
Valorificarea Identitatilor si
experientelor locale 



Program al Fundatiei Amfiteatru

• “Identitati si experiente locale” este un 
program al Fundatiei Amfiteatru 



Instrumentele si produsele dezvoltate
prin programeleFundatiei Amfiteatru

Am dezvoltat o serise de produse si instrumente
pentru valorificarea turismului responsabil:

• Merg.in

• Walk&Shoot

• SNFT

• Cosy Romania

• IJRT

• Clusterul Romania Glocala





Merg.În este o rețea de site-uri, aplicații și 

tipărituri bazate pe conținut și servicii care 

contribuie la descoperirea  unei comunități . 



Merg.în e un loc de întâlnire între comunitate și 

public. Privim din ambele puncte de vedere, ce 

au de făcut și de câștigat fiecare dintre părți. 



Scopul demersului merg.in este valorificarea

și ordonarea într-un sistem articulat a 

identităților si experiențelor locale.



Walk & Shoot

fotografie & explorare urbană



Walk & Shoot 

este un nou tip de produs,  o 
experiență completă pentru cei

care se regăsesc la intersecția
dintre două pasiuni – fotografie

și București.

Walk & Shoot este un proiect
Merg.În. 



Andrei Crăciun
Alina Vâlcan
Diana Marcu

Emil Boboescu
Ion Borsan

Andreea Leu

Poveștile locului sunt
documentate și prezentate

de scriitori, jurnaliști, 
istorici, localnici

transformați în ghizi



Durată aproximativă: 10 ore. 

Numărul de locuri este limitat la 12 
participanți/ workshop. 

Walk & Shoot e un 
workshop de o zi și are loc

în weekend-uri. 



Fotografi colaboratori:

Bogdan Botofei

Cornel Lazia

Adi Bulboaca

Alex Axon

Iulian Popa

Cristina One



Se termină cu o sesiune de feedback în care participanții își
prezintă cele mai reușite fotografii, primesc sugestii de editare și

are loc un schimb de păreri și idei.



Impact in comunitati

• 38% din venituri le-am redirectionat catre
diverse comunitati:

– Comunitatea de jurnalisti -> 10% din venituri

– Comunitatea roma -> 15% din venituri

– Comunitatea artistica -> 13 % din venituri



SALONUL 

NAȚIONAL DE 

FOTOGRAFIE 

TURISTICĂ (SNFT)
UN PROIECT REALIZAT DE FUNDAȚIA AMFITEATRU CU SPRIJINUL GRUPARTE 



Conceptul SNFT

 SNFT este unul dintre cele 
mai longevive concursuri 
de fotografie din România 
reunind de-a lungul a 22 
de editii peste 10.000 de 
concurenți din întreaga 
țară și peste 60.000 de 
fotografii înscrise în 
concurs;

 Scopul său este să ofere o 
viziune în imagini a 
potențialului României 
pentru practicarea unui 
turism responsabil.

www.snft.ro

http://www.snft.ro/


Ediția XXII a SNFT

“O suta” 

 Expozitia – 11 – 17 mai 

 Vernisaj – luni 14 mai 

 La “The Gallery” – str. 

Leonida nr. 11 

Expoziția foto a ediției 

XVIII a SNFT



Cosy Romania
• Cautam si dezvoltam produse

turistice “cosy” sau “familiare”, 
folosit in sensul de prietenos, 
apropiat. 

• Experientele cosy se adreseaza
grupurilor mai mici informale
de turisti, care vor sa cunoasca
o comunitate in thina.



IJRT – International Journal for 
Responsabile Tourism 

• Este o publicatie stiintifica on-line, open-access, 
peer-reviewed in care sunt publicate articole
stiintifice din domniul turismului, cu accent pus 
pe turismul respinsabil

• Jurnalul este indexat in baze de date 
internationale: RePEc, Econ Papers, EBSCO, CABI, 
Index Copernicus, CIRET

• Jurnalul a aparut in 2012 

• Comitetul stiintific este format din 17 profesori
universitare din Romania si strainantate. 



Clusterul Romania Glocala
glocalro.org

• Misiune: valorificarea si ordonarea identitatilor, 
produselor si serviciilor locale.

• Diversitatea comunitatilor si a resurselor locale sunt un 
potential imens de dezvoltare prin inovatie si
creativitate

• Identitatea locala devine o resursa in sine
• Scopul principal al clusterului este de a creste reputatia

si de a consolida increderea in calitatea produselor si
serviciilor comunitatilor. 

• Clusterul este o fereastra de oportunitate servind ca un 
instrument de dezvoltare prin consolidarea
caracteristicilor teriotriului. 


