
        
 

 
Solicitare de aderare la Romanian Hostelling - Asociaţia pentru Drumeţii şi Tabere de Tineret,  

în calitate de Membru Hostel Partener 
 

 
Prin prezenta S.C. _________________________________________________________, cu 
sediul în localitatea ____________________, str. ____________________________, nr. ______, 
județul/ sectorul ____________, înmatriculată la Registrul Comerţului sub nr. ____________ , 
CUI/CIF nr. ____________ , cont RO_____ _____ ______ ______ ______ _______ , deschis la 
Banca _______________________ , reprezentată prin d-na/dl. __________________________ , 
cu adresa de corespondență _____________________________, nr. tel.____________, adresa de 
e-mail _______________________________ pagina web 
___________________________________, având în administrare unitatea/ unitățile de cazare 
_____________________________________________________________________________, 
________________________________________, cu nr. total de paturi ______, structura 
camerelor _____________________________________________________________________, 
spații comune existente  DA/ NU (capacitate _____), oferirea de mese DA/ NU 
 
solicit să devin membru în organizaţia 
 
ROMANIAN HOSTELLING - ASOCIAŢIA PENTRU DRUMEȚII ȘI TABERE DE 
TINERET, înființată la data de 02.09.2014, Cod de Identificare Fiscală (CIF) 33662365, 
înregistrată la Registrul Asociațiilor și Fundațiilor sub nr. 16 din 24.09.2014, cu sediul în 
localitatea Sighișoara, str. Ilarie Chendi nr. 62, jud. Mureș, România, telefon 0265 77 85 89, cont 
bancar RO65 BACX 0000 0011  1242 9000 deschis la Unicredit Țiriac Bank, Suc. Sighișoara, e-
mail: office@hostelling.ro, adresa de corespondență: Sighișoara, Jud. Mureș, str. Bastionului nr. 
4-6, România, reprezentată legal prin dl. Volker Reiter, preşedinte. 

 
1. Declar că cunosc şi accept următoarele obiective ale asociaţiei RH: 

             
a) Înființarea, dotarea materială și administrarea taberelor de tineret; 
b) Crearea unei reţele de youth hosteluri în România drept locaţii de formare a tinerilor; 
c) Promovarea întâlnirilor oamenilor tineri și a familiilor pe circuite de drumeții și în călătorii; 
d) Promovarea legăturilor oamenilor cu natura și mediul în general; 
e) Promovarea conștientizării sănătății și dezvoltării personalității tinerilor; 
f) Promovarea posibilităților de petrecere a timpului liber prin sport, drumeții, joacă, discuții și 

activități realizate în comun; 
g) Promovarea călătoriilor de vacanță și de educație pentru oamenii tineri și familii, pentru a 

cunoaște propria țară, precum și țări și popoare străine; 
h) Promovarea drumețiilor și a excursiilor școlare în tabere; 
i) Formarea profesională prin organizarea unor cursuri de formare, traininguri și seminarii 

pentru tineri și adulti, și în special pentru colaboratorii și membrii rețelei Hostelling 
International; 

j) Să facă lobby pe lângă autoritaţile locale, regionale, centrale, europene şi internaţionale, 
pentru crearea unei reţele de hosteluri, drept locaţii adecvate pentru formarea tinerilor, 
excursiilor şcolare, taberelor etc. 
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Asociația RH se obligă să atingă obiectivele sus menţionate prin următoarele măsuri: 
 

a) Să promoveze pe portalul www.hihostels.com precum şi pe site-ul oficial al Asociației, 
www.hostelling.ro, imaginea membrului hostel partener conform recomandărilor 
acestuia; 

b) Să asigure accesul persoanelor desemnate ale membrului hostel partener la diferitele 
training-uri de profil, conform standardelor „Hostelling International”, organizate de către 
asociaţia RH; 

c) Să invite reprezentații membrilor hosteluri partenere la evenimentele organizate de 
asociație,  respectiv la şedinţele anuale de consultanţă reciprocă; 

d) Să informeze membrii hostelurilor partenere în vederea participării la campanii de 
marketing, a grupurilor ţintă de profil; 

