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Alin Burcea: De la 1 iulie 2018, agentiile intra pe noile sume de garantare;clientii
sa fie foarte atenti la chilipiruri
Noua legislatie privind garantarea pachetelor turistice va intra în vigoare de la 1 ianuarie 2018, urmând ca
în timp de sase luni toate agentiile sa se conformeze, a declarat presedintele Asociatiei Nationale a
Agentiilor de Turism (ANAT), Alin Burcea.
Alin Burcea a vorbit despre stadiul în care se afla reglementarile privind garantarea pachetelor turistice, despre
efectele pe care le-ar putea avea falimentul Omnia, dar si despre alegerile pe care turistii români ar trebui sa le faca
atunci când îsi cumpara pachete turistice.
În plus, seful ANAT estimeaza ca pretul vacantelor cumparate prin agentii pentru litoralul românesc nu va creste
anul viitor.
AGERPRES: Dupa cazul Omnia, se vorbeste tot mai mult despre urgentarea procedurii de majorare a garantiilor
pentru pachetele turistice. În ce stadiu ne aflam?
Alin Burcea: Vestea buna e ca suntem într-un punct avansat cu garantarea pachetelor turistice. Din pacate, este
târziu pentru pentru pagubitii Omnia. În 30 august, a fost completata Ordonanta 107, care se refera la garantare.
Acum trebuie sa venim cu normele de aplicare. Asa cum se spune, diavolul sta în detalii. Noi am dat exact acum
un an, pe 28 octombrie, propunerile noastre pentru norme la Ministerul Turismului. Acolo specificam foarte clar
ce sume trebuie garantate. Ne referim la pachete si la modalitatile de garantare cu care agentia trebuie sa vina.
Adica, scrisoare de garantie bancara, un fond de garantare, daca cineva îl creeaza, asigurare si cash colateral.
ANAT a propus înfiintarea unui Oficiu de Garantare pentru ca problematica acestei garantari este foarte
complicata si cred ca din cauza numarului mare de oameni ce ar trebui implicati de la minister ar trebui sa fie o
entitate separata. În plus, daca Ministerul Turismului se transforma în alta entitate, în timp, acest fond ramâne în
aer. De aceea, este bine sa fie un oficiu separat, pe care sa nu îl deranjeze nimeni.
AGERPRES: Când credeti ca vor intra aceste norme în vigoare?
Alin Burcea: Acum facem normele. Mai exact, noi, ca patronat, am înaintat propunerile, discutiile le-am avut,
acum este rândul Ministerului Turismului sa raspunda, desi au trecut mai mult de 45 de zile - au trecut 60 de zile de când a fost data ordonanta si în 45 de zile trebuiau date aceste norme. Ministerul nu a venit cu nicio propunere
concreta. Înteleg ca asteapta de la Autoritatea de Supraveghere Financiara lumina raiului. Trebuie sa vina în
urmatoarele zile. Urmeaza apoi o discutie cu asociatia noastra. Pentru noi, fiecare virgula este importanta, pentru
ca aceste garantii ne definesc activitatea.
Pentru agentiile de turism care au în jur de 1,5 milioane de euro cifra de afaceri, diferenta nu este foarte mare. De
la 50.000 pot ajunge la 70.000 de euro garantii. Asteptam normele. De la 1 ianuarie 2018 intra în vigoare noul
regulament. De la 1 ianuarie pâna la 30 iunie 2018 toata lumea trebuie sa se caleze pe noul sistem de garantare, iar
de la 1 iulie 2018 sa intre efectiv pe noile sume de garantare.
Asta se întâmpla deja cam în toate tarile din Europa, noi suntem putin mai în urma, altii au facut-o. Majoritatea are
noile norme aplicate deja din 2017. Din pacate, trebuia sa facem mai demult reglementarea, dar nu am facut. Noi
am început însa, ca patronat, sa mergem la asiguratori de acum sase ani, încercând sa ne auto-reglementam prin
cresterea sumelor de garantare la tour-operatori. Şi noi chiar doream asta, am cerut 250.000 de euro cel putin, dar
din diverse motive tehnice, gen contragarantare, nu se putea.
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Valoarea garantiei se va calcula de la 1 ianuarie dupa vânzarile obtinute cu un an înainte.
AGERPRES: Probleme cu Consiliul Concurentei aveti?
Alin Burcea: Consiliul Concurentei ancheteaza o serie de agentii membre ANAT si vrea sa le dea amenda pentru
ca, la un moment dat, chiar eu am vorbit despre ideea de a nu se mai ceda din comisioane. De fapt, domeniul
turismului nu a mai fost reglementat de 15 ani. Realmente Guvernul României nu a fost interesat de partea de
agentii de turism. Iata ce a facut Omnia! Au cedat un comision de 40%, care era ireal. Din perspectiva Consiliului
Concurentei, nu era nicio problema. Ei spun ca da, cu cât turistul plateste mai putin este mai bine pentru el. Da, dar
pâna la un moment dat. Şi în cazul Omnia nu putem vorbi despre early booking la circuite sau reduceri. Noi avem
un comision de 7%. Efectiv nu ai cum sa cedezi 40%. Şi asta trebuia sa fie primul semnal ca ceva nu e în regula.
