Asociația culturală RomStud Travel este înregistrată la Registrul Național al ONG-urilor cu nr.
3977/205/2010, având CIF nr. 27413114
și are sediul legal în județul Argeș, localitatea
Câmpulung Muscel, Str. Frații Golești, nr. 14, bl. A 6A, sc. C, et2, ap. 10 (sediul legal al
asociației RomStud Travel reprezintă adresa de domiciliu a membrilor fondatori din 2010).
Activitatea Asociației se desfășoară în principal în capitală (marea majoritatea a membrilor
asociației din prezent având ca și oraș de rezidență București) dar și în celelalte orașe
universitare mari precum Cluj, Iași, Brașov, Timișoara, Constanța etc.
Proiectele culturale RomStud Travel sunt deschise tuturor studenților și tinerilor la nivel
național, indiferent de oraș universitar, oraș de rezidență, naționalitate sau etnie.

EXTRAS din Statutul asociatiei "ROMSTUD TRAVEL"
Prezentul Statut al Asociatiei "ROMSTUD TRAVEL" prevede ca aceasta este cu personalitate
juridica, autonoma, neguvernamentala, apolitica, fara scop lucrativ (non profit), persoana
juridica de drept privat, in acord cu ordinea publica si bunele moravuri.
Asociatia se intemeiaza pe respectul suveranitatii, integritatii si independentei nationale, in vederea
asigurarii libertatilor si drepturilor fundamantale ale omului, a drepturilor cetatenesti, pentru afirmarea
natiunii romane.
Scopul propus:
Scopul Asociatiei ROMSTUD TRAVEL, este de a urmari dezvoltarea multilaterala a tinerilor din Romania
si de peste hotare,de a sustine diversitatea culturala si implicarea lor in rezolvarea problemelor
societatii. Scopul asociatiei este de a implementa , dezvolta si derula proiecte, programe, activitati
culturale, de a desfasura activitati de interes comunitar care vor putea imbunatati calitatea actului
educational, vor contribui la bunastarea materiala, intelectuala, la securitatea sociala a cetatenilor .
Este o organizatie neguvernamentala , apolitica, fara scop lucrativ(non profit), fiind o persoana
juridica de drept privat de nationalitate romana, in acord cu ordinea publica si bunele moravuri.
Obiectivele asociatiei:




nelucrativ si nepatrimonial.
de implementare , dezvoltare si derulare a unor proiecte / programe / activitati culturale
organizarea unor
interculturale








excursii

culturale,interne

si

internationale,cat

si

a

unor

schimburi

organizarea,sprijinirea sau participarea la evenimente culturale
realizarea unor programe menite sa sprijine tinerii cu potential in exprimarea ideilor si punerea
lor in practica
dezvoltarea de programe proprii si in regim de parteneriat cu autoritatile publice din tara si din
strainatate
asocierea in diverse parteneriate pe proiecte,programe,evenimente,activitati ce vizeaza tinerii
realizarea unor evenimente pentru petrecerea timpului liber in mod util si placut
initierea unor campanii sociale,proiecte si programme pentru dezvoltarea unei atitudini
proactive a tinerilor pentru dezvoltarea problemelor societatii









promovarea si apararea drepturilor si libertatilor omului
promovarea sanatatii, educatiei, stiintelor, artelor,traditiilor, culturii
activitatea de tineret, sporirea cunoasterii si participarii civice
protejarea mediului si a naturii
sprijinirea sportului
solicitarea de sponsorizari si finantari interne si internationale necesare bunei desfasurari a
activitatii sale
atragerea,intretinerea si educarea voluntarilor pentru implementarea impreuna cu ei a
activitatilor mentionate anterior

Organele Asociatiei ROMSTUD TRAVEL sunt:





Adunarea Generala
Consiliul Director
Comisia de Cenzori

Adunarea Generala este organulde conducere alcatuit din totalitatea asociatilor. Adunarea generala se
intruneste cel putin o data pe an si are drept de control permanent asupra organelor de conducere ale
asociatiei. Adunarea generala poate fi convocata ori de cate ori interesele societatii o cer.
Consiliul Director are urmatoarele competente:







adopta masuri pentru aplicarea si respectarea prevederilor prezentului statut
verifica si constata indeplinirea conditiilor legale ale cererilor de inscriere in Asociatie
decide asupra ridicarii starii de incompatibilitate
stabileste si urmareste incasarea cotizatiilor
organizeaza si editeaza publicatiile Asociatiei

Presedintele asociatiei are urmatoarele competente:





reprezinta asociatia in raporturile acestuia cu persoanele fizice si juridice din tara si strainatate
precum si in raporturile acestuia cu institutiile si autoritatile publice si alte organizatii
convoaca si prezideaza sedintele Consiliului Director
ordonanteaza cheltuielile Asociatiei

Vicepresedintii sunt inlocuitorii de drept al presedintelui. Vicepresedintii au aceleasi atributii ca si
presedintele si le exercita atunci cand presedintele lipseste. Vicepresedintii se preocupa de
implementarea si executarea deciziilor Consiliului Director.
Secretarul are obligatia de a tine evidenta membrilor asociatiei si de a
procesele
verbale
ale
sedintelor
Adunarii
Generale
si
Acesta are specimen de semnatura bancara impreuna cu presedintele
Cenzorul verifica anual operatiunile financiar-contabile ale asociatiei si
sens. Cenzorul este contabil autorizat fiind desemnat la constituire.

intocmi un registru special cu
ale
Consiliului
Director.
si vicepresedintele Asociatiei.
intocmeste un raport in acest

Litigiile Asociatiei cu persoane fizice sau juridice se vor rezolva pe cale amibila. In cazul in care
aceasta nu este posibila sau eficace, litigiile sunt de competenta instantelor judecatoresti din Romania.
Prevederile prezentului Statut se completeaza cu normele imperative ale legislatiei romanesti in
vigoare.

