CAPITOLUL I.
Denumirea, Sediul, Forma juridică şi Durata

Art. 1. Asociaţia va fi denumită ASOCIAŢIA PROFESIONALĂ ŞCOALA GĂLĂŢEANĂ. Asociaţia este
o organizaţie apolitică, neguvernamentală si fără scop patrimonial, care se constituie ca persoană juridică
română, funcţionând în baza prevederilor O.G. nr. 26/2000, a tuturor dispoziţiilor legale în vigoare şi a
prezentului statut.
Asociaţia este înfiinţată la iniţiativa următorilor membri fondatori, conform tabelelor anexă.
Din asociaţie poate face parte orice persoană care îndeplineşte condiţiile stabilite de prezentul statut şi îşi
exprimă în scris adeziunea faţă de acest act.
Art. 2. Asociaţia este înfiinţată prin actul de constituire, atribuindu-i-se un patrimoniu, un sediu, şi
stabilindu-i-se organele de conducere şi control potrivit prevederilor prezentului statut şi ale actului de
constituire;
Sediul asociaţiei este în Municipiul GALAŢI, str. Gării, nr. 35, judeţul Galaţi, ROMÂNIA.
În raport cu interesele sale, asociaţia va putea să înfiinţeze filiale sau sucursale în România şi în străinătate,
prin decizia Adunării Generale.
Filialele se pot înfiinţa şi organiza cu respectarea prevederilor statutului asociaţiei.
Art. 3. Durata asociaţiei este nedeterminată, de la data înregistrării acesteia în Registrul Asociaţiilor si
Fundaţiilor.

CAPITOLUL II
Scopul Asociaţiei
Art. 4. Asociaţia Profesională ŞCOALA GĂLĂŢEANĂ este o organizaţie apolitică, necondiţionată
religios. Asociaţia va beneficia de drepturile legale şi îşi va asuma obligaţii în limitele realizării scopului
pentru care a fost constituită.
Art. 5. Scopul principal al asociaţiei este sprijinirea dezvoltării învăţământului.
Asociaţia va realiza acest scop prin următoarele obiective:
a)

promovarea relaţiilor cu organismele guvernamentale şi neguvernamentale din ţară şi străinătate
în scopul desfăşurării de activităţi şi servicii generatoare de fonduri necesare atingerii obiectivelor asociaţiei;

b)

cultivarea legăturilor cu alte organizaţii similare şi persoane fizice din ţară, străinătate şi instituţii
sau autorităţi locale şi naţionale;

c)

atragerea persoanelor fizice sau juridice în realizarea scopului asociaţiei;

d)

dezvoltarea serviciilor de consultanţă în domeniul dezvoltării profesionale, în ţară şi în
străinătate;

e)

dezvoltarea de resurse umane, instruire şi certificare pentru înlesnirea adaptabilităţii la dinamica
socio-economică a societăţii;

f)

sprijinirea persoanelor aparţinând grupurilor defavorizate prin consiliere privind cariera şi
reconversie profesională;

g)

identificarea de surse de finanţare în vederea derulării proiectelor educaţional-formative şi
culturale pentru dezvoltare durabilă;

h)

înfiinţarea şi dezvoltarea de instituţii de educaţie având drept grup ţintă elevii, familiile lor şi
comunităţile locale şi asigurarea de servicii sociale în sprijinul acestora;

i)

organizarea de activităţi educaţionale pe timpul vacanţelor şcolare pentru elevi şi cadre didactice
în locaţii deja existente;

j)

organizarea de seminarii, conferinţe, simpozioane, adunări de interes social, festivaluri,
concursuri, sondaje de opinie;

k)

editarea şi tipărirea de materiale educaţionale;

l)

facilitarea mobilităţii naţionale şi transnaţionale a elevilor şi cadrelor didactice prin proiecte
sau/şi prin activităţi de cooperare şi colaborare cu alte şcoli, în cadrul parteneriatelor între şcoli;

m)

dezvoltarea parteneriatului în învăţământul preuniversitar pe diverse domenii de activitate;

n)

promovarea drepturilor minorităţilor, a oportunităţilor egale şi practicilor nediscriminatorii,
inclusiv a accesului la educaţie, mass-media, asigurarea de şanse egale pentru femei şi bărbaţi, participarea
deplină şi egală în societate;

o)

