
Gala Premiilor AJTR pentru anul 2013,
desfășurată la hotelul Marshal Garden - București,
în ziua de 15 ianuarie 2014

Premiul de Excelenţă - d-nei Maria GRAPINI,
ministru al IMM, Turism și Mediu de Afaceri,
pentru Dinamism, stil şi eficienţă în dezvoltarea turismului românesc;

Premiul de Excelenţă - d-lui Ion ANTONESCU, Preşedintele Marshal Turism, pentru
Idei de afaceri şi performanţă în turism;

Premiul Eveniment - d-lui George Sorin NICOLESCU, directorul general al firmei
Olimpic Internaţional Turism, Bucureşti, pentru „Ordinul Meritul Industrial şi
Comercial în Grad de Cavaler”, singura societate de turism din România care a primit
o asemenea înaltă distincţie;

Premiul Muzeul Anului - d-lui Virgil Ştefan NIŢULESCU, Director general al Muzeului
Naţional al Ţăranului Român;

Premiul de Excelenţă - d-lui Sergio FALESCHINI, președinte Vinarte, pentru
Rafinamentul cu care îngemănează arta cu licorile lui Bachus;

Premiul Profesioniştii - d-lui Aurel BORŞAN, preşedintele fundaţiei Amfiteatru,
pentru contribuţia la impunerea publicaţiei Internaţional Journal for Responsable
Tourism;

Premiul De la Nistru pân’ la Tisa - d-lui Victor RONCEA, un profesionist al întregii
claviaturi jurnalistice;

Premiul Gutenberg - d-lui Nicolae ELEK,
director general al societății Proeditură și tipografie,
pentru artă şi eleganţă în tipărirea lucrărilor cu profil turistic;

Premiul Turism fără frontiere - d-nei Simona LAZĂR şi d-lui Valentin ŢIGĂU, artizanii
site-ului AJTR www.presadeturism.ro

Premiul Cartea care zideşte - d-lui Nicolae C. DIMACHE, pentru cartea Vulcani, fluvii
sacre şi zei de piatră, apărută în Colecţia verde, a editurii România pitorească;

Premiul Polul succesului - O.P.T.B.R., la aniversarea a 20 de ani de la înfiinţarea
asociaţiei;



Premiul La Aniversară - d-lui Nicu PUPĂZĂ, Preşedintele Asociaţiei Naţionale
Maitres d’Hotel, pentru cea de-a X-a ediţie a „Trofeului Marian Bugan”;

Premiul La Aniversară- d-lui prof. Nicolae DINESCU,
împlinirea unui lustru de la înfiinţarea Asociaţiei Veteranmont din Rm. Vâlcea;

Premiul Ca la mama acasă - d-lui Tudor CARTIANU, pentru Calitate şi stil în
activitatea pensiunii turistice „Casa Cartianu” jud. Gorj;

Premiul Anda Raicu - d-lui Florin ARJOCU, pentru Profesionalismul prin care se
ilustrează blogul „DrumLiber.ro”;

Premiul Fotografia ca viaţă, viaţa ca fotografie - d-lui Alecu RENIŢĂ şi d-lui Lucian
RENIŢĂ, pentru expoziţia de fotografii „Eşti floare de dor, Basarabie!”;

Premiul Fotografia ca viaţă, viaţa ca fotografie - d-lui Cristian HRISTEA, redactor şef
la revista „Vacanţe şi călătorii”, pentru Salonul Naţional de Fotografie Turistică;

Premiul Fotografia ca viaţă, viaţa ca fotografie - Cristian CATANĂ, redactor şef la
revista „Vacanţe la Ţară”, pentru Expoziţia de fotografii „Vacanţe cu farmec”;

Premiul Profesioniştii - d-nei Cristina LORENŢ, producător TVR Internaţional, pentru
promovarea consecventă a României turistice peste hotare;

Premiul pentru reportaj - d-nei Raluca AFTENE, TVR Iaşi, pentru serialul Descriptio
Moldaviae;

Premiul de Excelenţă- Institutului de Cercetări Economice şi Sociale „Gheorghe
Zane” din Iaşi, Pentru contribuţia deosebită la promovarea turismului rural în
România;

Premiul de Excelenţă - Institutului Naţional de Cercetare-Dezvoltare în Turism
(INCDT), pentru contribuţia deosebită la dezvoltarea şi promovarea turismului
românesc (1971-2013);

Premiul Tezaur - d-nei conf. Univ. dr. Andreea Mihaela BĂLTĂREŢU, pentru lucrarea
„Amenajarea turistică a teritoriului” (Ed. Universitară - Bucureşti, 2013);

Premiul Cartea care zideşte - prof. univ. dr. Nicolae NEACŞU, conf. Univ. dr. Andreea
Mihaela BĂLTĂREŢU, dr. Monica NEACŞU pentru volumul „Resurse şi Destinaţii
turistice - studii de caz, statistici şi reglementări” (Ed. Pro-Universitară - Bucureşti,
2013);



Premiul Tezaur - cercet. şt. dr. Ion TALABĂ, cercet. şt. dr. Alina Petronela HALLER,
cercet. şt. dr. Teodor PADURARU, ing. dr. Dănuţ UNGUREANU, pentru volumele
„Turismul rural românesc în contextul dezvoltării durabile - actualitate şi
perspective”;

Premiul Tezaur - Prof. univ. dr. Gabriela STĂNCIULESCU şi Prof. univ. dr. Olimpia
STATE, pentru volumul „Tehnica operaţiunilor de turism intern şi internaţional”;

Premiul Gaudeamus - Drd. Andreea BOTOŞ, pentru cercetări şi articole privind teza
de doctorat „Strategii de brand pentru turismul cultural în staţiunile balneare”;

Premiul Gaudeamus - Drd. Anamaria-Cătălina RADU, pentru cercetări şi articole
privind teza de doctorat „Planificarea de marketing a fondurilor europene -
aplicaţie turism”;

Premiul Europa - Prof. Univ. dr. Ion PÂRGARU, pentru contribuţia deosebită la
promovarea turismului cultural şi de sănătate din România şi țările balcanice;

Premiul Tezaur - Conf. univ. dr. Daniela NENCIU, pentru volumul „Strategii şi politici
de marketing în turism, comerţ şi servicii” (Ed. Pro-Universitaria - Bucureşti, 2013);

Premiul Tezaur - Prof. univ dr. Mirela MAZILU, pentru lucrarea „Turismul românesc -
promotor al globalizării şi factor de dezvoltare durabilă” (Ed. Wseas - Atena, Grecia,
2013);

Premiul Turism ecvestru - d-lui Mugur POP, pentru proiectul „Călare în Carpaţi”;

Premiul Vinul frate cu turismul - d-lui Sergiu NEDELEA, un rafinat somelier nu doar al
vinului, ci şi al cuvântului bine scris;

Premiul Art Design - d-lui Mihai APOLOZAN, pentru risipă de imaginaţie şi de
profesionalism;

Premiul Tezaur - dr. Victor TIMOTIM, cercet. pr. gr. II Georgeta MAIORESCU, dr.
Tamara ŞIMON, dr. Doru TUDORACHE, pentru studiul „Proiect de valorificare şi
introducere în circuitul turistic a unor obiective sau fenomene geoturistice din
România” (5 volume);

Premiul Natură şi Aventură - alpiniştilor Marius GANE, Zsolt TÖRÖK, Teo VLAD,
Aurel SĂLĂŞAN, care au urcat pe vârful Nanga Parbat , la 8125 m alt., şi lui Bruno
ADAMCSEK, care a ajuns până la înălțimea de 7.400 m


