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Hotărârea nr. 204/22.11.2017
cu privire la aprobarea
Raportului privind organizarea Şcolii internaţionale de vară
,,Şcoala de arta vinului de la Jidvei"

În temeiul Hotărârii Consiliului de Administrație nr. 361/15.11.2017 cu privire la înaintarea către
Senatul ASE a propunerii de aprobare a raportului privind organizarea Şcolii internaţionale de vară
,,Şcoala de arta vinului de la Jidvei";
În conformitate cu art. 213 alin. 2 lit. n) din Legea nr. 1/2011 a educației naționale, modificată și
completată, a art. 39 alin. 37 din Carta ASE, a art. 22 alin. 53 din Regulamentul de organizare și
funcționare a Senatului ASE, precum şi a Hotărârii Senatului nr. 10/20.01.2016;
Senatul Academiei de Studii Economice din București
Hotărăşte
Art. 1. Aprobarea Raportului privind organizarea Şcolii Internaţionale de vară ,,Şcoala de arta vinului
de la Jidvei", desfăşurată în perioada 3-9 septembrie 2017, conform anexei care face parte
integrantă din prezenta hotărâre.
Art. 2. Consiliul de Administrație va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Președinte Senat,
Prof. univ. dr. Pavel NĂSTASE

Cancelar Senat,
Prof. univ. dr. Paul POCATILU

Avizat pentru legalitate,
Director Direcția Juridic și Contencios Administrativ
Consilier Juridic Elena GĂMAN

Anexa la HS nr. 204/22.11.2017

Avizat,
Decan Facultatea Business și Turism,
Prof.univ.dr. Rodica Pamfilie
Decan Facultatea de Economie Agroalimentară și a Mediului
Prof.univ.dr. Dan Boboc

RAPORT DE ACTIVITATE
Școala Internațională de Vară
„Școala de arta vinului de la Jidvei”,
3–9 septembrie 2017, Blaj și Jidvei, jud. Alba
Organizatori:
Academia de Studii Economice din Bucureşti – facultățile de Business şi Turism, respectiv
de Economie Agroalimentară și a Mediului.
Parteneri:
• Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia
• Asociația Degustătorilor Autorizați din România
Evenimentul a fost susținut logistic de către:
•
•
•
•
•
•

Consiliul Județean Alba
Primăriile municipiilor Blaj, Alba Iulia și Aiud
Primăria comunei Jidvei
Asociația Țara Vinului
Stațiunea de Cercetare-Dezvoltare pentru Viticultură și Vinificație Blaj
SC Jidvei SRL

Perioada de desfăşurare: 3-9 septembrie 2017
Locul de desfăşurare: serviciile hoteliere (de cazare și masă) au fost asigurate în cel mai
apropiat centru urban, în municipiul Blaj, în cadrul Liceului Tehnologic „Timotei Cipariu”
Scopul a fost acela de a familiariza participanţii cu o formă de turism mai puţin cunoscută şi
promovată, şi anume turismul vini-viticol. De asemenea, s-a urmărit inițierea în ocupațiile specifice
pe filiera viei și vinului – cele de antreprenor, viticultor, vinificator (enolog), comerciant de vinuri,
degustător, somelier. Pentru aceasta, s-au desfășurat vizite de studiu la entități economice din
viticultură și vinificație (cultura portaltoilor și școala de vițe; activitatea artizanală a unui gospodar,
în persoana dlui Iosif Sălcudean, din Căpâlna de Jos, comuna Jidvei; activitatea la scară la nivelul
celei mai mari proprietăți de cultură de viță de vie din Europa, care utilizează echipamente de
ultimă generație); au avut loc vizite cu caracter turistic la Blaj și, mai departe, la Alba Iulia și Aiud;
participanții au vizitat acasă la ele, în sat, pe executantele Purtatei Fetelor de la Căpâlna (identitatea
vizuală a vinurilor de Jidvei), încercând chiar să deprindă câțiva din celebrii pași; regrupați pe
echipe, studenții au întocmit proiecte cu tema Program de relansare a podgoriei Târnave ca

