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RAPORT	DE	ACTIVITATE		

2018	

	

În	 anul	 2018	 am	 consolidat	 programele	 din	 anul	 precedent,	 prin	 intervenții	 directe	 în	

comunitățile	locale,	prin	profesionalizarea	ospitalității	și	afirmarea	identităților	antropice	și	

naturale,	având	ca	instrumente	de	baza	educația	și	cercetarea	științifica.	

Sănătate	

Organizăm	conferințe	și	activități	în	cadrul	programului	profesional-științific	„Managementul	

calității	în	sănătate”	in	vederea	în	afirmarii	și	valorificarii	resurselor	din	sistemul	de	sănătate,	

dezvoltarii	sistemului	medical	prin	invatare	si		răspândirea	cazurilor	de	bune	practici	printre	

profesioniști.	Principalele	activități	au	fost:	

• Forumul	 Internațional	 pentru	 Turismul	 de	 Sănatate	 Ediția	 a	 X-a	 în	 colaborare	 cu	

Ministerul	Turismului	în	perioada	Bucuresti,	19-20	aprilie	2018,	București;	

• Conferința	 „Eficacitatea	 și	 eficiența	 instruirii	 personalului	 din	 unitățile	medicale	 	 cu		

privire	 la	 supravegherea,	 prevenirea	 și	 limitarea	 Infecțiilor	 Asociate	 Asistenței	

Medicale”,	 în	 colaborare	 cu	 Autoritatea	 Naționala	 de	 Management	 al	 Calității	 în	

Sănătate,	22	februarie	2018,	Iași;	

• 	Conferința	 „Mijloace	 moderne	 de	 prevenire	 și	 combatere	 a	 infecțiilor	 asociate	

asistenței	 medicale”,	 în	 colaborare	 cu	 Autoritatea	 Naționala	 de	 Management	 al	

Calității	în	Sănătate,	29	martie	2018,	București;	

• 	Conferința	„Implementarea	General	Data	Protection	Regulation	(GDPR)	 	 în	sistemul	

medical”,	 în	 colaborare	 cu	 Autoritatea	 Naționala	 de	 Management	 al	 Calității	 în	

Sănătate,	3	mai	2018,	București;	
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• Conferința	 „Managementul	 calității	 	 în	 unitățile	 sanitare	 din	 ambulatoriu”,	 în	

colaborare	cu	Autoritatea	Naționala	de	Management	al	Calității	în	Sănătate,	22	iunie	

2018,	Iași;	

• Conferința	„Pacientul	și	calitatea	serviciilor	de	sănătate”,	în	colaborare	cu	Autoritatea	

Naționala	de	Management	al	Calității	în	Sănătate,	25	octombrie	2018,	Bucuresti;	

• Conferința	„Auditul	clinic	și	îngrijirea	pacientului-parte	a	managementului	calității	în	

sănătate”,	 în	 colaborare	 cu	 Autoritatea	 Naționala	 de	 Management	 al	 Calității	 în	

Sănătate,	12	decembrie	2018,		București;	

• Administrarea	 Clusterului	 Medical	 „Sănătate	 România”	 (www.sanateromania.ro/;	

www.healthromania.com).	 Clusterul	 este	 prezent	 pe	 platforma	 Comisiei	 Europene	

www.clustercolaboration.eu.	 Prin	 intermediul	 clusterului	 suntem	 conectați	 la	

programele	 europene	 destinate	 sănătății,	 primim	 solicitări	 și	 propuneri	 de	

parteneriate	pentru	diverse	proiecte	și	programe,	participăm	la	activități	profesional-

științifice,	târguri	și	întâlniri	naționale,	europene	și	internaționale.	

Dezvoltarea	comunităților,	turism	și	industrii	creative	

• Programul	„Identități	și	experiențe	ale	comunităților”	(www.merg.in).		
Contribuim	prin	conținut	și	servicii	la	valorificarea	potențialulului	natural	și	antropic.	

Includem	 modul	 de	 viață,	 meșteșugurile,	 industriile	 și	 ocupațiile	 tradiționale,	

rezultatele	modernității,	 raporturile	comunităților	cu	mediul	 înconjurător,	 resursele	

naturale	unice,	produsele	 și	 serviciile	 locale.	 În	anul	2018	au	 fost	publicate	370	de	

articole	 –	 avancronici	 și	 cronici	 ale	 evenimentelor	 din	 comunități,	 interviuri	 cu	

reprezentanți	 importanți	 ai	 turismului	 sau	 culturii,	 prezentări	 și	 descrieri	 ale	

obiectivelor	 de	 patrimoniu,	 precum	 și	 ale	 altor	 obiective	 culturale,	 reprezentative	

pentru	comunitate.	În	2018,	platforma	merg.in	a	avut	peste	77.000	de	vizualizări,	iar	

postările	 de	 pe	 pagina	 de	 Facebook	 a	 platformei	 au	 ajuns	 la	 peste	 132.000	 de	

persoane.		

