
Ma numesc Dumitru Luca, sunt managerul unei agentii mici de turism – CORALI – dar cu o 
vechime in piata si in ANAT de 21 ani. Si, din acest moment, candidat la presedintia 
acestei asociatii pentru mandatul 2020-2022. Mi-am inceput cariera de mic antreprenor 
cu 28 ani in urma (cand inca eram slujbas la Stat), nu in domeniul pentru care m-am 
pregatit, ci in cel care m-a “adoptat”, punand bazele unei firme de consultanta financiar-
contabila. Lucrurile mergeau bine, insa… nu faceam ceea ce imi place. La indemnul 
catorva amici – parteneri de calatorii – am deschis in 1999 agentia CORALI, initial ca un 
hobby care insa treptat mi-a acaparat tot timpul. Am muncit apoi cativa ani pentru a 
aduce in premiera cateva destinatii absolut noi pe piata romaneasca, pentru a ma 
ancora in piata ca un touroperator de nisa respectat, dupa care am consolidat o echipa 
mica si pasionata care sa continue activitatea, eu dedicandu-mi cea mai mare parte din 
timp pasiunilor de-o viata (calatoriile fiind de departe prima) si activitatilor asociative.  

Cu treburile ANAT am inceput sa fac cunostinta prin 2013 (dupa ce 14 ani am stat 
deoparte), facandu-mi ucenicia in comisiile Legislatie si TO outgoing – asa m-am ales si 
cu statutul de victima colaterala in deja binecunoscuta investigatie a C. Concurentei. In 
2016 am candidat pentru prima oara la CD si mi-am inceput primul mandat coordonand 
Comisia Legislatie – asigurari – resurse umane & standarde ocupationale si infiintand 
grupul de lucru TO Autocare. Apoi, in 2018 la a doua candidatura am avut surpriza sa fiu 
ales prim-vicepresedinte, colegii transmitandu-mi asadar un mesaj clar de incredere si 
cerandu-mi sa continui proiectele in care eram angrenat. Despre ce am facut in acesti 
ani prefer sa nu vorbesc, sa ii las pe altii sa judece - ar fi mai obiectivi decat mine. 

Pentru mine a fost un castig incomensurabil sa am ocazia de a lucra impreuna cu cele mai 
reprezentative nume din turismul romanesc, de a reprezenta ANAT in cele mai 
prestigioase structuri din turism si in confederatia patronala a IMM-urilor. Am oferit cu 
drag cunostintele mele profesionale si am primit in schimb aprecieri, simpatii – poate 
mai multe decat ar fi trebuit. Am invatat multe de la colegi dar si din greseli, m-am rodat 
in lupta surda cu inertia autoritatilor statului. 

Initiativa de a candida acum la presedintia acestei asociatii nu-mi apartine asa cum 
niciodata nu am alergat dupa functii ci mai degraba ele dupa mine; m-am simtit impins 
de catre mai multi colegi si in final am considerat ca e cazut sa le dau ocazia ca prin votul 
din 30 iunie sa spuna concret daca ma bucur in continuare de increderea lor sau e 
timpul sa fac un pas inapoi. 

Imi doresc foarte mult sa nu fiu singurul candidat, desi suntem intr-o perioada deosebit de 
tulbure si cu siguranta majoritatea suntem preocupati cu prioritate de salvarea 
business-ului propriu. 

Imi doresc, de asemenea, in cazul in care voi fi mandatat sa conduc aceasta Asociatie in 
urmatorii 2 ani, sa o pot face impreuna cu o echipa ce ar putea fi numita “dreamteam”. 
Sunt om de echipa prin excelenta si tocmai de aceea doresc ca in acest an sa fie o 



concurenta cat mai acerba si la accederea in viitorul Consiliu Director, sa avem de unde 
alege si sa dam girul unor colegi care doresc si pot sa lase ceva in urma lor.  

Am avut ocazia in mai multe randuri sa “iau pulsul pietei” si, evident, sa aud eterna 
intrebare “ce face ANAT-ul pentru mine?”. Este aceeasi dintotdeauna, pe care si eu mi-o 
puneam cu niste ani in urma si la care i-am gasit raspunsul singur. Ma reprezinta si imi 
satisface nevoia de informatie din sursa sigura; are posibilitatea de a face mai mult, cu o 
conditie insa: sa fac si eu pentru el. 

