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STATUTUL
ASOCIA IEI DE P RIN I PRO LISEUM – A.P.P.L.
CAPITOLUL I
DISPOZI II GENERALE
Articolul 1: Asocia ia de p rin i „PRO LISEUM”, a Liceului Teoretic “Ioan Slavici”Panciu,
numit în continuare APPL, se constituie în asocia ie cu personalitate juridic , de drept privat,
neguvernamental , non-profit i apolitic în temeiul dreptului de asociere prev zut de Constitu ia
României, Ordonan a Guvernului nr. 26/2000 (modificat prin Ordonan a nr.37/2003) cu privire la
asocia ii i funda ii i cu Decretul nr.31/1954 privitor la persoanele fizice i persoanele juridice i
func ioneaz pe baza Statutului propriu, pe care i-l adopt în mod liber.
Articolul 2: (1) Asocia ia i i are sediul în sat Ole e ti. comuna Tife ti, jud. Vrancea i î i
desf oar activitatea la nivel local, na ional i interna ional.
(2) Asocia ia poate înfiin a filiale i în alte localit i, din ar i str in tate.
(3) Sediul asocia iei poate fi schimbat pe baza hot rârii Consiliului director.
Articolul 3: Denumirea asocia iei este, „PRO LISEUM” prescurtat APPL
Articolul 4: Asocia ia se constituie pe o perioad de timp nelimitat .
Articolul 5: La data constituirii, patrimoniul Asocia iei este de 1000 RON, destinat de fondatori,
prin actul de constituire, realiz rii scopului amintit.
Articolul 6: Asocia ia „PRO LISEUM”, este fondat , potrivit actului constitutiv, de
a)
ranu Lumini a- Elena cu domiciliu în sat. Ole e ti, com. ife ti, jud. Vrancea, CNP
2670622393715
b) Savin Mariana cu domiciliu în com. Str oane, jud Vrancea, CNP 2580906400930,
c) C lin Marlena cu domiciliu în str. Mare al Ion Antonescu, nr.88, bl.16, ap. 6, ora Panciu, jud.
Vrancea, CNP 2651107393722
Articolul 7: Asocia ia se constituie prin libera adeziune a membrilor s i, ea putând adera la orice
federa ie de p rin i din România i se poate asocia cu alte asocia ii profesionale, culturale sau
sportive, na ionale i interna ionale, care desf oar activit i ce intereseaz asocia ia.
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CAPITOLUL II
SCOPUL I OBIECTIVELE ASOCIA IEI
Articolul 8: Scopul asocia iei const în
(a) sus inerea, modernizarea, eficientizarea, cre terea eficacit ii i calit ii precum si
îmbun t irea continu a actului educa ional, în concordan cu standardele Uniunii Europene i a
specificului societ ii române ti, în interesul elevilor Liceului Teoretic “Ioan Slavici” Panciu.
(b) Sus inerea i promovarea intereselor elevilor Liceului Teoretic “Ioan Slavici” Panciu i ale
p rin ilor în rela iile cu profesorii i conducerea liceului, cu Inspectoratul colar Jude ean, cu
Administra iile centrale i locale, sindicatele din înv mânt, federa ii ale p rin ilor, alte organiza ii
na ionale i interna ionale i societatea civil .
(c) asigurarea unei comunic ri eficiente între elevii Liceului Teoretic “Ioan Slavici” Panciu ,
p rin i, cadre didactice, personal auxiliar i institu iile locale.
Articolul 9. Pentru realizarea acestui scop, asocia ia PRO LISEUM, direct sau prin intermediul
unor filiale, va urm ri îndeplinirea urm toarelor obiective:
a) promovarea comunic rii i cooper rii între elevii Liceului Teoretic “Ioan Slavici” Panciu ,
p rin i, cadre didactice, personal auxiliar i institu iile locale;
b) schimbul de informa ii i de experien , în domeniul educativ, cultural, profesional i sportiv cu
organiza ii similare din ar i str in tate;
c) editarea i tip rirea de materiale i publica ii în leg tur cu scopurile i activitatea desf urat de
c tre Liceul Teoretic “Ioan Slavici” Panciu i asocia ia PRO LISEUM;
d) organizarea de simpozioane i ac iuni cu teme diverse i participarea la ac iuni organizate de
c tre asocia ii similare, atât din ar , cât i din str in tate;
e) promovarea i dezvoltarea activit ii educa ionale i de preg tire profesional prin organizarea
de colocvii, dezbateri, conferin e i cursuri, inclusiv prin intermediul unor programe externe, în
scopul cre terii eficien ei i calit ii actului educa ional în cadrul Liceului Teoretic “Ioan Slavici”
Panciu, în concordan cu standardele Uniunii Europene;
f) atragerea i utilizarea, în condi iile legii, de surse de finan are i resurse sub form de subven ii,
contribu ii, cotiza ii, sponsoriz ri, dona ii, finan ri pe baza de proiecte cu surse de finan are
interne i externe, etc.
