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Luna septembrie a fost marcata de principalul eveniment de promovare organizat de 

catre OPTR, BURSA SI FORUM-UL DE TURISM BALNEAR.. Manifestarea s-a desfasurat la Baile Felix, 
in perioada 24-26 sept., la hotel International****. Evenimentul s-a desfasurat sub patronajul 
Autoritatii Nationale pentru Turism si s-a bucurat de prezenta dlui George Brezoi – secretar de 
stat la Min.Economiei, Departamentul pentru IMM-uri, Mediul de Afaceri si Turism, care si-a 
declarat disponibilitatea de sustinere a sectorului de turism balnear, a primarului statiunii, care a 
informat despre planurile de dezvoltare, a dnei Lucia Morariu- presedinte ANAT- care a insistat 
pe colaborarea intre cele doua asociatii, a altor invitati si specialisti. 

                 
Editia de anul acesta a marcat un jubileu, fiind  cea de a X-a editie, demonstrand ca 
manifestarea a trecut testele timpului si ale cerintelor pietii, crescand an de an si inscriindu-se 
pe lista evenimentelor de nivel national cerute si vizitate de comunitatea de afaceri, de 
specialisti din mediul universitar, cercetare, etc. Manifestarea este recunoscuta si pe plan 
international, inscriindu-se ca o manifestare europeana regionala de valoare 
Au fost inmanate plachete aniversare cat si pentru sustinerea turismului balnear dlui Andor 
Albel-director de marketing la Asociatia Alfoldi din Ungaria, dlui dr. Petre Baron – pentru 
excelenta lucrare dedicata statiunilor balneare si dlui prof. dr. Nicolae Neacsu – Universitatea 
Crestina Dimitrie Cantemir- pentru modul in care pregateste noile  generatii de lucratori in 
turism. 
In cadrul Bursei au participat cu standuri proprii numerosi detinatori de capacitati de cazare si 
baza de tratament din statiuni (Buzias, Calimanesti-Caciulata, Moneasa, Govora, Sovata, Vatra 
Dornei, Slanic Moldova, Tusnad, Amara, Baile Felix, etc.), firme de turism sau cu activitati legate 
de turism (Salina Tg.Ocna, Primaria Amara, etc). 
 

                                      
 
Forum-ul de turism Balnear a reunit – ca de fiecare data – specialisti de renume din tara si din 
strainatate, temele inscrise in ordinea de zi referindu-se la probleme de interes pentru domeniul 
balnear; dintre  aceste numim cateva : Programele transfrontaliere - Un instrument european 
pentru dezvoltarea statiunilor balneare (sustinuta de dl. Andor Albel, Cercetarea academica in 
turism – dna Donna Dvorak, Institutul de Management Hotelier, Praga, Piata Austriei – 
caracteristici, provocari oportunitati pentru turismul romanesc- dl. Simion Giurca-director, Biroul 
de turism romanesc la Viena, Terapii Ana Aslan in hotelurile balneare din Romania - perspectiva 
de marketing si comunicare- dna Andrada Crengus, consultant in marketing si comunicare,– 
Importanta cercetarii in turismul balnear– dr. Gabriela Dogaru, vicepresedinte, Asociatia 
Romana de Balneologie, etc. 