destinație pentru turismul viti-vinicol (enologic); de asemenea, s-au întrecut într-un concurs de artă
fotografică, secțiunile acestuia fiind în număr de doua: Istoria și orașul, respectiv Via și vinul.
Au participat: studenţi ai Academiei de Studii Economice din Bucureşti (29), provenind de
la facultățile de Business și Turism, Economie Agroalimentară și a Mediului, Administrație și
Management Public, respectiv Marketing, precum şi studenţi (2) provenind de la Facultatea de
Sociologie și Asistență Socială a Universității din București, respectiv de la Facultatea de Inginerie
Mecanică a Universității „Transilvania” din Brașov. În total, 31 de studenţi înscriși. Din motive
personale și de sănătate, 4 participanți s-au retras cu puțin timp înainte de începerea evenimentului.
În momentul retragerii, atât procedura de achiziție a serviciilor, cât și rezervarea locurilor de cazare
erau aproape de finalizare.
Totodată, au participat cadre didactice de la Facultatea de Business și Turism,
Departamentul de Turism și Geografie, precum și de la Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba
Iulia, Facultatea de Științe Economice.
Transportul pe traseul Blaj – Aiud – Alba Iulia – Blaj a fost asigurat de către SC Gicu Trans
SRL din Alba Iulia, cu punct de lucru în municipiul Blaj, pentru un număr de 31 de studenți, în
limita sumei de 930 lei. De asemenea, în alte două zile, pentru destinațiile Tăuni, Jidvei, Cetatea de
Baltă, Căpâlna de Jos (toate din perimetrul comunei Jidvei), potrivit programului, am recurs la
serviciile aceluiași transportator, susținerea făcându-se din surse proprii.
Cazarea și masa au fost asigurate în cadrul Liceului Tehnologic „Timotei Cipariu”, în
spaţiile pe care aceasta le deţine în municipiul Blaj.
Cheltuieli cu masa:
• 31 studenţi X 35 lei/persoană/zi X 6 zile = 6.510 lei (conform facturii transmisă Academiei
de Studii Economice din București)
Cheltuieli cu cazarea:
• 31 studenţi X 25 lei/persoană/noapte X 6 nopți = 4.650 lei (conform facturilor transmise
Academiei de Studii Economice din București)
În final, masa, cazarea și transportul local până la Aiud și Alba Iulia au fost acoperite din
fondurile din partea MEN.
Programul pe zile:
 3 septembrie: sosirea participanților, pe cont propriu, în gara Blaj. Primirea și conducerea
studenților la Liceul „Timotei Cipariu”. Seara, la cină, în cantina liceului, prin grija
responsabilului școlii de vară – prezentarea unui prim gadget din arsenalul somelierului, și
anume a unui tirbușon profesional (cu pârghie). După cină, în sala multimedia a liceului –
detalierea programului de desfășurare a activităților și anunțarea temelor concursurilor de
proiecte, de artă fotografică și de articole (ultimele vor fi publicate în revista „România
pitorească”).
 4 septembrie: pentru mulți dintre participanți, potrivit programului, fiecare zi începe, între
7.20 și 7.40, cu o repriză de „fitness urban”, în spațiul și pe aparatele disponibile în parcul
situat în imediata vecinătate a liceului. Dupa micul dejun, ziua de 4 este consacrată
(re)descoperirii municipiului Blaj – „Roma-Mică”. După 9.15, la primarul Gheorghe
Valentin Rotar, absolvent al ASE din 1987, luăm cunoștință de provocările de carieră ale
edilului, dar, mai ales, de transformările prin care trece orașul. În continuare, în cursul zilei,
vizităm noul Centru Național de Informare și Promovare Turistică și Muzeul de Istorie
„Augustin Bunea”, asistăm la prelegerea susținută de prof. univ. dr. Ioan Buzași despre
Școala Ardeleană (care și-a avut principalul centru la Blaj) și despre prezența lui Eminescu
în orașul de pe malul Târnavelor, facem un tur cuprinzător al obiectivelor turistice din oraș,
beneficiind de serviciile de ghid ale dlui Ciprian Vestemean, directorul centrului de
informare. Seara, la cină, gadgetul zilei este un tirbușon cu seringă, care permite pomparea
de aer în interiorul sticlei și crearea unui efect de „dop de șampanie”.
 5 septembrie: la ora 9 ne îmbarcăm în autocarul SC Gicu Trans SRL și plecăm într-un tur
ghidat al cramelor SC Jidvei SRL – în ordine, Blaj, Tăuni, Jidvei. La castelul de la Cetatea
de Baltă beneficiem de o sesiune de degustare condusă de dr. Ioan Buia, enolog, degustător
și director al complexului de vinificație Jidvei. Sunt degustate 5 vinuri liniștite și un vin









