
ASOCIAȚIA TURISM ALTERNATIV 
310456 Arad, Ulmului 17, jud. Arad, România 

C.I.F. 35095747 | 20995/A/2015 
IBAN RO88RNCB0016147635060001 RON | BCR Arad 

 +4072 436 24 34
 

Asociația noastră a fost înființată la finalul anului 2015, pentru a ne oferi șansa de a                
dezvolta proiectele inițiate înainte de acest moment, și pentru a facilita viitoarele            
proiecte, ce doresc a avea o anvergură și un impact mult mai mare decât cele deja                
existente.  
CE AM FĂCUT. În 2013 am pus bazele proiectului Arad Free Tours, ce oferă de atunci                
tururi gratuite turiștilor ce vizitează orașul de pe Mureș. Ne‐am descurcat încă de la              
început fără vreun fel de ajutor financiar sau logistic din partea organelor ce ar fi trebuit                
să facă lucrurile pe care le facem noi, și nu am avut niciodată vreun câștig din acest                 
proiect. În afară de bucuria că putem ajuta orașul. Singura noastră răsplată au fost              
zâmbetele turiștilor și review‐urile pozitive scrise de aceștia după ce le‐am prezentat            
orașul. 

Blog Arădean este un alt proiect ce s‐a alăturat Asociației noastre, devenind parte a              
acesteia. Înființată la începutul lui 2013. Proiectul își propune punerea în valoare a             
patrimoniului material sau imaterial din urbe, dar și scoaterea la lumină a evenimentelor,             
inițiativelor și a persoanelor ce au ca țel transformarea orașului într‐un pol cultural. 

Singurele surse de finanțare pentru proiectele noastre sunt donațiile primite din partea            
turiștilor și contribuțiile proprii ale membrilor Asociației, însă acestea nu pot acoperi toate             
necesitățile proiectelor aflate în derulare sau în curs de implementare. 

CE VREM SĂ FACEM. Printre proiectele în curs de implementare, ținem să menționăm             
proiectul hărții Use‐IT. Acesta presupune crearea unei hărți dedicate turiștilor tineri, ce va             
fi distribuită în rețeaua Use‐IT Europe, ce cuprinde zeci de orașe de pe întreg continentul.               
Harta va fi realizată de către tineri din Arad și va avea ca public țintă tinerii eruopeni                 
dornici să călătorească aici, aceasta cuprinzând informații variate, de la modul în care se              
poate ajunge în oraș, până la localurile cu cea mai bună cafea, cele mai bune gustări sau                 
locurile în care se ascultă muzică bună. 

Un alt proiect pe care îl vom realiza, odată ce vom avea la dispoziție fondurile necesare,                
este crearea unei „aplicații de oraș”, după modelul Bucharest și Oradea City App. Acest              
tip de aplicație ajută atât turiștii, cât și localnicii, să se descurce în oraș. Având cuprinse                
evenimentele din oraș, modalități de a circula prin urbe, cu ajutorul mijloacelor în comun,              
variante de cazare în hotelurile și pensiunile din oraș, cele mai bune restaurante sau cele               
mai bune pub‐uri din urbe, o astfel de aplicație cuprinde aproximativ toate lucrurile de              
care un turist are nevoie în vizita sa în Arad.  

De asemenea, dorim realizarea unui ghid turistic „de buzunar”, de dimensiuni mici, care             
să cuprindă informații despre oraș și regiune, destinate turiștilor. Acesta va cuprinde atât             
informații despre istoricul zonei, cât și despre trasee turistice prin județ, prin municipiu,             
dar și informații despre localuri din Arad sau evenimente precum festivalurile ce se             
desfășoară anual în urbe. 

În planurile noastre figurează și alte proiecte, printre care unele ce au scopuri precum              
valorificarea potențialului turistic al regiunii, promovarea tinerilor valoroși din Arad sau           
îmbunătățirea mediului de viață în oraș. Aici, însă, intervii tu :) Pentru că sursele noastre               

 

http://www.aradfreetours.com/
http://www.tripadvisor.com/Attraction_Review-g298472-d6413060-Reviews-Arad_Free_Tours-Arad_Arad_County_Western_Romania_Transylvania.html
http://blogaradean.ro/


 

de finanțare, așa cum am precizat și mai sus, sunt modeste și limitate, avem nevoie de                
susținerea celor ce pot redirecționa 20 de procente din impozitul pe profit al companiilor              
către Asociația noastră.  

 

Acea sumă de bani, fie ea mică sau mare, merge oricum către stat, dacă tu nu o                 
redirecționezi către un ONG. Indiferent cât înseamnă acel 20% din impozitul pe profit al              
companiei tale, pentru noi, Asociația Turism Alternativ, acesta constituie un plus și un pas              
înainte spre realizarea proiectelor pe care ni le propunem.  

Dacă hotărăști să redirecționezi cele 20 de procente către Asociația noastră, îți vom fi              
recunoscători și te vom răsplăti pentru acțiunea ta. Detalii despre cum poți să faci acest               
lucru, găsești pe site‐ul nosru, www.turismalternativ.ro, la secțiunea Susține→20% pentru          
ATA 

http://www.turismalternativ.ro/