încurajarea dezvoltării societăţii civice;

CAPITOLUL III
Membrii asociaţiei
Art. 6. Asociaţia are membri fondatori şi membri.
Calitatea de membru nu conferă acestuia nici un drept de proprietate asupra patrimoniului asociaţiei.
Fiecare membru al asociaţiei primeşte legitimaţie de atestare a calităţii sale, vizată anual.
Art. 7. Sunt consideraţi membri fondatori ai asociaţiei persoanele care prin contribuţiile lor au materializat
ideea de creare a asociaţiei şi au sprijinit nemijlocit procedura de constituire şi organizare.
Art. 8. Sunt consideraţi membri ai Asociaţiei persoanele care deţin funcţii de conducere, cunosc şi respectă
statutul asociaţiei şi participă efectiv la realizarea obiectivelor şi scopurilor asociaţiei. Înscrierea se realizează
pe bază de cerere aprobată de Consiliul Director.

Art.9. Asociaţia poate încheia contracte de colaborare cu alte asociaţii, cu alte persoane fizice autorizate
sau persoane juridice care cunosc statutul asociaţiei şi care participă efectiv la realizarea obiectivelor şi
scopurilor acesteia; contractele de colaborare vor fi aprobate de Consiliul Director în urma evaluării acestora;
Art. 10. Voluntar poate deveni orice persoană fizică majoră, aptă să desfăşoare activităţi educaţionale cu
elevii, indiferent de vârstă, naţionalitate, religie, sex sau profesie care recunosc statutul asociaţiei şi-şi exprimă
dorinţa de a participa activ la activitatea asociaţiei.

CAPITOLUL IV
Drepturile Membrilor

Art. 11. Membrii fondatori şi membrii asociaţiei au următoarele drepturi:


să participe la activitatea de realizare a obiectivelor şi scopului asociaţiei;



să aibă acces la baza tehnică, materială, culturală, educativă, şi documentară a asociaţiei în vederea
realizării scopurilor şi obiectivelor asociaţiei;



să facă parte din grupurile de lucru şi din delegaţiile asociaţiei, în ţară şi în străinătate în funcţie de
participarea la realizarea obiectivelor şi scopului asociaţiei;



să beneficieze de remuneraţii, indemnizaţii, premii pentru activitatea depusă în cadrul asociaţiei;



să se retragă din asociaţie oricând doresc, anunţând în scris Consiliul Director sau Adunarea
Generală;



să aleagă şi să fie aleşi în organele de coordonare şi reprezentare ale asociaţiei;



să activeze la departamentul la care a fost ales, să participe cu idei şi indicaţii proprii la elaborarea
obiectivelor şi programelor asociaţiei, cât şi la realizarea întregii activităţi de management;



să coordoneze şi să susţină activitatea voluntarilor;

CAPITOLUL V
Obligaţiile Membrilor
Art. 12. Membrii fondatori şi membrii au următoarele îndatoriri:


să respecte întocmai prevederile statutului asociaţiei;



să acţioneze permanent pentru realizarea scopurilor şi obiectivelor asociaţiei;



să nu întreprindă acţiuni fară aprobarea organelor de conducere ale asociaţiei;



să aibă o conduită morală şi etică de natură să nu lezeze principiile care stau la baza statutului
asociaţiei;