 
 

1. În calitate de membru hostel partener, îmi asum următoarele obligaţii: 
 

a) Să furnizez asociaţiei RH date și informații reale despre unitățile de cazare, despre 
elementele ce urmează a fi promovate național și/sau internațional; datele și informațiile 
trebuie să fie oferite, în măsura posibilității, atât în  limba română, cât și în limba engleză; 

b) Să acord o reducere de 10 %, aplicată la valoarea serviciilor de cazare practicate în mod 
obişnuit în unitățile de agrement, membrilor posesori de card ”Romanian Hostelling” sau 
”HICard” (Hostelling International Card);  

c) Să public un link cu logo-ul „Romanian Hostelling” pe site-ul propriu; 
d) Să respect prevederile statutului şi toate deciziile adoptate de Asociaţia RH și ale                                    

organelor sale de conducere;  
e) Să furnizez anual şi sumar, date statistice cu privire la utilizatorii care se vor caza, respectiv: 

vârsta, sexul, grupuri sau individuali, provenienţa, gradul de ocupare într-un an. 
f) Să achit o cotizaţie anuală minimă de 150 Euro, până la data de 30 martie a anului în curs (în 

această cotizație este inclus și programul de calitate și sustenabilitate HI-Q&S); 
g) Să achit la fiecare rezervare cotizaţia medie de 12% din valoarea rezervării: 

Această cotizaţie procentuală medie ține cont de faptul că: 
1. Sunt cazuri în care 8% sau 10% sunt achitate de către turist în momentul rezervării prin 
cardul de credit, direct către portalul www.hihostels.com 
2. Sunt cazuri în care hostelul membru partener contribuie cu 18% din valoarea rezervării, 
care se compune din 8% către HI şi 10% gratuitatea clientului. 
3. Sunt cazuri în care hostelul membru contribuie cu 10% atunci când un membru HI face o 
rezervare directă. 
Cele trei scenarii descrise mai sus necesită o regularizare trimestrală, pentru stabilirea 
cotizaţiei medii procentuale de 12%. 

h) Cotizaţia procentuală medie se va achita doar în cazul în care suma lor depăşeşte cotizaţia     
minimă de 150 de Euro. Pentru acest calcul este necesară transmiterea trimestrială a           
listei numerice cu ID-ul de membru. 
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2. Modalitatea prin care doresc să apar listat pe site-ul www.hihostels.com  

(se bifează modalitatea prin care doriţi să apăreţi pe portalul HiHostels): 
□ cu posibilitate de rezervări on-line  
□ fără posibilitatea de rezervări on-line 
 

3. Pentru neîndeplinirea obligaţiilor ne rezervăm următoarele drepturi:  
3.1 Membrul hostel partener îşi rezervă dreptul de a renunţa oricând la prezentul protocol, printr-

o notificare scrisă adresată furnizorului cu 5 (cinci) zile anterior producerii efectului scontat;  
3.2 Neacordarea reducerii de 10% aplicată la valoarea serviciilor de cazare practicate în mod 

obişnuit, membrilor posesori de card ”Romanian Hostelling” sau ”HICard” (Hostelling 
International Card), poate duce la denunțarea prezentul protocol, care își va înceta efectele. 

 
4. Comunicări 
Orice comunicare între părţi, referitoare la îndeplinirea prezentei solicitări, trebuie să fie 
transmisă prin e-mail la adresele menționate în partea introductivă a prezentului document. 

 
 

Declar că am citit şi sunt de acord cu cele sus menţionate, precum şi cu statutul Asociaţiei 
Romanian Hostelling – Asociaţia pentru Drumeţii şi Tabere de Tineret. 
 
 
                                                                                   
Romanian Hostelling –  
Asociaţia pentru Drumeții şi Tabere de Tineret  Volker Reiter ____________________ 
 

 
Se acceptă aderarea  -  Nu se acceptă aderarea 

 
Denumire membru solicitant 
_________________________________________ 
 
Nume, prenume  
reprezentant legal  _______________  _____________   Data: 

  
L.S. ________________________________   _____________  
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