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Nr.  22.827 din  17.03.2023 
 

 
INVITAȚIE DE PARTICIPARE 

Referitor la: intenţia de a constitui  o organizație de management al destinației turistice Arad 
(O.M.D.) 

Stimate partener, 

 

        Având în vedere obiectivul strategic raportat la dezvoltarea turismului la nivelul  
Municipiului Arad, s-a constatat necesitatea unui management al destinației planificat eficient în 
gestionarea tuturor elementelor care alcătuiesc o destinație turistică. 

      Ţinând cont de necesitatea revenirii la un flux cât mai apropiat de cel anterior crizei 
generate de pandemia de COVID-19 în materia turismului, considerăm că suntem într-un 
context prielnic pentru a constitui împreună Organizația de Management al Destinației Turistice 
Arad (O.M.D.) care să vină în sprijinul promovării turistice a orașului și al tuturor celor care 
activează în sectorul de turism, printr-un efort comun și o abordare integrată, astfel încât 
dezvoltarea destinației să fie una sustenabilă și să promoveze valorile locale, Primăria 
Municipiului Arad își manifestă deschiderea pentru constituirea unei organizații locale, care 
trebuie să funcționeze pe baza unui parteneriat solid, public-privat. 

 Principalele obiective ale organizației vizează creșterea notorietății brandului turistic de 
destinație, creșterea duratei sejurului/turist și  creșterea numărului de turiști din destinație. 

 În  temeiul O.G. nr. 58/1998 privind organizarea şi desfăşurarea activităţii de turism în 
România, cu modificările și completările ulterioare, vă adresăm rugămintea de a răspunde 
invitației noastre, exprimându-vă intenția de asociere pentru a forma Organizația de 
Management al Destinației Arad, până la data de 20.03.2023, ora 15:00,  prin una din 
următoarele modalități: 

1. depunere scrisoare de intenție și documente justificative la Registratura Primăriei 
Municipiului Arad, camera 5 

2. transmitere  scrisoare de intenție și documente justificative scanate și semnate  la adresa de e-
mail pma@primariaarad.ro 

3. depunere scrisoare de intenție și documente justificative scanate și semnate  prin crearea unui 
cont de utilizator în portalul de servicii disponibil www.primariaarad.ro 
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Cerințe de participare pentru cei interesați: 

1. Să fie organizați,  conform art. 2^3 din OG nr. 58/1998 privind organizarea şi desfăşurarea 
activităţii de turism în România,  într-o formă juridică după cum urmează: 

a) membri din cadrul destinației ai confederațiilor/federațiilor patronale reprezentative, cu 
activități în domeniul turismului; 

b) organizații patronale locale care nu sunt membre ale confederațiilor/federațiilor patronale 
menționate la lit. a); 

c) angajatori din cadrul destinației turistice  alții decât cei prevăzuți la lit. a) și b); 

d) alte structuri asociative din cadrul destinatiei turistice înființate conform Ordonanței 
Guvernului nr. 26/2000, aprobată cu modificările și completările ulterioare. 

2. Să facă dovada unei sume cuprinse între 200 - 30.000 Euro, disponibilă în vederea îndeplinirii 
atribuţiilor, obiectivelor şi asigurării funcţionării organizaţiei de management al destinaţiei 
turistice; 

3. Să nu fie în insolvenţă/faliment 

4. Să depună Certificatul de înregistrare la Oficiul Registrului Comerţului în copie  certificată 
pentru conformitate cu originalul de către reprezentantul legal sau, după caz,  certificatul de 
înscriere a persoanei juridice fără scop patrimonial (Certificat de grefă de la Judecătorie)  

5. Să depună Statutul / Actul Constitutiv, în copie certificată pentru conformitate  cu originalul 
de către reprezentantul legal  

6. Scrisoare de intenție  semnată de către reprezentantul legal  

7. Declarație pe proprie răspundere (semnată de către reprezentantul legal) prin care își asumă să 
depună toate diligențele pentru a asigura resursele financiare în calitate de membru (participarea 
la patrimoniul initial, cotizația anuală, alte sume stabilite de Adunarea Generală a Asociației). 

 Toate documentele vor fi prezentate în limba română și vor fi depuse în forma    
precizată și la termenul stabilit prin prezentul anunț, asumate de reprezentantul legal.. 

 Vă mulțumim pentru implicarea activă de până acum în ceea ce privește dezvoltarea 
Municipiului Arad și vă asigurăm în continuare de întregul sprijin al autorității locale. 

 Cu stimă,  
 

p. P R I M A R 
Călin BIBARȚ 

 
VICEPRIMAR 

Ilie CHEȘA 
 