CAPITOLUL VI

Situaţia de pierdere a calităţii de membru al asociaţiei

Art. 14. Calitatea de membru se pierde prin deces, prin excludere sau prin renunţare, cu excepţia membrilor
fondatori. Excluderea unui membru al asociaţiei se face în special în urma neîndeplinirii obligaţiilor asumate
în scris din partea membrului în cauză, pentru abateri grave de la prevederile statutului, prin neplata
contribuţiei personale (a cotizaţiei) sau prin inexistenţa oricărei activităţi prestate în vederea realizării scopului
asociaţiei, comportament etic, moral şi social care lezează principiile care stau la baza asociaţiei.
Excluderea ori renunţarea la titlul de membru al asociaţiei nu conferă nici un drept şi nu permite emiterea
niciunei pretenţii asupra patrimoniului asociaţiei, indiferent de aportul respectivei persoane la consolidarea,
extinderea şi afirmarea asociaţiei.
Renunţarea la calitatea de membru se poate face numai prin adresarea unei cereri scrise Consiliului
Director. Cererea de renunţare va trebui să fie primită de Consiliul Director cu cel puţin 30 de zile înainte de
a-şi produce efectele. Odată cu depunerea cererii, membrul va preda legitimaţia sa şi va deveni un membru
pasiv până la aprobarea cererii, timp în care se vor verifica rezultatele activităţilor desfăşurate de membrul în
cauză în numele şi pentru asociaţie. Producerea de către membri a unor prejudicii materiale şi morale
asociaţiei sau terţilor va atrage răspunderea conform legii.

CAPITOLUL VII
Patrimoniul Asociaţiei. Compunerea acestuia
Art. 15. Patrimoniul asociaţiei este format dintr- un activ patrimonial iniţial în valoare de 1.200 lei şi este
alcătuit din aport în numerar, depus de membrii fondatori astfel:


Numerar 1.200 lei depus în contul asociaţiei;



Patrimoniul constituit de asociaţie îi aparţine acesteia în totalitate.



Patrimoniul asociaţiei este indivizibil şi netransmisibil. Se pot face aporturi în natură şi numerar la
patrimoniu.
Art. 16. Patrimoniul asociaţiei se poate compune din bunuri mobile şi imobile, precum şi alte valori care se
vor evidenţia contabil la zi.
CAPITOLUL VIII
Mijloace materiale şi financiare

Art. 17. Sursele de venituri ale asociaţiei provin din:


cotizaţia membrilor (10 RON/an);



donaţii ale persoanelor fizice si juridice din tară si străinătate, donaţiile urmând a fi acceptate de
Consiliul Director;



sponsorizări, finanţări, contribuţii;



venituri rezultate din activităţile economice directe, prestări servicii, activităţi culturale, sportive, de
agrement, turism, alte surse;



subscripţii publice, resurse obţinute de la bugetul de stat şi/ sau de la bugetele locale;



dobânzi la sumele depuse în conturile bancare, care vor fi deschise atât în lei cât si în valută;



alte resurse legale;
Art. 18. Asociaţia va avea buget propriu şi conturi în banci.
Art.19. Membrii fondatori şi membrii asociaţiei vor plăti, o cotizaţie anuală, stabilită periodic
de către Consiliul Director. Consiliul Director poate modifica valoarea cotizaţiei anuale în funcţie de evoluţia
indicatorilor economici.
CAPITOLUL VII
Organele de conducere ale asociaţiei
Art.20. Asociaţia îşi va exercita drepturile şi îşi va asuma obligaţiile prin organele sale de conducere,
administraţie şi control, aşa cum rezultă din prezentul statut.
Voinţa asociaţiei ca persoană juridică se manifestă prin aceste organe ale sale, asociaţia urmând să
răspundă de toate faptele sale săvârşite prin aceste organe în timpul exercitării atribuţiilor lor.
Organele de conducere, administraţie şi control ale asociaţiei sunt:
1. Adunarea Generală;
2. Consiliul Director;
3. Comisia de Cenzori;
Art. 21. Organul suprem de conducere al asociaţiei este Adunarea Generală. Majoritatea calificată, la care
se face referire în următoarele articole este de 2/3 din totalul membrilor asociaţiei.
Art. 22. Adunarea Generală se întruneşte în şedinţe ordinare şi extraordinare, membrii colaboratori şi
voluntarii neavând drept de vot. Adunarea Generală ordinară are loc odată pe an, în prima decadă a lunii
octombrie. Adunarea Generală extraordinară este convocată la propunerea Consiliului Director printr-o
hotărâre adoptată cu majoritate simplă sau din iniţiativa a 1/3 dintre membrii asociaţiei prin listă de semnături.
Adunarea Generală este legal constituită în prezenţa a 2/3 din numărul membrilor săi. În cazul neprezentării se
convoacă o nouă Adunare Generală, la interval de 15 zile, care se consideră legal constituită, indiferent de
numărul membrilor prezenţi.
Art. 23. Adunarea Generală are următoarea competenţă:



alege şi revocă Consiliul Director şi Comisia de Cenzori;



modifică statutul asociaţiei, adoptă şi modifică regulamentul de ordine interioară;



decide asupra problemelor formulate de Consiliul Director cu aprobarea majorităţii calificate a
acestuia sau asupra problemelor formulate de către minimum 1/3 dintre membrii asociaţiei;



iniţiază propuneri privind raporturile asociaţiei cu organele administraţiei de stat, cu alte persoane
juridice sau persoane fizice;



analizează informarea şi raportul privind activitatea desfăşurată de Consiliul Director şi ia hotărâri
în acest sens;



aprobă bugetul şi bilanţul contabil;



la solicitarea a 2/3 din membrii asociaţiei pe bază de listă de semnături, poate decide alegeri
anticipate şi modificarea componenţei Consiliul Director cu votul majorităţii calificate.
Art. 24. Consiliul Director este compus din membrii aleşi dintre membrii fondatori sau dintre membrii aleşi
individual pe funcţii, prin vot secret cu ocazia întrunirii majorităţii calificate a Adunării Generale.
Administrarea asociaţiei se va face de către Consiliul Director. Consiliul Director se compune din:
1 preşedinte, 3 vicepreşedinţi, 2 secretari, 1 casier şi 6 membri.
Mandatul Consiliului Director este de 2 ani, modificarea componenţei lui se poate face de către Adunarea
Generală, în condiţiile art. 23 din prezentul statut.
Consiliul Director se întruneşte ori de câte ori este nevoie prin convocarea sa de către preşedinte sau
vicepreşedinte, iar în mod extraordinar la cererea a 1/3 din membrii săi. Hotărârile Consiliului Director se
adoptă pe baza a 2/3 din numărul membrilor.
Art. 25. Consiliul Director are următoarele competenţe:



urmăreşte respectarea statutului asociaţiei, a îndeplinirii scopului acesteia şi a modului de aplicare a
hotărârilor Adunării Generale;



concepe şi supune spre aprobare Adunării Generale planul de dezvoltare al asociaţiei, căutând
modalităţile de obţinere a mijloacelor financiare şi materiale;



stabileşte repartizarea bugetului pe activităţi şi controlează execuţia financiară a acestuia cel puţin
de două ori pe an;



reactualizează anual cuantumul cotizaţiei;



stabileşte structura organizatorică, atribuţiile compartimentelor funcţionale, ale personalului şi
reprezentanţilor şi schema de personal a Asociaţiei;



stabileşte condiţiile de angajare, a salariilor personalului si ale membrilor cu functii executive,
precum şi a drepturilor băneşti ce urmează să fie plătite colaboratorilor;



are competenţa de a încheia acte juridice în numele şi pe seama asociaţiei;