• Salonul	National	de	Fotografie	Turistică	(www.snft.ro).		

http://www.sanateromania.ro/
http://www.healthromania.com
http://www.clustercolaboration.eu
http://www.merg.in
http://www.snft.ro
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Promovează	 talentul	 și	 pasiunea	 pentru	 fotografie,	 fie	 că	 este	 vorba	 de	 fotografi	

amatori	 sau	profesioniști.	 Lansat	 în	 anul	2006,	este	 cel	mai	 longeviv	eveniment	de	

gen.	 În	decursul	celor	11	ani	s-au	 înscris	peste	4.000	de	concurenți	cu	mai	mult	de	

41.000	 de	 poze,	 văzute	 de	 peste	 250.000	 de	 vizitatori	 (la	 fața	 locului	 sau	 on-line).	

Anul	 acesta	 am	 lansat	 provocarea	 fotografică	 „Explorăm	 comunități”	 -	 fotografiile	

înscrise	în	concurs	trebuiau	să	ne	facă	să	vrem	să	pornim	în	căutarea	comunităților	și	

a	 îndeletnicirilor	 lor;	 fie	că	vorbim	de	comunități	 care	conturează	cultural	România	

dinainte	 să	 îi	 spunem	noi	 așa,	 sau	 născute	 ieri,	 cum	e	 vorba.	 Fotografiile	 cele	mai	

bune	au	fost	premiate	cu	un	weekend	la	munte,	vouchere	la	atelierele	de	fotografie	

Walk	&	Shoot	și	ghiduri	Merg.În,	iar	expoziția	a	avut	loc	la	Gallery;		

• Organizarea	Forumului	Internațional	pentru	Turismul	Responsabil	(ediția	a	VI-a,	10-

13	mai	2018,	Muzeul	Național	de	Istorie	a	României,	București).		

Evenimentul	 a	 reunit	 aproximativ	 100	 de	 participanți,	 reprezentați	 ai	 autorităților	

naționale	 și	 locale,	 specialiști	 din	 industrii	 creative,	 turism	 și	 urbanism,	 lideri	 de	

opinie,	dezvoltatori	de	proiecte	și	programe,	antreprenori	cu	rezultate	în	dezvoltarea	

și	comercializarea	produselor	și	serviciilor	specifice	turismului	responsabil.	Pe	 lângă	

specialiști	 și	 antreprenori	 locali	 care	 deja	 au	 adoptat	 principiile	 turismului	

responsabil,	 am	 avut	 marea	 plăcere	 de	 a-l	 avea	 alături	 de	 noi	 și	 pe	 Dr.	 Harold	

Goodwin,	 căruia	 turismul	 responsabil	 internațional	 îi	 datorează	 mult.	 În	 urma	

cursului	 ținut	 de	 el,	 participanții	 au	 primit	 o	 diplomă	 acreditată	 de	 International	

Centre	for	Responsible	Tourism.	

• WALK	&	SHOOT	–	workshop	de	fotografie	și	explorare	a	comunităților.		

Workshopul	 WALK	 &	 SHOOT	 este	 menit	 să	 fie	 o	 experiență	 specifică	 turismului	

responsabil.	 Misiunea	 acestor	 workshop-uri	 este	 aceea	 de	 a	 crea	 experiențe	 noi,	

puternice,	prin	valorificarea	istoriei	și	a	stilului	de	viață	din	prezent.	În	2018	a	fost	un	

moment	de	răscruce	în	viața	acestui	mod	de	a	descoperi	comunitățile	din	București:	

am	 grupat	 atelierele	 în	 jurul	 genurilor	 fotografice.	 Astfel	 au	 fost	 organizate	 9	

workshopuri,	 care	au	 fost	coordonate	de	5	 fotografi	profesioniști	 și	de	 renume	din	

România.	Au	participat	aproximativ	70	de	fotografi	amatori.	Ne	adresăm	comunității	
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fotografilor,	 pasionaților	 de	 fotografie,	 celor	 pasionați	 de	 București	 și,	 bineînțeles,	

celor	 aflați	 chiar	 la	 întrepătrunderea	 acestor	 pasiuni.	 În	 cadrul	 atelierelor	 sunt	

implicați	 și,	 astfel,	 susținuți	 actori	 de	 pe	 scenele	 teatrelor	 independente,	 artiști	

contemporani,	meșteșugari	și	artizani.					

• administrarea	Clusterului	„Romania	Glocală”	(www.glocalro.org).	

	

Capital uman	

Proiectele	și	programele	lansate	în	anii	trecuți	au	fost	dezvoltate	în	continuare	pentru	a	avea	

un	conținut	teoretic	de	calitate	adaptat	continuu	nevoilor	practicii	și	noilor	tendințe.		

• peste	100	de	absolvenți	ai	cursurilor	în	domeniul	turismului;	

• peste	300	de	absolvenți	ai	cursurilor	în	domeniul	sănătății;	

• peste	2500	de	participanți	la		forumuri,	conferințe,	seminarii	etc.	

