C M
Y K

Aberaþiile
legislative
scumpesc
produsele IT
cu 7-10%

Investiþie în
producþia
"petrolului
verde",
la Botoºani

Financiarul
PAGINA 3

Publicaþie economicã a Regiunii de Dezvoltare Nord-Est

PAGINA 5

Anul III nr. 52
16 - 31 Mai 2007

16 + 8 pagini
www.financiarul.ro
Tel/fax: 0232/246036
Mobil: 0723/134422
E-mail: redactie@financiarul.ro

„Iulius Group” lasã Iaºul
„sã înoate pe uscat”
Paginile 10 - 11

Pagina 2

BCR majoreazã
"jecmãneala"

"Ingrediente" turistice de Pagina 14
efect: trenuleþele rutiere Lucrãri de 25 milioane lei
pentru firma
deputatului nemþean
Dorinel Ursãrescu

Pagina 15

Foarte puþine locuinþe
izolate termic

Pagina 12

Numai 60% dintre pensiuni
respectã standardele
europene

Pagina 14

ªoseaua de centurã a
Iaºului s-a micºorat

Pagina 13
C M
Y K

TURISM

"Ingrediente" turistice de efect:

13

16 - 31 mai 2007 nr. 52

trenuleþele rutiere
Binecunoscutul "Titicar" din
perioada comunistã a fost readus la viaþã, sub forma trenuleþelor turistice rutiere. Explicaþia este cât se poate de
simplã... punctele de atracþie
ale unui circuit turistic nu constau doar în obiectivele vizitate,
ci ºi în acele mici "ingrediente"
care amplificã plãcerea de a
cãlãtori. Dintre acestea, un mijloc de transport cochet, ludic ºi
confortabil ar face cu siguranþã
senzaþie atât într-o staþiune
montanã, cât ºi pe litoral, ºi
chiar într-un oraºel medieval
sau un centru istoric.
În România, varianta modernã a Titicarului a intrat pe
piaþã anul trecut, prin intermediul "Companiei Balcanice de
Trenuri Turistice" (CBTT), unic
importator ºi distribuitor al
acestor produse în þara noastrã,
dar ºi în Bulgaira ºi Ungaria.
Trenuleþele turistice rutiere
sunt produse de compania
CPIL, singura societate constructoare-dealer din Franþa,
care realizeazã peste 200 de
astfel de modele, specifice fiecãrei zone ºi fiecãrui climat.
"Astfel de trenuleþe rutiere pot
fi integrate cu succes în programele de dezvoltare ale turismului românesc, oferind posibilitatea de a descoperi întrun mod inedit frumuseþile unui
oraº sau ale unei zone turistice.
Imaginea uitatã sau prãfuitã a
titicarului nu ºi-a pierdut complet farmecul ºi poate fi reînviatã, explorând spiritul ludic al
turiºtilor care nu cautã altceva
decât experienþe unice ºi divertisment", ne-a declarat Cãtãlin
Mihai, director al "Companiei
Balcanice de Trenuri Turistice".
În august 2006, primul trenuleþ turistic a fost achiziþionat
de cãtre Primãria din Arad, cu
ocazia sãrbãtorii "Zilele Aradului". În Bucureºti, în zona
Dragonul Roºu, existã 3 astfel
de trenuleþe ºi, pentru cã nu se
putea lãsa mai prejos, primarul
Radu Mazãre va pune în circuit

douã modele de trenuleþe în
staþiunea Mamaia, pentru sezonul estival 2007. "Iar dacã
veþi cãlãtori prin Franþa, Italia,
Spania, Bulgaria, nu aveþi cum
sã rataþi întâlnirea cu trenuleþele noastre", ne-a asigurat
Cãtãlin Mihai.

La plimbare
cu celebrul
"Far West"
Trenuleþele sunt compuse
dintr-o locomotivã la care sunt
ataºate 3 vagoane (capacitatea
unui vagon este de 18 persoane
adulte), lungimea totalã a
convoiului fiind de 18 metri.
Viteza de deplasare a trenuleþului este de 35km/h.

Mijloacele de transport
inedite sunt adaptate fiecãrei
zone ºi climat, astfel cã vagoanele pot fi închise ºi climatizate, pe timp de toamnã-iarnã, ºi
deschise pe timp de varã, fapt
ce reprezintã un mare atu pentru cei ce doresc o exploatare
anualã a acestora.
Potrivit reprezentantului
CBTT, trenuleþele corespund
normelor EURO 3 ºi nu ridicã
nici un fel de problemã în vederea omologãrii pe piaþa din
România.
Existã douã modele de trenuleþe turistice: celebrul "Far
West", prevãzut cu clopoþelul ºi
ºemineul tradiþional - de altfel,
modelul cel mai rãspândit în

lume -, ºi modelul "Delphis", cu
formele sale moderne ºi inovatoare, conceput special pentru
zonele cu o puternicã tradiþie
istoricã (oraºe medievale etc.).
"Marele avantaj al trenuleþelor este dat de linia lor îngustã;
acestea se pot strecura prin
locurile foarte aglomerate sau
greu accesibile, devansând
transportul public, clasic care
nu oferã întodeauna ºi plãcerea
de a cãlãtori ºi de a vizita.
Poate de aceea trenuleþul turistic este prima variantã de alegere a unui turist", ne-a explicat
directorul CBTT.