Din pacate insa am realizat ca exista o ruptura evidenta intre diferitele grupuri de membri: 
agentii organizatoare versus intermediare, Bucuresti versus restul tarii, membri in 
structurile de conducere versus “ceilalti”, tineri versus “experimentati”. Care ar fi 
cauzele? 

1. Exista nevoie de mult mai multa informatie; 
2. Exista o lipsa acuta de implicare a membrilor in activitatile Asociatiei. 

In aceste doua directii mi-am propus sa actionez in perioada imediat urmatoare; parghiile se 
bazeaza pe restructurarea radicala a modului de lucru al CD-ului si comisiilor de specialitate si 
pe schimbarea modului de comunicare intre diferitele structuri de lucru, membri si executiv. 
Iata cateva masuri simple, care si-ar putea dovedi rapid eficienta: 

- Fiecare intrunire a Consiliului director va fi gazduita, prin rotatie, de catre o regiune si va 
avea invitati externi (cate 2-3 membri ai regiunii, altii decat cei reprezentati in CD plus 2-
3 reprezentanti ai unor agentii nemembre ANAT); 

- Comisiile de specialitate vor avea, de asemenea, invitati la dezbateri (chiar si atunci cand 
lucrarile se vor desfasura online);  

- Restructurarea comisiilor pe modelul ECTAA si pe problematica specifica, cooptarea 
persoanelor dornice a se implica, stabilirea unor teme de urmarit pe fiecare comisie inca 
de la inceputul mandatului; 

- Crearea unui forum de discutii pe site-ul ANAT: lansari de teme si dezbateri cu access pt 
toti membrii; in prezent se poarta corespondente haotice pe diferite lanturi de 
distributie create ad-hoc in care unii nu au nicio reactie iar altii probabil si-ar fi dorit sa 
participe la acele discutii; 

- Crearea unui calendar de evenimente sub egida ANAT (sau in parteneriat cu alte 
asociatii) care sa ne confere vizibilitate sporita, sa ofere interactiune si, bineinteles, 
oportunitati de colaborare intre membri; 

- Implicarea presedintilor de regiuni, impreuna cu viitorul coordonator al Comisiei 
Legislatie si cu cate 1-2 avocati din zona (familiarizati cu legislatia din turism) in 
consilierea pentru solutionarea reclamatiilor (proiect comun cu MEEMA - DGT si ANPC 
pe cale sa se realizeze; 



- Implementarea unui program de asistenta/consultanta de specialitate pe domeniile 
juridic si fiscal: gratuit intr-o limita rezonabila pentru membri si contra-cost pentru ne-
membri; 

- Valorificarea apartenentei ANAT la diferite structuri nationale si europene (APT, 
CNIPMMR, ECTAA), aproape ignorata pana in prezent sau oricum superficial tratata ne-
ar oferi mai multa vizibilitate, access la dezbateri pe proiecte legislative si multe alte 
beneficia.  

Per ansamblu, masurile propuse mai sus nu necesita efort financiar sau, acolo unde sunt 
necesare unele fonduri, acestea pot fi acoperite partial din resursele Asociatiei si partial prin 
coplata participantilor la actiunile respective. 

Alte proiecte pe care doresc sa le finalizez sau sa le abordez: 

Fondul de garantare 

La aproape doi ani de la adoptarea cadrului legal general, avem cadru legal specific pentru 
functionarea a 4 posibile instrumente de garantare (OMT 156/2019) insa unul singur 
functioneaza (politele de insolventa) – semn clar ca reglementarea nu a tinut cont de realitatile 
pietei si nu este implementabila. Acest lucru creeaza distorsiuni ale pietei, o crestere a 
costurilor operatorilor (dat fiind ca nu au posibilitatea accesarii unor alte instrumente, avand 
monopol pe piata cateva companii de asigurari care au oferit produsul) dar si o presiune sporita 
pe aceste companii de asigurari. In plus, prin polita de insolventa nu se acopera repatrierile in 
caz de insolventa, companiile de asigurari nefiind pregatite pentru astfel de operatiuni nici nu 
au inclus in polita riscul respectiv, desi aveau obligatia legala de a o face. 

