
Scrisoare de intenție pentru depunerea candidaturii  

la postul de membru in Consiliul Director 

 

Mă numesc George Cioceanu și sunt Managing Partner al companiei TravelFuse, cu o 

experiență de 14 ani ca antreprenor în industria software.  

Prin prezenta, doresc să îmi prezint interesul pentru postul de membru in Consiliul Director și 

menționez faptul că decizia mea are la bază dorința deschiderii unor noi orizonturi pentru dezvoltarea 

turismului. Am încrederea că împreună putem evolua, susținând un cadru optim pentru progres. 

Sunt membru ANAT de 3 ani, timp în care am participat activ la majoritatea întâlnirilor 

organizate la nivel central sau regional și m-am implicat în grupurile de lucru ale Comisiei Legislative 

și ale Comisiei Interne. În ultimii 5 ani, alături de echipa mea, m-am dedicat dezvoltării unei soluții 

ecommerce pentru agențiile de turism din România, venind pe piață cu produsele TravelFuse,  

care contribuie la dezvoltarea în mediul online al agențiilor de turism. Echipa pe care am reușit să o 

dezvolt, a înțeles nevoia de eficientizare a căutării și ofertării de pachete turistice, astfel încât, punem 

în aplicare împreună cele mai constructive idei.   

Printre principalele caracteristici care mă reprezintă, menționez: tenacitatea, sociabilitatea, 

curajul de a ieși din zona de confort și experiența gestionării situațiilor atipice. 

Îmi doresc să îmi aduc aportul și viziunea inovatoare în ceea ce privește sectorul turistic. 

Din acest motiv am să prezint mai jos o parte din proiectele pe care mi-aș dori să le dezvoltăm eficient 

împreună în perioada următoare: 

1. Creșterea transparenței activității asociației prin implementerea unor programe specifice de 

comunicare, acces la informații în timp real și vot electronic. 

2. Crearea unei platforme, marketplace, prin care toți membrii asociației să poată distribui 

produse turistice. 

3. Crearea unui centru de perfecționare și organizare de cursuri și evenimente, ce va avea ca 

scop creșterea calității serviciilor și a produselor oferite de membrii ANAT. 

4. Implicarea activă a ANAT în sectorul de incoming. 

 

Consider că proiectele prezentate mai sus pot constitui baza pentru reforma mult discutată în 

cadrul întâlnirilor ANAT și sunt un punct de plecare solid pentru creșterea vizibilității și a atractivității 

calității de membru ANAT. 

 

Vă mulțumesc anticipat, 

George Cioceanu 


