Romania”	

- infintarea	clsuterului		“Romania	Glocala”	



	
- infintarea	clusterului	balcanic	pentru	turismul	de	sanatate	(impreuna	cu	clusterul	pentru	

turismul	de	sanatate	turism		din	Muntenegru);	

- pregatirea,	 documentarea	 si	 scrierea	 de	 proiecte	 pentru	 programele	 de	 cooperare		

transfrontaliera		

- finalizarea	a		9	proiecte	cu	finantare	europena	

	

ACTIVITATE	STIINTIFICA	

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

dezvolatre;	

- editarea	publicatiei	International	Journal	for	Responsible	Tourism	;	

- elaborarea	strategiei	de	marketing	turistic	pentru	judetul	Calarasi.	