O afacere cu un
buget de pornire
de minim
70.000 euro
În opinia reprezentantului
CBTT, trenuleþul turistic este o
formã de divertisment în spatele cãreia se aflã o afacere profitabilã, prin numeroasele avantaje pe care acest produs turistic le oferã. Acest lucru este
dovedit ºi de numãrul foarte
mare de astfel de trenuleþe care
se aflã în grija exploatanþilor
privaþi din Europa, SUA, Africa

(hoteluri, parcuri de distracþii,
autocariºti etc.), care au conferit trenuleþelor multiple forme
de exploatare: circuite turistice, închirieri pentru ocazii speciale, saloane de expoziþie etc.
Preþurile trenuleþelor noi,
FAR-WEST ºi DELPHIS, variazã între 150.000 ºi 250.000
euro, iar pentru cele secondhand (care beneficiazã de o
revizuire completã înainte de a
fi recomercializate) trebuie sã
se aloce un buget cu un preþ de
pornire între 70.000 ºi 150.000
euro. Trebuie precizat cã pentru produsele noi se oferã o
garanþie de 2 ani, iar pentru
cele second-hand de un an,
piese ºi mânã de lucru incluse.
"Existã nenumarate variante de exploatare la care managerul poate apela în funcþie,
bineînþeles, ºi de amplasamentul zonal al acestuia, de numãrul de tururi parcurs pe zi, de
comercializarea spaþiilor publi-

este interesant de ºtiut faptul
cã, în prezent, aceasta lucreazã
la realizarea unui circuit turistic în centrul Bucureºtiului - în
jurul
clãdirii
"Casa
Parlamentului" - cu ajutorul
unui trenuleþ turistic "atipic".
"Este vorba despre unul dintre modelele de trenuleþe
Versailles din Paris, prin care
dorim sã aducem un plus turismului din capitalã ºi un aer nou
celui mai vizitat obiectiv turistic
din Bucureºti. În acest sens, am
iniþiat o colaborare foarte strânsã cu operatorii turistici din
Bucureºti, marile agenþii de
voiaj etc. În acelaºi timp, ne
propunem sã punem la dispoziþia celor care organizeazã evenimente
speciale
(zilele
oraºelor, activitãþi publicitare,
saloane ºi târguri de expoziþii)
un trenuleþ turistic FARWEST",
ne-a povestit directorul CBTT.
"Fãrã îndoialã, ca în orice
afacere, existã dificultãþi. De

citare de care trenuleþul dispune... aºa cã amortizarea vine
odatã cu exploatarea ºi dezvoltarea activã a afacerii. Aviz
investitorilor! Existã posibilitatea de a accesa fondurile
PHARE ºi SAPARD pentru
programe turistice de dezvoltare regionalã", a subliniat
Cãtãlin Mihai.
Cât despre planurile de
investiþii ale "Companiei
Balcanice de Trenuri Turistice",

la mentalitate ºi mediul de afaceri în sine, pânã la dificultãþi
de ordin legislativ. Dar o ofertã bunã, un produs competitiv,
o experienþã acumulatã de
CPIL Franþa ºi sprijinul acordat de cãtre ei, la care adãugãm o campanie susþinutã de
comunicare ºi transparenþa
ofertei noastre, reprezintã
paºi importanþi în dezvoltarea
acestei afaceri" , a conchis
Cãtãlin Mihai.

Turiºtii strãini au lãsat în România peste un miliard de euro
• Turiºtii români au cheltuit în strãinãtate aproximativ aceeaºi sumã
Turiºti strãini au cheltuit
peste un miliard de euro în
pachete ºi servicii turistice în
România, în 2006, reprezentând o premierã pentru industria turisticã autohtonã, a
declarat Cristina Motorga, director general în cadrul Direcþiei de Promovare Turisticã din Ministerul pentru
Întreprinderi Mici ºi Mijlocii,
Comerþ, Turism ºi Profesii
Liberale.
"Anul trecut, balanþa de
plãþi a fost deficitarã, încasãrile de la turiºtii strãini fiind de

peste un miliard de euro, în
premierã, acestea fiind însã
depãºite, nu cu mult, de cheltuielile efectuate de turiºtii
români în strãinãtate", a sus
Cristina Motorga, în cadrul
unei conferinþe dedicate industriei ospitalitãþii din România.
În 2006, turiºtii români au
cheltuit 1,035 miliarde de
euro, în timp ce turiºtii strãini
au lãsat în România 1,034 miliarde euro.
România revine la o balanþã
de plãþi externe deficitarã în
turism, dupã ce în 2005 bala-

nþa a fost pozitivã, cu cheltuieli ale turiºtilor strãini care au
atins 852 milioane euro, faþã
de 750 milioane euro, reprezentând cheltuielile pentru
pachete turistice în strãinãtate
ale turiºtilor români. Din 2001,
balanþa de plãþi externe în
turism este deficitarã. Astfel,
în 2001, România a încasat 405
milioane de euro de la turiºtii
strãini, în timp ce românii au
cheltuit peste 500 milioane de
euro în strãinãtate. În 2002,
încasãrile s-au cifrat la 392
milioane de euro, iar cheltuie-

lile la 460 milioane de euro.
Pentru 2003, încasãrile au
atins 396 milioane de euro faþã
de 423 milioane euro cheltuieli, pentru ca în 2004 încasãrile

din turismul extern sã se cifreze la 406 milioane euro, iar
cheltuielile turiºtilor români
sã fie de 434 milioane euro.
"În acest an, balanþa ar putea fi

pozitivã, în special datoritã
cererii mari pentru Sibiu - care
este Capitala culturalã europeanã", a spus Cristina
Mororga.

