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Asociația Jurnaliștilor și Scriitorilor de Turism din România,  

     ieri și azi... 

  

 La Paris, la 4 decembrie 1956 - în plină adversitate politică între cele două sisteme 
ideologice ale vremii - un grup de ziariști de stânga din Belgia, Franța și Italia înființau 
Federația Internațională a Jurnaliștilor și Scriitorilor de Turism (Fédération 
Internationale des Journalistes et Ecrivains du Tourisme).  

 În scurt timp, repede constituitele asociații naționale ale ziariștilor - preponderent 
din țările comuniste din estul Europei - se înscria în tânăra Federație. Așa s-a întâmplat și 
cu Asociația Română a Jurnaliștilor și Scriitorilor de Turism - ARJET. Botezul se făcea 
după calapod: Asociația Ungară a Jurnaliștilor și Scriitorilor de Turism (AUJET), Asociația 
Bulgară a Jurnaliștilor și Scriitorilor de Turism (ABJET) etc. ARJET a aderat la FIJET 
începând cu anul 1958, când deja deținea „drepturi depline”.   

 O bătălie teribilă se dădea, pe atunci, pentru funcții, care se achiziționau prin tot 
felul de tertipuri și „prietenii”. Fiind vorba și de privilegii personale, aranjamentele erau 
la ordinea zilei. De la întemeiere și până astăzi, FIJET-ul a umblat cu congrese și premii 
(Mărul de aur) în orice țară dispusă să cheltuiască bani pentru susținerea unor 
asemenea „evenimente”. Nu totdeauna însă eforturile financiare au fost „decontate", 
cum este și normal, prin reportaje în presa scrisă, emisiuni TV ori radio. Adică, printr-o 
promovare pe măsura cheltuielilor făcute de țările gazdă. 

 Aderând la FIJET, la care a plătit o cotizație anuală deloc modică, ARJET a fost și ea 
„răsplătită", pentru prima dată, cu organizarea unui Congres al breslei în anul 1973, în 
anul următor cu un „Măr de aur”, pentru bisericile pictate din Bucovina, cu alte și alte 
premii... O ultimă mare acțiune în România s-a petrecut în anul 1988, când revista de 
turism „Holidays in Romania” a aniversat 35 de ani de la înființare. Au participat la 
această sărbătoare mulți ziariști, mai ales de la asociațiile din țările comuniste 
„prietene”, care s-au bucurat de un program pe cinste: călătorii în stațiunile de pe 
Litoralul românesc al Mării Negre, în Delta Dunării, în stațiuni montane, în București. De 
asemenea, după anul 2000, au mai fost decernate „Mere de aur” unor remarcabile 
atracții turistice - operelor brâncușiene de la Tg. Jiu, Deltei Dunării etc.  

 ARJET - inclusiv cu noua sa denumire de AJTR, începând cu septembrie 1994 - a 
fost membră a FIJET până în anul 1998. În tot acest răstimp, în mai multe rânduri, 
reprezentanți ai Asociației românești au făcut parte din board-ul FIJET, partipând 
consistent, mai ales după 1990, la mai toate evenimentele Federației. Din păcate, 
activitatea FIJET devenind tot mai inconsistentă, iar AJTR a refuzat, în 1998, să-și mai 
achite cotizația anuală, autoexcluzându-se, astfel, conform statutului Federației care, 



între timp, și-a multiplicat numele, pe antet, și cu formulele "World Federation of Travel 
Journalists and Writers" și "Federación Mundial de Periodistas y Escritores de Turismo". 

 
 Asociația Jurnaliștilor și Scriitorilor de Turism din România este, așadar, una 
dintre cele mai vechi comunități profesionale nonprofit din țară, ea celebrând anul 
trecut șase decenii de la înființare. Mai ales după 1990, Asociația, în mod explicit, și-a 
derulat întreaga sa existență sub înaltul patronaj al spiritului eminescian, Mihai 
Eminescu fiind nu numai cel mai mare poet, ci și cel mai important ziarist al românilor. 
Ca să nu mai spunem că Eminescu a fost și unul dintre cei mai înverșunați călători și 
cunoscători ai pământurile dintre Tisa, Nistru, Dunăre și Marea cea Mare.  
 Cel puțin după 1990, AJTR s-a implicat în multe dintre acțiunile dedicate 
dezvoltării și promovării turismului românesc. A făcut parte din Consiliul Consultativ al 
Ministerului Turismului, a participat la elaborarea unor proiecte legislative privitoare la 
industria ospitalității - inclusiv al Legii Turismului -, a fost prezentă la diverse târguri de 
turism naționale și internaționale, s-a implicat în numeroase parteneriate, a derulat un 
program Phare menit să contribuie la pregătirea tinerilor ziariști de turism. 
 Două acțiuni de lungă durată se constituie în veritabile „piese de rezistență” ale 
AJTR. Este vorba de programul „Călătoriile AJTR” la comunitățile românești din jurul 
României. Astfel de întâlniri au avut loc la Cernăuți (Nordul Bucovinei-Ucraina), Chișinău 
(Republica Moldova), Odesa (Ucraina), Vidin (Bulgaria), Valea Timocului și Voivodina 
(Serbia), Jula (Ungaria), Slatina (Transcarpatia-Ucraina) etc. 
 Și de Galele premiilor sale anuale. Multe dintre aceste ceremonii s-au petrecut în 
restaurantele unor hoteluri bucureștene - Inter.Continental, Ramada-Majestic, Bulevard, 
Marshal Garden, Phoenicia etc. -, altele în provincie, în orașe precum Brașov, Breaza, 
Urlați, Azuga, Mamaia, Câmpulung Moldovenesc, Horezu, Giurgiu, Roman.  
La Gală sunt premiați atât ziariști, care de-a lungul anului anterior s-au remarcat prin 
calitatea scrierilor, editori de cărți și albume, artiști fotografi, cât și specialiști din 
industria ospitalității - directori de societăți turistice, hotelieri și restauratori, firme de 
transport și producători de vinuri, investitori, tour operatori ori proprietari de pensiuni.  

 Și un ultim detaliu: AJTR are peste 300 de membri, unii dintre ei fiind din afara 
granițelor României.  

 

Mihai OGRINJI 


