
GALA PREMIILOR ASOCIAȚIEI JURNALIȘTILOR ȘI SCRIITORILOR DE 

TURISM DIN ROMANIA-HOREZU 2013 

 

In localitatea turistica Horezu, judetul Valcea, a avut loc, sambata, 12 ianuarie 2013, 

Gala Premiilor Asociatiei Jurnalistilor si Scriitorilor de Turism din Romania (AJTR), editia 

2013. Organizata in parteneriat cu Primaria Horezu, Gala a recompensat activitatea deosebita 

a unor jurnalisti, scriitori, fotografi, universitari, manageri din turism. 

Iata lista premiilor
1
: 

- Premiul Natura și aventura – alpiniștilor Ticu LACATUȘU și Cornel COMAN, autorii 

filmului „Steag romanesc pe gheturile Groenlandei”, difuzat in anul 2012 de TVR 1; 

- Premiul Europa – d-nei Dr. Marilena STOIAN, presedinte fondator al ANTREC, 

coorganizator al Congresului european de turism rural din octombrie 2012, desfasurat in 

judetul Neamt; 

- Premiul Tezaur – d-lor Dr. Nicolae TELEKI și Dr. Laviniu MUNTEANU, pentru albumul 

Romania balneo-turistica aparut la editura Royal Company; 

- Premiul Tezaur – Editurii Royal Company, d-lui Petre BARON, pentru realizarea albumului 

Romania balneo-turistica; 

- Premiul „In linia intai” – d-lui Ivan ALEXANDROV, Vidin (Bulgaria), pentru apararea 

romanilor și romanismului din jurul Romaniei; 

- Premiul Catedralele Naturii – d-lui Ivan PATZAICHIN, aparator consecvent al Deltei 

Dunarii; 

- Premiul Anda Raicu – d-nei Florentina VARGA, de la Radio Romania Actualitați; 

- Premiul – Pentru foto-reportaj – d-lui Mihai VASILE, redactor la revista Romania 

pitoreasca; 

- Premiul Calator in țara mea – Revistei Vacanțe și Calatorii, pentru contribuția deosebita la 

promovarea conceptului de „Turism Responsabil” si a imaginii Romaniei; 

- Premiul La Aniversara – Revistei Romania pitoreasca, la cei 80 de ani de la tiparirea 

primului numar al publicatiei; la cei 40 de ani de aparitie neintrerupta; 

- Premiul Ex libris – Editurii Paidea, pentru intreaga si remarcabila activitate editoriala; 

- Premiul Ochean – d-lui Silviu NEGUT, autorul cartii „Si eu am fost la… Capatul lumii”, 

aparuta la editura Neverland; 

- Premiul Cartea care zideste – d-nei Dr. Mihaela FRASINEANU, pentru lucrarea „Substante 

hidrominerale din Romania si valorificarea lor”; 
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- Premiul Cartea care zideste – Editurii ASE, pentru lucrarea „Pasi inainte… sau pasi inapoi?! 

Copilarie deportata” de Florica MATAU. Coordonator – Prof. univ. dr. Nicolae LUPU; 

- Premiul Cartea care zideste – d-nei Dr. Madalina Lavinia TALA, pentru lucrarea „Religie, 

cultura, turism”; 

- Premiul Roza Vanturilor: d-lui Mohammad MURAD, presedinte FPTR, pentru initiativa si 

solidaritate de breasla in turism; 

- Premiul Turism pe 4 roti: Firmei SC Normandia S.R.L., din Horezu, d-lui Gabriel; 

- Premiul Temerarii: grupului Free Miorita, pentru proiectul „Dacioti pana-n Mongolia”: 

- Premiul Gaudeamus – Universitatii Crestine Dimitrie Cantemir 

– Bucuresti, pentru contributia deosebita la formarea si perfectionarea personalului 

superior din turism si pentru aportul la imbogatirea literaturii de specialitate prin 

manuale, carti, tratate, conferinte si reuniuni stiintifice; 

- Premiul Gaudeamus – Academiei de Studii Economice – Bucuresti, pentru contributia 

deosebita la formarea si perfectionarea personalului superior din turism si pentru aportul la 

imbogatirea literaturii de specialitate prin manuale, carti, tratate, conferinte si reuniuni 

stiintifice; 

- Premiul Gaudeamus – Universitatii Lucian Blaga – Sibiu pentru contributia deosebita la 

formarea si perfectionarea personalului superior din turism si pentru aportul la imbogatirea 

literaturii de specialitate prin manuale, carti, tratate, conferinte si reuniuni stiintifice; 

- Premiul Gaudeamus – Universitatii Bucuresti, Facultatea de Geografie – Geografia 

turismului, pentru contributia deosebita la formarea si perfectionarea personalului superior 

din turism si pentru aportul la imbogatirea literaturii de specialitate prin manuale, carti, 

tratate, conferinte si reuniuni stiintifice; 

- Premiul Gaudeamus: d-lui drd. Mihai Cristian DITOIU, pentru atasamentul fata de 

prezentul si, mai ales, viitorul turismului nostru; 

- Premiul Initiativa familiala in turism: Familiei Rodica si Constantin POPA din Slanic 

Moldova-Bacau, care au derulat, in ultimii 15 ani, 5 proiecte de dezvoltare a turismului cu 

fonduri europene: 

- Premiul Eveniment: Hotelului Marshal din Bucuresti, inaugurat in anul 2012, pentru stil, 

eleganta si calitatea serviciilor; 

- Premiul Bratara de aur: THR – Consulting Group, Bucuresti, pentru contributia deosebita la 

formarea si perfectionarea personalului operativ din turism; 

- Premiul Bratara de aur: CEDES – Cercetare-dezvoltare, Bucuresti, pentru contributia 

deosebita la formarea si perfectionarea personalului operativ din turism; 



- Premiul de Excelența – Primariei orașului Horezu, pentru demersurile privind includerea 

Tehnicii ceramicii tradiționale de Horezu pe Lista Reprezentativa UNESCO a Patrimoniului 

Imaterial al Umanitații; 

- Premiul de Excelenta – d-lui Walter KARGEL, pentru intreaga activitate inchinata, cu 

pioletul și condeiul, munților Romaniei, pentru ultima carte „Alpinism. Inaltimi, riscuri, 

bucurii”, publicata in anul 2012 la editura Romania pitoreasca; 

- Premiul de Excelenta – d-lui Sorin BURTEA, TVR, pentru emisiunile dedicate dezvoltarii 

turismul romanesc; 

- Premiul Ambasador: d-lui academician Kopi KYÇYKU, devotat prieten al culturii si 

poporului roman; 

- Premiul Mecena – d-lui George Sorin NICOLESCU, director general al firmei Olimpic 

International Turism S. R. L., București; 

- Premiul Mecena – d-lui Fanica PANCIU, patronul firmei Ospeția vranceana S. R. L., din 

orașul Panciu, jud. Vrancea; 

- Premiul Investitii in turism: Consiliului Judetean Valcea, pentru finalizarea 

impresionantului domeniu schiabil de la Obarsia Lotrului. 