spumant. Facem cunoștință și cu dl Liviu Necșulescu, cel care a inițiat dezvoltarea
proprietății în urmă cu două decenii. Spre seară, în cimitirul orașului, din apropierea
Liceului „Timotei Cipariu”, ne reculegem câteva clipe la mormântul istoricului și
canonicului greco-catolic Augustin Bunea. Gadgetul zilei este un tirbușon cu lame, pentru
dopurile vinurilor învechite, care pot prezenta risc de sfărâmare.
6 septembrie: la ora 9 ne îmbarcăm din nou în autocar. Prima oprire este în municipiul
Aiud, pentru Colegiul Bethlen Gabor și cel mai vechi muzeu de științele naturii, precum și
pentru pivnița de vinuri Logos. La ora 12 ajungem la Alba Iulia. După ceremonialul de
schimbare a gărzii, intrăm pe Traseul celor trei fortificații. Ulterior, vizităm laboratoarele și
spațiile expoziționale, cu reconstituiri antice, de la Palatul Apor, ale colegilor istorici de la
„1 Decembrie 1918”, și asistăm la o lecție de „istorie vie”, în coordonarea unor profesori ai
universității albaiuliene, conf. univ. dr. Mihai Gligor și lect. univ. dr. Cornelia PopaGorjanu. În continuare sunt vizitate principalele obiective turistice din incinta Cetății Alba
Carolina: Muzeul Principia, catedralele arhiepiscopale, Sala Unirii, Centrul Național de
Informare și Promovare Turistică. Seara, la Blaj, în cantina Liceului „Timotei Cipariu”,
gadgetul este o pompă de vid, însoțită de dopuri cu supapă, care permite prezervarea calității
vinului dintr-o sticlă începută. După cină sunt descărcate imaginile pentru concursul de artă
fotografică (aproximativ 60 de imagini).
7 septembrie: după ora 9, la Stațiunea de Cercetare-Dezvoltare pentru Viticultură și
Vinificație Blaj, ascultăm atenți și luăm notițe despre cultivarea portaltoilor, precum și
despre școala de vițe. Urmează descinderea în plantație, în coordonarea dnei Maria Iliescu,
secretarul științific al stațiunii. Programul de după-masă este completat cu opțiunea vizitării
Palatului Culturii, înaintea inaugurării de după reconstruire, precum și a grădinii botanice
(cea mai veche din lume de pe lângă o școală secundară, din nefericire, acum neglijată) și a
Câmpiei Libertății (vezi anul 1848). Gadgetul zilei este un clește pentru deschiderea
lesnicioasă a sticlei de vin spumant (șampanie). Jurizarea concursului de artă fotografică se
face prin proiectarea imaginilor (în sala multimedia a liceului), fiecare participant
exprimându-și opțiunea pentru cele mai inspirate fotografii.
8 septembrie: la ora 9 ne îmbarcăm pentru Jidvei, satul Căpâlna de Jos. După întâlnirea cu
6 executante ale străvechii Purtate a Fetelor de la Căpâlna și deprinderea câtorva pași, ne
oprim la gospodăria unui sătean, care ne prezintă pe șleau cum pregătește propriul vin. Totul
este atent examinat și... degustat. După-masa este consacrată definitivării proiectelor, pe foi
de flipchart și cu ajutorul markerelor puse la dispozia fiecărei echipe (în total, 5 echipe).
Urmează susținerea proiectelor, în sala multimedia, în prezența directorului centrului de
informare din Blaj. La cină, gadgetul este o ustensilă pentru sabrare (săbiere), o procedură
care poate fi aplicată unei sticle de vin spumant (șampanie). Urmează reuniunea finală, cu
atribuirea diplomelor de participare, precum și a diplomelor acordate pentru cele mai bune
rezultate din cadrul concursurilor organizate (inclusiv a unor „premii speciale”). Articolele
pentru „România pitorească” (publicație de popularizare a turismului) urmează să fie
transmise prin poșta electronică, până la data de 30 septembrie, jurizarea făcându-se în
cadrul redacției revistei.
9 septembrie: încheierea activităților și deplasarea spre gara Blaj.
RESPONSABIL,
prof. univ. dr. Nicolae LUPU