prezintă rapoarte de activitate privind executarea bugetului de venituri şi cheltuieli, bilanţul
contabil, proiectul bugetului de venituri şi cheltuieli şi proiectul programelor asociaţiei;
Art.26. Şedinţele Adunării Generale cât şi ale Consiliului Director se desfăşoară în condiţiile respectării
prevederilor statutare. Cu această ocazie se întocmesc procese-verbale.
Art. 27. Preşedintele Consiliului Director reprezintă de drept asociaţia în raport cu persoanele juridice şi
fizice şi are drept de semnătură sub ştampila asociaţiei, angajând-o în mod valabil în bancă. Limitat, la

operaţiunile bancare mai are drept de semnătură unul dintre vicepreşedinţi împuternicit în scris de către
preşedinte.
Preşedintele îşi asumă conducerea curentă a asociaţiei şi reprezentarea în relaţiile cu terţii.
Preşedintele poate delega îndeplinirea atribuţiilor sale vicepreşedinţilor sau secretarului.
Art. 28. Atribuţiile preşedintelui sunt:


asigură conducerea operativă a Asociaţiei între şedinţele Consiliul director şi duce la îndeplinire
hotărârile acestuia



convoacă şi prezidează lucrările/ adunările Consiliului director;



aprobă măsurile necesare aducerii la îndeplinire a hotărârilor Adunării generale;



informează periodic membrii asociaţiei cu privire la hotărârile Consiliului Director



păstrează documentelor asociaţiei;



rezolvă corespondenţei asociaţiei;



organizează şi coordonează calendarul de activităţi al asociaţiei în conformitate cu deciziile
Consiliului Director;
Atribuţiile preşedintelui, ale vicepreşedinţilor, precum şi ale membrilor Consiliului Director vor fi
completate ori de câte ori este nevoie prin hotărârea Adunării Generale.
Art.29 Controlul economico-financiar al asociaţiei va fi efectuat de către Comisia de Cenzori, propusă de
Consiliul Director si aleasă de Adunarea Generală, cu următoarele atribuţii:



verifică gestiunea Asociaţiei de cel puţin două ori pe an şi ori de câte ori consideră necesar;



controlează şi aduce la cunoştinţa Consiliului Director neregulile constatate în evidenţa activităţii
financiar-contabile;



propune măsuri şi acţiuni concrete de remediere şi înlăturare a neregulilor;



prezintă anual Adunării Generale un raport privitor la activitatea desfăşurată.
Art.30. Activitatea financiar-contabilă a asociaţiei va fi coordonată de către un contabil angajat de către
Consiliul Director.
Art. 31. Comisia de cenzori este formată din 3 membri desemnaţi de Adunarea Generală. Membrii
Consiliului Director nu pot fi cenzori. Nu pot fi utilizate ca personal specializat al comisiei de cenzori firme de
consultanţă cu care asociaţia a încheiat contracte de orice natură şi nici persoanele fizice plătite anterior ca
salariaţi sau colaboratori ai asociaţiei în cadrul programelor asociaţiei.
Cenzorii nu pot avea nici o altă funcţie în asociaţie, nu pot lua decizii cu caracter executiv şi
nu pot încheia acte de gestiune.
CAPITOLUL IV
Modificarea. Dizolvarea. Lichidarea Asociaţiei
Art. 32. Asociaţia îşi pierde personalitatea juridică în următoarele situaţii:



prin hotărârea exprimată cu majoritatea a 3/4 din numărul membrilor cu drept de vot;



scopul asociaţiei nu mai poate fi realizat prin mijloace şi pe baza principiilor în baza cărora a
fost constituită asociaţia;



când prin hotărâre judecătorească se stabileşte că scopurile, principiile şi mijloacele acesteia
contravin sistemului legislativ sau moralei.



Asociaţia încetează a avea fiinţă la data radierii din Registrul asociaţiilor şi fundaţiilor. Radierea se
face în baza actului constatator eliberat lichidatorilor.
Art.33 În cazul dizolvării asociaţiei, bunurile dobândite din finanţări, donaţii, sponsorizări, rămase

în urma lichidării se vor transmite către persoane juridice de drept privat sau de drept public cu scop identic sau
asemănător scopului asociaţiei.