Am	demararat	implementarea	urmatoarelor	proiecte:	

• „Dezvoltare	 locală	 integrată	 în	 comuna	 Belin”,	 proiect	 care	 va	 ajuta	 la	 dezvoltarea	

socio-economică	 echilibrată	 a	 comunei	 Belin	 (județul	 Covasna),	 prin	 oferirea	 de	

programe	integrate	de	formare	profesională,	mediere	pe	piața	muncii	pentru	400	de	

persoane,	 programe	 educationale	 pentru	 150	 de	 copii	 	 și	 promovarea	 economiei	

locale	prin	demarea	a	35	de	afaceri	locale;	

• „Dezvoltarea	 comunei	 Crivăț	 prin	 măsuri	 integrate”,	 proiect	 care	 va	 ajuta	 la	

dezvoltarea	 socio-economică	 echilibrată	 a	 comunei	 Crivăț	 (județul	 Calarasi),	 prin	

oferirea	 de	 programe	 integrate	 de	 formare	 profesională,	mediere	 pe	 piața	muncii	

pentru	400	de	persoane,	programe	educatiionale	pentru	110	de	copii	și	promovarea	

economiei	locale	prin	demarea	a	50	de	afaceri	locale;	

http://www.glocalro.org
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• Am	 continuat	 implementarea	 proiectului	 „Măsuri	 integrate	 pentru	 dezvoltarea	 și	

valorificarea	potențialului	comunei	Letca	Nouă”,	proiect	care	va	ajuta	la	dezvoltarea	

socio-economică	echilibrată	a	comunei	Letca	Nouă	(județul	Giurgiu),	prin	oferirea	de	

programe	integrate	de	formare	profesională,	mediere	pe	piața	muncii	și	promovarea	

economiei	locale	prin	demarea	a	45	de	afaceri	locale;	

Studii	 și	 strategii,	 programe,	 analize	 socio-economice	 de	 valorificare	 a	 potențialului	

antropic	și	natural	al	comunităților	

• peste	20	de	studii	despre	comunități	 	 în	vederea	dezvoltării	de	proiecte/	programe/	

strategii	 de	 dezvoltare	 bazate	 pe	 o	 bună	 cunoaștere	 a	 resurselor	 locale	 dar	 și	 a	

tendințelor	de	dezvoltare	a	comunităților	la	nivel	european;	

• Centrul	 de	 Educație,	 Dezvoltare	 și	 Cercetare	 „Amfiteatru”	 (cedca.ro)	 deține	

acreditările	 necesare	 și	 asigură	 resursele	 profesional-științifice	 pentru	 programele	

interne	și	externe;	

• pregătirea,	documentarea	și	scrierea	proiectului	„Creșterea	calității	vieții	vârstnicilor	

din	 București	 și	 promovarea	 îmbătrânirii	 active	 prin	 furnizarea	 de	 servicii	 sociale”,	

regiunea	Sud-Muntenia,	în	cadrul	Programului	Operațional	Capital	Uman	2014-2020;		

• pregătirea,	 documentarea	 și	 scrierea	 proiectului	 „Îmbunătățirea	 nivelului	 de	

competențe	 profesionale	 și	 creșterea	 ocupării	 in	 Regiunea	 Centru”,	 în	 cadrul	

Programului	„Operațional	Capital	Uman	2014-2020;	

• pregătirea,	 documentarea	 și	 scrierea	 proiectului	 „Îmbunătățirea	 nivelului	 de	

competențe	 profesionale	 și	 creșterea	 ocupării	 in	 Regiunea	 Nord	 -	 Est”,	 în	 cadrul	

Programului	„Operațional	Capital	Uman	2014-2020;	

• parteneriat	 în	 vederea	 pregătirii,	 documentării	 și	 scrierii	 proiectului	 „#FAPTE	 –	

Regenerare	 urbană	 Amurgului”,	 în	 cadrul	 Programului	 „Operațional	 Capital	 Uman	

2014-2020;	
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Parteneriate	și	cooperări	

• Dezvoltarea	 de	 parteneriate	 dedicate	 dezvoltării	 comunităților	 cu	 ADR-uri,	 consilii	

județene,	primării,	ONG-uri,	organizații	profesionale	și	patronale;	

• Participarea	la	18	evenimente	profesional-stiintifice	de	promovare	sau	de	dezbatere	

a	problematicii	dezvoltării	comunităților;	

• Cooperarea	cu	organizații	de	turism	responsabil	și	ospitalitate	din	Europa;	

• Am	 fost	 acceptați	 ca	 membru	 al	 ICRT	 (Centrul	 International	 pentru	 Turismul	

Responsabil),	rețeaua	globală	de	turism	responsabil;	

• Am	devenit	membru	al	GAL-ului	 initiat	 la	nivelul	sectorului	5,	„Împreună	dezvoltăm	

sectorul	5”	

	


