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 majoritate 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 asociației "ROMSTUD TRAVEL"
Prezentul Statut al Asociației "ROMSTUD TRAVEL" prevede că aceasta este cu personalitate
juridică, autonomă, neguvernamentală, apolitică, fără scop lucrativ (non profit), persoană
juridică de drept privat, în acord cu ordinea publică și bunele moravuri.
Asociația se întemeiază pe respectul suveranității, integrității și independenței naționale, în vederea
asigurării libertăților și drepturilor fundamentale ale omului, a drepturilor cetățenești, pentru afirmarea
națiunii române.
Scopul propus:
Scopul Asociației ROMSTUD TRAVEL, este de a urmări dezvoltarea multilaterală a tinerilor din România
și de peste hotare,de a susține diversitatea culturală și implicarea lor în rezolvarea problemelor
societății. Scopul asociației este de a implementa , dezvolta și derula proiecte, programe, activități
culturale, de a desfășura activități de interes comunitar care vor putea îmbunătăți calitatea actului
educațional, vor contribui la bunăstarea materială, intelectuală, la securitatea socială a cetățenilor .
Este o organizație neguvernamentală , apolitică, fără scop lucrativ(non profit), fiind o persoană
juridică de drept privat de naționalitate română, în acord cu ordinea publică și bunele moravuri.
Obiectivele asociației:











nelucrativ și nepatrimonial;
de implementare , dezvoltare și derulare a unor proiecte / programe / activități culturale;
organizarea unor proiecte culturale,interne și internaționale, cât și a unor
schimburi interculturale;
organizarea, sprijinirea sau participarea la evenimente culturale;
realizarea unor programe menite să sprijine tinerii cu potențial în exprimarea ideilor și punerea
lor în practică;
dezvoltarea de programe proprii și în regim de parteneriat cu autoritățile publice din țară și din
străinătate;
asocierea în diverse parteneriate pe proiecte, programe, evenimente, activități ce vizează
tinerii;
realizarea unor evenimente pentru petrecerea timpului liber în mod util si plăcut;
inițierea unor campanii sociale, proiecte și programe pentru dezvoltarea unei atitudini
proactive a tinerilor pentru dezvoltarea problemelor societății;









promovarea și apărarea drepturilor și libertăților omului;
promovarea sănătății, educației, științelor, artelor, tradițiilor, culturii;
activitatea de tineret, sporirea cunoașterii și participării civice;
protejarea mediului și a naturii;
sprijinirea sportului;
solicitarea de sponsorizări și finanțări interne și internaționale necesare bunei desfășurări a
activității sale;
atragerea, întreținerea și educarea voluntarilor pentru implementarea împreună cu ei a
activităților menționate anterior;

Organele Asociației ROMSTUD TRAVEL sunt:





Adunarea Generală
Consiliul Director
Comisia de Cenzori

Adunarea Generală este organul de conducere alcătuit din totalitatea asociaților. Adunarea generală se
întrunește cel puțin o dată pe an și are drept de control permanent asupra organelor de conducere ale
asociației. Adunarea generală poate fi convocată ori de câte ori interesele societății o cer.
Consiliul Director are următoarele competențe:







adoptă măsuri pentru aplicarea și respectarea prevederilor prezentului statut;
verifică și constată îndeplinirea condițiilor legale ale cererilor de înscriere în Asociație;
decide asupra ridicării stării de incompatibilitate;
stabilește și urmărește încasarea cotizațiilor;
organizează și editează publicațiile Asociației;

Președintele asociației are următoarele competențe:





reprezintă asociația în raporturile acestuia cu persoanele fizice și juridice din țară și străinătate
precum și în raporturile acestuia cu instituțiile și autoritățile publice și alte organizații;
convoacă și prezidează ședințele Consiliului Director;
ordonantează cheltuielile Asociației;

Vicepreședinții sunt înlocuitorii de drept al președintelui. Vicepreședinții au aceleași atribuții ca și
președintele și le exercită atunci când președintele lipsește. Vicepreședinții se preocupă de
implementarea și executarea deciziilor Consiliului Director.
Secretarul are obligația de a ține evidența membrilor asociației și de a întocmi un registru special cu
procesele
verbale
ale
ședințelor
Adunării
Generale
și
ale
Consiliului
Director.
Acesta are specimen de semnătură bancară împreună cu președintele și vicepreședintele Asociației.
Cenzorul verifică anual operațiunile financiar-contabile ale asociației și întocmește un raport în acest
sens. Cenzorul este contabil autorizat fiind desemnat la constituire.
Litigiile Asociatiei cu persoane fizice sau juridice se vor rezolva pe cale amiabilă. În cazul în care
aceasta nu este posibilă sau eficace, litigiile sunt de competența instanțelor judecătorești din România.
Prevederile prezentului Statut se completează cu normele imperative ale legislației românești în
vigoare.