Noi asta voiam: sa reglam piata si sa se cedeze comision numai acolo de unde ai. Altfel, se ajunge, iacata, la
faliment.
AGERPRES: Mai exact, ce anume se garanteaza conform noii legislatii?
Alin Burcea: Se garanteaza numai pachete, nu servicii individuale. Nu se garanteaza ticketing-ul, pentru ca e
garantat deja prin garantii IATA. De asemenea, nu se garanteaza la corporate, acolo unde clientul este o firma, o
persoana juridica si unde stie sa se pazeasca prin contracte separate. Nu se garanteaza incoming-ul, pentru ca acolo
garanteaza firma din strainatate care trimite turistul în România. Se garanteaza pachetele. În Franta, procentajul de
garantare a pachetelor este de 15%. În Austria, de 7%. Evident, noi vom merge pe varianta de 7%. Avem firme
mai putin puternice decât în Austria, dar decizia finala o vom avea la aparitia normelor. În situatia Omnia, daca
legea era în vigoare, ar fi trebuit sa aiba între 700.000 si un milion de euro garantie, nu 50.000 de euro. Problema
la agentii este ca noi încasam bani în avans si când îi încasezi cu rea credinta, ca în cazul Omnia, se strâng sume
foarte mari.
AGERPRES: Majorarea garantiilor se va regasi în pretul pachetelor turistice?
Alin Burcea: Bineînteles, majorarea garantiilor se va regasi în pret, dar nu va avea un impact major. Nu exista si
nici nu vrem sa mai pledam pentru scaderi de preturi, pentru ca iata ce se poate întâmpla.
Îi sfatuiesc pe clienti sa fie foarte atenti la asa-zisele chilipiruri. Exista, desigur, earlybooking-uri vara pe destinatii
de chartere, pe Turcia, Grecia, dar aici reducerea o da hotelul, partenerul strain care are un interes sa vânda. Noi
luam reducerea de la hotel si o dam la turist. În perioada târgului de turism de la Romexpo, din noiembrie, sunt
hoteluri din Antalia care dau 50% reducere la cazare. Sunt câteva hoteluri care au capacitate libera pâna în
decembrie. Dar asta este valabil în general maxim pâna la 31 decembrie, apoi scade. Avantajul pentru hotel este ca
îsi încaseaza banii înainte si îi poate folosi pentru investitii.
Nu exista înscrieri timpurii la circuite. Şi pe litoralul românesc hotelierii practica în noiembrie reduceri de 30-40%.
Aceste reduceri se practica la hotelurile de vara, la sejururi.
AGERPRES: Cum s-a resimtit cazul Omnia la nivelul agentiilor de turism din tara?
Alin Burcea: Putin peste 100 de agentii sunt afectate la nivelul tarii de cazul Omnia, cu sume începând de la 5.000
de euro. Peste 10.000 de euro nu sunt multe, dar pentru o firma care are doi oameni 5.000 - 10.000 de euro o pot
destabiliza. În principiu, agentiile care aveau contract de mandat cu Omnia nu sunt obligate sa restituie. În general,
din ce am observat, marea majoritate a agentiilor mici încearca sa îsi ajute turistii, împreuna cu tour-operatorii.
AGERPRES: Va asteptati la insolvente în rândul agentiilor de turism ca urmare a cazului Omnia?
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Alin Burcea: Depinde cum vor aborda problema. Pot fi. Daca vor dori sa dea banii înapoi, se poate. Erau sume
mari date la Omnia, chiar de 20.000 de euro dati în avans. Şi multe agentii au dat banii în avans. Este o agentie în
Bucuresti care avea 300.000 de euro în avans. Dar nu ma astept la 100 de falimente. Sunt 2.300 de agentii de
turism în România. Daca mâine intra în insolventa 30 de fabrici de bere si 20 de cuie, nu se întâmpla nimic la
nivelul perceptiei colective. Daca o singura agentie din 2.300 are probleme, toate televiziunile zbârnâie si toata
lumea e concentrata pe tema asta. Avem marele dezavantaj ca lucram cu publicul, cu omul si cu banii lui. Nu se
întâmpla în fiecare zi, însa. Anul trecut, a fost Mareea, acum Omnia, dar este o agentie, doua, trei, cinci pe an. E
mult mai putin decât în cazul altor societati comerciale. Acolo nu se ajunge la banii populatiei asa direct, ca în
turism.
AGERPRES: Ati propus un fond de solidaritate pentru pagubitii Omnia. Care sunt semnalele din piata?