g) asigurarea unui mediu educa ional necesar unui înv mânt performant, prin leg tura
permanent cu managementul Liceului Teoretic “Ioan Slavici” Panciu, administra iile locale,
privind m surile administrative, gospod re ti i de securitate a elevilor care frecventeaz Liceul
Teoretic “Ioan Slavici” Panciu;
h) modernizarea bazei materiale a Liceului Teoretic “Ioan Slavici” Panciu i a managementului
acestuia ;
i) realizarea unei mai mari conectivit i a Liceului Teoretic “Ioan Slavici” Panciu cu mediul
economic (de afaceri), comunitatea local , societatea civil , organiza iile nonguvernamentale i
guvernamentale i mass-media, în vederea cre terii calit ii educa iei civice a elevilor ;
j) dezvoltarea de leg turi cu asocia ii de acela i tip sau conexe procesului de înv mânt, la nivel
na ional i interna ional;
k) sprijinirea ini iativelor i proiectelor elevilor, inclusiv cele care privesc imprimarea caracterului
practic aplicativ i valorific preg tirea i inteligen a lor; sprijinirea i protejarea tinerelor valori;
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l) conlucrarea cu organismele nonguvernamentale, inclusiv cu comisiile de ocrotire si autoritate
tutelar în vederea respect rii drepturilor copiilor i integr rii lor în unit ile de înv mânt
preuniversitar i societate;
m) promovarea i îmbun t irea actului educa ional prin derularea de proiecte i programe la nivel
na ional i interna ional;
n) sus inerea unor activit i ale elevilor cu caracter social, cultural, profesional, economic i
sportiv;
o) gestionarea fondurilor provenite din cotiza ii i alte surse în interesul elevilor, al Liceului
Teoretic “Ioan Slavici” Panciu i al Asocia iei PRO LISEUM;
p) acordarea de sprijin elevilor cu o situa ie financiar precar prin înfiin area i acordarea de burse
i instituirea a diferite forme de sprijin material;
q) înfiin area i acordarea de burse de excelen , burse de merit, premii speciale etc., cu scopul de a
încuraja i sprijini performan a i creativitatea elevilor Liceului Teoretic “Ioan Slavici” Panciu.
CAPITOLUL III
MEMBRII ASOCIA IEI
Articolul 10: Membrii fondatori ai asocia iei sunt persoanele fizice i juridice care au semnat actul
de constituire al asocia iei i care, cunoscând statutul acesteia, sunt de acord cu prevederile lui i
particip cu fonduri sau alte contribu ii la constituirea patrimoniului i la realizarea scopurilor
asocia iei.
Articolul 11: Orice p rinte al c rui copil este elev al Liceului Teoretic „Ioan Slavici”Panciu
devine membru cu drepturi depline al Asocia iei PRO LISEUM .
Articolul 12: Pot deveni membri nefondatori ai asocia iei, persoanele fizice i juridice care nu au
semnat actul de constituire al asocia iei, dar î i exprim acordul cu prevederile statutului asocia iei,
pe care se oblig s -l respecte întocmai i care particip la ac iunile organizate de c tre asocia ie în
scopul realiz rii obiectivelor propuse.
Articolul 13: Pot fi membri de onoare ai asocia iei persoane fizice recunoscute ca personalit i ale
vie ii sociale, economice, culturale i tiin ifice sau de alt natura, care prin activitatea lor sprijin
activitatea asocia iei sau ideile în baza c rora ac ioneaz aceasta.
Membrii de onoare nu au obliga ia de a contribui la patrimoniul asocia iei, nu au drept de vot i nu
au dreptul de a fi ale i în organele de conducere, administrative i control ale asocia iei.
Titlul de membru de onoare al asocia iei poate fi acordat i altor membri ai asocia iei, fondatori sau
nefondatori, dac au merite deosebite în înf ptuirea obiectivelor asocia iei, f r a le fi afectate
astfel drepturile câ tigate potrivit prevederilor prezentului statut.
Articolul 14: Membrii asocia iei au urmatoarele obliga ii:
a) s respecte prevederile prezentului statut
b) s respecte hot rârile luate de c tre organele de conducere ale asocia iei
c) s desf oare ac iuni în sprijinul cre terii prestigiului asocia iei
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d) s nu desf oare activit i, care prin natura lor ar cauza daune i ar leza scopurile i îndeplinirea
obiectivelor asocia iei
e) s pl teasc cotiza iile semestriale stabilite de Consiliul director, cu excep ia membrilor de
onoare;
f) s ac ioneze pentru indeplinirea scopului i obiectivelor asocia iei;
g) s contribuie la realizarea actiunilor propuse de asocia ie;
h) s respecte normele eticii i principiile deontologiei profesionale;
i) s respecte recomand rile i standardele asocia iei;
j) s nu desf oare activit i politice în cadrul sau cu ocazia manifest rilor organizate de asocia ie;
Articolul 15 : Membrii asocia iei au urm toarele drepturi:
a) s aleag i s fie ale i în organele de conducere, administrative sau de control ale asocia iei, cu
excep iile prev zute în prezentul statut
b) s participe la activit ile asocia iei
c) s ini ieze, s propun i s participe la ac iuni în sprijinul realiz rii obiectivelor propuse în
prezentul statut
d) s reprezinte asocia ia, în condi iile stabilite de Consiliul director;
e) s fac propuneri pentru completarea sau modificarea statutului asocia iei
f) s beneficieze de informa iile i activit ile asocia iei
Articolul 16: Calitatea de membru al Asocia iei PRO LISEUM se poate pierde în urmatoarele
cazuri:
a) prin excludere;
b) la cerere;
c) prin radiere, în urma decesului;
d) ca efect al desfiin rii asocia iei.