Fondul de garantare a pachetelor de servicii de calatorie este, alaturi de politele de asigurare, 
cel mai popular instrument de acest gen, el functioneaza cu succes in mai bine de jumatate din 
tarile UE, in majoritatea cazurilor respective fara implicarea directa a Statului. Contrar tuturor 
propunerilor ANAT, fostul minister de resort a incercat mai intai sa implice direct Statul in 
gestionarea unui fond de garantare (prin FNGCIMM) – proiect esuat – dupa care a venit cu o 
reglementare “originala” de organizare a lui  - ca societate comerciala pe actiuni – care si-a 
dovedit deja inutilitatea: nu poate fi nicidecum implementata. 

Este necesara modificarea OMT 156/2019 – cel putin a capitolului referitor la fondul de 
garantare – prin ajustarea modului de infiintare si de adminstrare a viitorului Fond de 
garantare. Am inclus acest proiect in setul de masuri de resetare a turismului romanesc 
promovat de recent infiintata Alianta pentru Turism. 

TVA 5% pentru agentii 

Poate parea o utopie, legislatia europeana si in speta proiectul noii directive europene de TVA 
ne este potrivnic insa… nimic nu e batut in cuie. Este necesar sa se asigure ca, la fel ca in cazul 
altor produse si servicii, serviciile de calatorie trebuie sa pastreze aceeasi cota de TVA pe toate 
verigile lantului economic. 



In acest moment in turismul romanesc se lucreaza cu toate cotele de TVA (zero, 5%, 9%, 19%) 
aplicand (in anumite conditii) regimul normal insa, atunci cand este obligatorie aplicarea 
regimului marjei aceasta este impozitata cu 19%, desi in cele mai multe cazuri serviciul de 
calatorie are componente taxabile cu 5%, 9%, uneori chiar si cu cota zero. Apare astfel o 
distorsionare a pretului, cu impact negativ fie asupra operatorului economic fie a clientului. 

Reglementarea participarii agentiilor de turism la targurile internationale de specialitate 
printr-un proiect de minimis 

Am detaliat in proiectul SOS Turismul romanesc aceasta idee in care ANAT va trebui sa se 
implice, nu voi intra acum in amanunte; ea va duce la cresterea eficientei promovarii externe a 
turismului romanesc, la armonizarea intereselor participantilor, la crearea unui look mai 
competitiv al standului Romaniei. 

Proiectul B2B Romania in parteneriat cu Respond on Demand si cu A.I.R. 

Aveam in plan acest proiect pentru luna mai 2020, pandemia ne-a dat planurile peste cap. Este 
vorba de un dublu workshop B2B (sectiune de incoming si de outgoing) pe care doresc sa il aduc 
si in Romania. Un astfel de proiect (cu finantare 100% privata) functioneaza cu success in Grecia 
si Bulgaria, insa numai pe incoming. Cum insa in Romania outgoing-ul este activitatea de baza 
pentru multe agentii, am considerat ca e de preferat sa ii acordam un spatiu distinct in acest 
eveniment care poate aduce si ceva venituri suplimentare Asociatiei. 

ANAT 30 ani 

Asa este, ANAT implineste 30 ani in aceasta vara (iar eu am ocazia sa fiu cel de-al 10-lea 
presedinte). Speram si ne dorim sa trecem cu bine peste arsita verii si peste greaua incercare a 
bugetelor si sa ne putem aduna in toamna (undeva prin octombrie) pentru a marca cei 30 ani. 

Evenimentul nu este bugetat la nivel de asociatie insa poate fi acoperit partial din sponsorizari, 
din coplata si din economiile de costuri pe care le vom mai face pe parcurs. 

Atragere de noi membri (?) 

Am lasat intentionat la urma acest subiect intrucat, asa cum am declarat si in alte ocazii, pentru 
mine nu este prioritar. Nu ma intereseaza cativa membri in plus care sa ne aduca eventuale 
venituri in plus ci ma intereseaza sa stopez fluxul retragerilor, sa implic cat mai multi in 
gestionarea temelor curente si sa dau argumente agentiilor nemembre sa isi doreasca ele sa 
intre in aceasta Asociatie.  

In loc de incheiere: “Voi, agentiile de turism sunteti arhitectii turismului” – am citat dintr-o 
discutie avuta online zilele trecute cu cel mai controversat politician roman al ultimelor decenii. 
Mare dreptate are! 

Dumitru Luca / 28.05.2020 