Alin Burcea: Foarte multi colegi de breasla, la nivelul agentiilor, au zis ca nu era momentul sa facem o astfel de
propunere acum. Dar nu sunt de acord nici cu ideea pierderii atâtor vacante. Nu trebuie ca oamenii sa îsi piarda
banii ca la Caritas.
AGERPRES: Ati luat pragul de 1.000 de euro. E mai nefericit cel care a pierdut o vacanta de 1.000 de euro decât
cel care pierde una de 800 de euro?
Alin Burcea: În viata, trebuie sa iei decizii. Şi am luat aceasta decizie, pentru ca sunt persoane care au cumparat
mai multe excursii de la Omnia si au o paguba de 4.000 de euro. Orice suma este mare, mai ales ca foarte multi
erau pensionari, dar încercam sa ajutam. E bine sa încercam sa ajutam. S-au anuntat deja câteva agentii doritoare
sa o faca. Trebuie sa stabilim modul în care vom pune în practica acest ajutor. Saptamâna viitoare vom lansa
efectiv acest fond, care este adresat doar agentiilor membre ANAT. Nu suntem 'binele universal', încercam sa
ajutam numai turistii agentiilor membre ANAT.
AGERPRES: În 2018, credeti ca majoritatea românilor va mai alege sa îsi cumpere pachete turistice pe criteriul
pretului mic?
Alin Burcea: Vor cauta în continuare pretul ca prim criteriu în alegerea pachetelor de vacanta, numai ca vor fi mai
atenti. Îi sfatuiesc sa vada cine este tour-operatorul, sa vada ce garantii are tour-operatorul, daca este sau nu
contract de mandat încheiat. Noua lege defineste foarte clar si obligativitatea ca în contractele de mandat sa fie
trecut numele celui care organizeaza excursia. În cazul contractului de mandat se specifica faptul ca pachetul
turistic este vândut de o anume agentie. Daca o agentie te pune sa platesti cu un an si jumatate înainte este un semn
de întrebare, mai ales ca transportatorii aerieni vând bilete cam cu un an înainte, nu mai mult. Oamenii vor pune
întrebari de acum încolo. Trebuie sa înteleaga ca un pret mic nu le face vacanta mai frumoasa, iar vacantele la un
euro sunt trucuri de marketing. Exista, este adevarat, aceste reduceri oferite de hoteluri în perioada aceasta, dar si
acestea sunt limitate.
AGERPRES: Din punct de vedere legislativ, cu ce probleme va confruntati?
Alin Burcea: Nu este etic si moral ca toate hotelurile si restaurantele din România sa plateasca TVA de 9% si noi
19%. Suntem destul de decapitalizati. Practic, o cincime din banii pe care îi iei comision se duc si nici nu îi vezi.
Mai pierzi si la comisionul bancar. Este o mare problema. Acum vine si impozitul de 1% pe cifra de afaceri. Nu
poti pune multinationalele pe acelasi picior de egalitate cu niste amarâte de agentii de turism. Trebuie vazut cât de
mult putem apasa pe capul firmelor mici.
AGERPRES: ANAT renuntase la co-organizarea Târgului de Turism al României, în februarie 2017. Acum
reveniti. De ce?
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Alin Burcea: Am avut o perioada în care anumiti colegi au zis ca nu merita sa participam. Asta a durat cam sase
luni, dar, este un proverb care spune ca numai prostii nu îsi schimba punctul de vedere. Am facut analize si
oamenii au vazut ca TTR este un instrument foarte bun de marketing, nu neaparat al vânzarii propriu-zise la târg,
pentru ca atât de mari sunt reducerile pe care le dai în zilele acelea si atât de mari costurile de participare încât, în
final, vânzarile de la târg nu îti acopera nici macar cheltuielile de participare. Dar este important pentru cei
prezenti ca oamenii sa vina sa vada ofertele si sa le compare. E bine sa fii prezent, pentru ca oamenii sa îti puna
întrebari, sa afle mai multe variante de vacanta. ANAT este un organizatie vie, care evolueaza.
AGERPRES: Litoralul românesc vine cu cresteri de preturi în 2018?
Alin Burcea: Litoralul românesc nu a avut un sezon extraordinar în 2017 si nu a fost bun pentru ca liderii
hotelierilor de pe litoral, din cauza cazului Mareea, au crezut ca pot ei însusi sa îsi vânda hotelurile direct. A fost
un experiment esuat. Nu au reusit sa îsi vânda bine hotelurile, asa ca au înregistrat, multe dintre ele, un grad de
ocupare redus. Se pare ca legaturile normale între hotelieri si distribuitorii lor, agentiile de turism, s-au reluat, chiar
daca nu asa cum ar fi trebuit. Daca vom vinde si noi si hotelul, se ajunge la peste 90% grad de ocupare. Nu am
vazut pâna acum cresteri de tarife.
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