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Hotărârea nr. 250/18.12.2019 

cu privire la aprobarea 

Raportului privind organizarea Universității de vară  

„Sănătate și frumusețe prin turism” 

 

În temeiul Hotărârii Consiliului de Administrație nr. 472/27.11.2019 cu privire la înaintarea către 
Senatul ASE a propunerii de aprobare a raportului privind organizarea Universității de vară „Sănătate și 
frumusețe prin turism”; 

În conformitate cu art. 213 alin. 2 lit. n) din Legea nr. 1/2011 a educației naționale, modificată și 
completată, a art. 38 alin. 36 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 Universității de vară „Sănătate și frumusețe prin 
turism”, desfășurată în perioada 2 -8 septembrie 2019, 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 Juridică și Contencios Administrativ 

Consilier Juridic Elena GĂMAN 
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RAPORT DE ACTIVIT ATE 

~COALA DE VARA "SANATATE ~I FRUMUSETE PRIN TURISM" 

BAILE TU~NAD 2-8 septembrie 2019 

In perioada 2-8 septembrie 2019, Facultatea de Business ~i Turism din cadrul Academiei 

de Studii Economice a organizat, Ia Baile Tu~nad , ~coala de Vara "Siiniitate ~i frumusefe prin 

turism". 

Activitatile ~colii de vara au fast sprijinite de Primaria Baile Tu~nad (prin domnul Albert 

Tibor, primar al ora~ului Baile Tu~nad ~i pre:jedinte al Asociafiei Nafionale a Stafiunilor 

Balneare !ji Balneoclimatice din Romania) ~i de asociatia !ocala de promovare turistica. Astfel, 

pe langa prelegerile pe teme de turism ( "Turismul in Baile Tu:jnad" - dl. Wolfgang Gassner, 

"Marketingul destinafiei Baile Tu~·nad" - conf univ. dr. Mihai Tanase, "Turismul de siinatate, o 

provocare !ocala ~i nationala" - prof. univ. dr. Gabriela Tigu, "Din tainele meseriei de jurnalist 

de turism" - Grig Bute, jumalist la "Catavencii", " lstorie, cultura ~i turism In Transilvania"- dl. 

Dumitru loncica), studentii au beneficiat de aplicatii practice constand In analiza ecosistemelor 

din ariile naturale protejate (Lacul Sfanta Ana ~i Tinovul Moho~) , urmarirea procesului de 

fabricare a berii at1izanale (La Fabrica de Bere Csiki Sor), cunoa~terea izvoarelor minerale ~ i a 

mofetelor din arealul statiunii , anali za serv iciilor de spa din statiune, gatit In aer liber produse cu 

specific local, vizite la diverse obiective naturale ~i culturale din judetul Harghita. 

Studentii participanti , In numar total de 27, organizati In 4 echipe, au avut de realizat, pe 

perioada ~colii de vara, un proiect practic uti! comunitatii , avand ca teme: studiul profilului 

turistului din statiune, propuneri de dezvoltare ~i promovare a turismului In statiune, brandul 

destinatiei . Proiectele au fast sustinute In fata primarului ~i a altar membri ai comunitatii locale, 

precum ~i a profesorilor participanti din ASE. 



Din punct de vedere financiar, s-au inregistrat urmatoarele che ltu ieli: 

Suma/tip de Total 
Tip cheltuiala Nr.persoane Nr. Zile 

cheltuiala (lei) (lei) 

Transport 27 - 30 81 0 

Mas a 27 6 35 5.670 

Cazare 27 6 25 4.050 

Cheltuieli organizare 50 - 10 500 

Total suma 11.030 

Toate aceste cheltuieli sunt evidentiate in documentatia de achizitie a servicii lor turistice 

aferente, precum ~i In documentatia de plata catre prestatorii acestor servicii. 
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