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TURISM

MISTER TURISM - VIOREL PÃUNESCU

La ediþia din acest final de an a “Topului Naþional al Firmelor – România 2010”, organizatã de Camera de Comerþ ºi
Industrie a României, s-aa înregistrat un eveniment cu totul special. Este vorba despre acordarea în premierã absolutã a unei
distincþii care depãºeºte prin unicitatea ei toate celelalte diplome ºi medalii cu care Camera de Comerþ ºi Industrie rãsplãteºte
la fiecare sfârºit de an cei mai importanþi oameni de afaceri din þarã. Ei bine, aceastã super-ddiplomã a fost acordatã reputatului om de turism care este VIOREL PÃUNESCU. ªi iatã cuvintele cu care dl.Mihail M.Vlasov, preºedintele Camerei de
Comerþ ºi Industrie a României, a însoþit atribuirea prestigiosului trofeu unicat:
„ Distinºi musafiri,
Diploma pe care urmeazã sã o înmânez este o excepþie, pentru cã ºi omul care o va primi face parte din aceeaºi clasã: a
excepþiilor. Cred cã toate domniile voastre îl cunosc pe domnul Viorel Pãunescu. Nu voi face aici un laudatio deoarece, chiar
dacã aº vorbi puþin prea mult, ar fi mult prea puþin pentru a marca tot ce a însemnat ºi înseamnã managerul Viorel Pãunescu
pentru industria turismului din România, profesie pe care a exercitat-oo ca un meseriaº ºi meserie pe care a fãcut-oo ca un profesionist. A venit astãzi timpul, dupã atâþia ani, sã-ii recunoaºtem munca printr-uun gând ºi o distincþie specialã, pe care nu a mai
primit-oo nimeni pânã acum de la Camera de Comerþ ºi Industrie a României ºi vã cer îngãduinþa sã-ii confer preþiosul trofeu la
aceastã Sãrbãtoare!” ...
... L-am vizitat pe Viorel Pãunescu chiar a doua
zi dupã onoranta ºi emoþionanta festivitate de la
Camera de Comerþ. În biroul sãu cochet, din plin
centrul Bucureºtiului, marele Om de turism
migãlea ca de obicei la detaliile celui mai
proaspãt proiect al sãu, deja cunoscutul condominium „Caelia Residence”, de la Mamaia,
practic inaugurat în vara aceasta, dar în curs de a
beneficia de noi accesorii spectaculoase, pe
mãsura reputaþiei sale ºi, mai ales, a celui care a
conceput construcþia unicat de pe Litoral. Adicã,
încã o reuºitã, pe lângã atâtea altele, dar, de
departe ºi fãrã nicio exagerare, cea mai impre-
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sionantã dintre toate.
De fapt, e o poveste lungã ºi nespus de frumoasã,
pentru cã fenomenala carierã de manager a lui
Viorel Pãunescu coincide cu începuturile modernizãrii turismului românesc, dacã nu cumva
el însuºi este cel care a pus practic bazele occidentalizãrii acestui turism, renovând, inovând ºi
reinventând un potenþial pe care România era
departe de a ºti sã ºi-l punã în valoare. ªi tocmai
de aici a început dialogul nostru:
- Care a fost primul pas, domnule Viorel
Pãunescu, unde ºi când anume?
- Turismul mi-a plãcut de la bun început, munca

în acest domeniu e complexã, mereu nouã ºi
captivantã, iar contactul cu oamenii e direct ºi
fascinant. Am intrat în turism în 1969, chiar pe
Litoral, unde se afla cam 80% din ceea ce se
numea baza materialã a turismului românesc. ªi
am început, împreuna cu un coleg pe nume Ilie
Nicolae, cu un bar din Mamaia, “Orient”, pe care
l-am refãcut ºi modernizat integral, dupã care
am fãcut dintr-o terasã barul “Acapulco” ºi am
pus pe picioare hotelul „Union” din aceeaºi
staþiune. La “Acapulco” am extins apoi capacitatea barului, de la 80 de persoane la circa 200, ºi
am adus practic toate vedetele de atunci ale

