24-26.qxd

10/1/2011

3:03 PM

Page 3

TURISM
- Domnule preºedinte, în primul rând,
felicitãri pentru alegerea în funcþia de
lider al FPTR. Ce reprezintã pentru
dumneavoastrã aceastã nouã responsabilitate?
- Înainte de orice altceva, alegerea mea
în fruntea FPTR este o deosebitã cinste
ºi sigur ca sunt foarte onorat de opþiunea
colegilor mei din patronatele tu-ristice.
Este, desigur, o responsabilitate ºi o
provocare pentru cã, dupã ce aproape 20
de ani am muncit, cum se spune, pentru
mine, pentru familia mea ºi pentru companii, acum a venit momentul -ºi odatã
cu el obligaþia- de a mã pune în slujba
celor care sunt un pic mai în urmã ºi
cãrora noi, cei din faþã, se cuvine sã le
oferim ajutorul ºi experienþa noastrã. Or,
eu însumi sunt exemplul fostului mic
patron care a pornit de la zero, parcurgînd toate etapele necesare ºi obligatorii tuturor celor care vor ºi trebuie sã
înþeleagã exact ce înseamnã sã fii patron,
pentru a putea ajunge unul de succes.
Revenind la FPTR, trebuie sã remarc din
capul locului cã înfiinþarea acestei asociaþii dupã ‘90 a fost o culturã nouã pentru noi toþi ºi fãrã îndoialã binevenitã,
pentru cã încet-încet am învãþat cã trebuie sã ne înþelegem între noi, pentru a
putea susþine în comun obiectivele care
ne privesc în mod egal pe toþi sau, cum
spun americanii, fixarea scopului
comun, a punctului stabilit, presupune sã
urmãreºti acel punct ºi sã faci totul pentru a ajunge la el. Or, noi omitem adesea
tocmai punctul-þintã, pierzându-ne pe
drum în amãnunte nesemnificative!
- Frumos spus ºi foarte corect, dar nu aº
trece prea repede peste experienþa “fostului mic patron” Mohammad Murad,
cum elegant aþi spus. Care a fost, de
fapt, parcursul dumneavoastrã românesc?
- Practic, am început afacerile acum 19

ani, cu Springtime-ul din Piaþa Victoriei,
care a fost primul fast food deschis în
România. Sigur cã pentru mine era un
lucru nou. Pânã atunci, dupã absolvirea
Facultãþii de Medicinã din Bucureºti, am
lucrat ca medic la Spitalul Colentina un
an ºi mai bine. Veniturile erau mici, trebuia sã gãsesc soluþii, am încercat întâi o
combinaþie între munca din spital ºi
mediul privat, dupã care a trebuit sã
renunþ la profesia de bazã. Atunci, în
‘92, era imposibil sã te exprimi ca
medic în mediul privat, cãtre care m-aº fi
îndreptat.Aºa cã, venind din Liban, þarã
cunoscutã ºi recunoscutã pentru serviciile de calitate, foarte diversificate ºi bine
puse la punct, inclusiv sau mai ales în
sfera turismului, am optat pentru ideea
unei reþele de fast food-uri…
- Iar în paralel aþi obþinut ºi cetãþenia
românã …
- Aºa este ºi a fost chiar în acelaºi an,
când m-am numãrat printre primii onoraþi de primirea cetãþeniei! Cred cã eram
doar vreo 10-15 strãini în sala aceea în
care ministrul justiþiei de atunci, domnul
Mircea Ionescu Quintus, ºi-a început
discursul cãtre noi nu cu un cuvânt, ci
cu o lacrimã în colþul ochilor, ceea ce ma impresionat puternic, ca dovadã cã
pãstrez în me-morie momentul acela.
Domnul Quintus ne spunea cã în vreme
ce mulþi români se grãbeau atunci sã
plece din þarã, noi, care eram medici sau
ingineri, pregãtiþi în facultãþile de aici,
ne doream sã devenim ºi cetãþeni ai
României, sã trãim ºi sã muncim aici...
- ...ªi sã vã întemeiaþi familii
- Corect! Am o familie frumoasã,
împlinitã, cu douã fete care studiazã,
fireºte, în ºcolile româneºti...
- Cum aþi trecut de la Springtime, în sectorul hotelier?

- Primul pas a venit în 1997-98, când
demarase puternic procesul de privatizare. Am intrat în licitaþia pentru societatea Perla-Majestic din Mamaia, care
deþinea hotelurile Perla, Select ºi
Majestic. Am câºtigat în faþa altor trei
competitori, dupã lungi discuþii am
încheiat ºi contractul, iar în 1998 am
demarat prima investiþie importantã de
pe Litoralul românesc, care a fost cea de
la Majestic. Am refãcut efectiv întregul
hotel, de la nivelul structurii, cu o sumã
care a depãºit bine 3 milioane de dolari.
Investiþia mi-a adus însã ºi un foarte
mare success, pentru cã, în paralel cu
refacerea ºi modernizarea hotelului,
învãþasem ºi cheia reuºitei în turism,
care este una extrem de simplã: oriunde
te-ai afla, în sectorul turistic, dacã vrei sã
reuºeºti, trebuie sã te pui în pielea turistului, sã gândeºti ca el, sã vrei ce vrea
el! Pânã la urmã, deci, putem spune cã e
nevoie chiar de o implicare moralã a veritabilului om de turism! ªi încã un lucru
important: degeaba faci un hotel frumos
ºi confortabil, degeaba amenajezi ºi o
grãdinã frumoasã în jurul lui; nu hotelul
se vinde vreodatã, ci se vinde þara în
care se aflã acel hotel...
- Frumos ºi adevãrat, ceea ce înseamnã
cã pledaþi pentru importanþa decisivã a
brandului de þarã
- Categoric, iar promovarea puternicã a
acestui brand trebuie fãcutã mai ales
afarã, cu predilecþie în þãrile din care
consideri cã poþi atrage turiºtii interesaþi
de oferta româneascã
- Cum vedeþi colaborarea FPTR cu celelalte organizaþii de profil?
- Am spus-o de mai multe ori ºi o repet:
cu toþii suntem încã… pe bãncile facultãþii în materie de turism, cu toþii mai
avem destul de învãþat, drept care încercãm sã creãm împreunã cadrul optim de
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