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   În ultimii ani, pe plan internațional ( O.M.T. sau O.N.U.) au 
subliniat importanța unui comportament responsabil, a 
dezvoltării durabile și a prezervării elementelor naturale și 
antropice angajate în activități turistice. 
 

   Fundația Amfiteatru a dezvoltat un prim program prin care 
Turismul Responsabil este promovat la scară națională.  
 

   Punând accent pe inovație și nu pe adaptarea mecanică, 
Fundația Amfiteatru militează pentru un Turism Responsabil  
în care accentul cade pe comunitate. 
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 Se poate desfășura oriunde există patrimoniu 
uman, cultural, natural și social; 

 Generează beneficii economice  pentru 
localnici, stimulând bunăstarea comunităților 
gazdă și îmbunătățirea condițiilor de muncă;  

 Stimulează implicarea membrilor 
comunităților locale în luarea deciziilor care le 
vizează calitatea și stilul de viață; 

 Aduce contribuții pozitive în prezervarea 
moștenirii culturale și naturale, pentru a 
menține diversitatea; 



 Furnizează experiențe mai plăcute pentru turiști 
prin implicarea acestora în viața comunității pe care 
o vizitează și o înțelegere mai profundă a culturii, 
societății și a mediului; 
 

 Asigură un acces mai ușor la turism persoanelor cu 
dizabilități fizice; 
 

 Furnizează experiențe mai profunde turiștilor 
printr-o mai mare implicare a lor în viața 
comunității pe care o vizitează, facilitând 
înțelegerea de către turiști a provocărilor locale, 
culturale, sociale și de mediu.  
 
 



 Abordarea turismului reponsabil presupune 
înțelegerea și respectul față de valorile 
comunităților, comunicarea  directă între vizitator 
și gazdă, influența reciprocă. 
 

 Până în prezent turismul în Delta Dunării 
exemplu a fost centrat în special pe promovarea 
ecosistemului și mai puțin pe comunitate. 

 

 Fundația Amfiteatru propune o abordare 
integrată și pune accent pe dezvoltarea 
comunităților locale și a specificului acestora. 

 



 

 Milităm pentru practicarea turismului în sensul cunoașterii 

și respectării modului de viață al comunităților. Fiecare 

comunitate locală având o identitate proprie, valori și 

simboluri care îmbogățesc cunoașterea. 
 
 



 Locuitorii își sporesc veniturile ca proprietari, 
antreprenorii locali, furnizorii de bunuri și servicii 
sau angajați. 

 Turismul bazat pe comunitate permite turistului să 
descopere habitatele locale și fauna salbatică, cu 
respect față de tradițiile culturale, ritualuri și 
cutume. 

 Prin intermediul turismului Comunitatea va 
conștientiza valoarea economică și socială a 
patrimoniului local, natural și cultural, iar acest 
fapt va favoriza conservarea acestor resurse pe 
baza comunității. 



 

 DEZVOLTAREA IRAȚIONALĂ   

   kitsch versus tradițional 

 

 TEHNOLOGIA   

   bărci cu motor versus bărci tradiționale 

 

 EXPLOATAREA IRAȚIONALĂ A RESURSELOR 
pescuitul și braconajul 

 

 

 



 Comunitățile din Delta Dunării – oamenii sunt 
izolaţi, înconjuraţi de ape şi dețin resurse 
minime pentru supraviețuire.  

 În condițiile expansiunii turismului consumist 
lipsit de responsabilitate, comunitățile locale 
se simt abandonate. 

 Peisajul este vizibil afectat. Vilele și 
pensiunile care au apărut în ultimii ani în 
zonă care pun în pericol dezvoltarea 
sustenabilă a întregii zone. 

 

 

 



 Comunitatea poate alege un partener privat 
care să furnizeze capital, clienți, servicii de 
marketing al destinației sau alte tipuri de 
expertiză. 

 Servicii standard – acces la internet (ex. 
folositor pentru confirmarea rezervărilor) – 
acces la servicii de telefonie (ex. folositoare în 
cazuri în care ese nevoie de asistență 
medicală) 



 

 

 

 

      Vă mulțumim pentru atenția acordată! 