Excluderea poate interveni în urm toarele cazuri:
a) producerea de daune i/sau prejudicii asocia iei, morale sau materiale, prin activitatea
desf urat ;
b) angajarea în activit i ce contravin scopurilor i obiectivelor asocia iei, specificate în prezentul
statut;
c) nerespectarea hot rârilor luate de c tre organele de conducere ale asocia iei;
d) angajarea respectivei persoane în activit i ce contravin legilor rii i ordinii de drept;
e) condamnarea pentru fapte penale, stare incompatibil cu aceea de membru al asocia iei.
Excluderea se dispune de c tre conducerea asocia iei în conformitate cu Legea 26/2000, la
propunerea Colegiului Director, întrunit conform art. 15, alin. 1 din prezentul Statut.
Pierderea calit ii de membru al asocia iei nu d dreptul la preten ii asupra contribu iei aduse la
patrimoniul asocia iei.
CAPITOLUL IV
ORGANIZARE, CONDUCERE I CONTROL
Articolul 17: Asocia ia PRO LISEUM are urmatoarele organe de conducere, administrative i de
control:
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a) Adunarea general , format dintr-un reprezentant al fiecarei grupe/clase care ader la asocia ie
b) Pre edintele, care este de drept i Pre edintele Adun rii Generale i al Colegiului Director
c) Colegiul Director format din 9 membri, în urmatoarea structura:
- un Pre edinte, care este i Presedintele asocia iei;
- doi vicepre edin i;
- 4 membri plini;
- 2 membri supleanti;
- un reprezentant al corpului profesoral, f r drept de vot.
c) Comisia de cenzori, format dintr-un membru.
Articolul 18: Alegerea Pre edintelui, a Colegiului Director i a Comisiei de Cenzori se face pe o
perioada de 4 ani de c tre membrii cu drept de vot ai asocia iei care fac parte din Adunarea
General , dac au întrunit 2/3 din num rul voturilor.
Dreptul la vot îl au:
a) membrii fondatori i nefondatori, înscri i în Asocia ie
Vot valid se consider votul direct, liber exprimat, votul prin împuternicire, votul prin
coresponden în cazuri de indisponibilitate dovedit , cu acordul Adun rii Generale, iar hot rârile
se iau cu un cvorum de minim 2/3 voturi din totalul voturilor exprimate.
Pre edintele, Colegiul Director sau Comisia de cenzori pot fi înlocui i în timpul mandatului,
respectând aceea i procedur ca la numire.
Pre edintele poate fi înlocuit în timpul mandatului, în situa ii deosebite, cu unul dintre
vicepresedin ii în func ie, prin Hot rârea Colegiului Director, f r a se apela la procedura de la
primul aliniat, pâna la expirarea mandatului. În aceast situa ie, pre edintele nou ales va avea
func ia de Pre edinte interimar, iar mandatul acestuia va expira la alegerea satatutar a unui nou
pre edinte prin procedura de numire.
Articolul 19: Atribu iile Pre edintelui asocia iei sunt urm toarele:
a) convoac i conduce lucr rile Colegiului Director i Adun rii Generale;
b) reprezint asocia ia în rela iile cu autorit ile, institu iile, presa, organiza iile guvernamentale
sau neguvernamentale din ar sau str in tate;
c) prezint anual raportul de activitate al asocia iei;
d) exercit întreaga sa autoritate i competen pentru înf ptuirea scopurilor asocia iei i a
prevederilor prezentului statut;
e) angajeaz patrimoniul asocia iei, gestioneaz i administreaz resursele acesteia, semneaz
contracte în numele acesteia i ia m surile curente necesare, în concordan cu m surile Adun rii
generale i Colegiului Director i cu prevederile prezentului statut;
f) particip la edin ele Adun rii generale i Colegiului Director, preg te te i prezint periodic
rapoarte despre activitatea proprie i alte materiale, conform atribu iilor sale’
g) angajeaz , asigur instruirea, promoveaz , recompenseaz , sanc ioneaz , etc. personalul salariat
al asocia iei, inclusiv în cadrul filialelor, respectând Regulamentul de func ionare intern al
asocia iei’
h) exercit întreaga sa autoritate i competent pentru realizarea scopurilor i obiectivelor
asocia iei i a hot rârilor Adun rii generale i Colegiului Director.
Articolul 20: Asocia ia este administrat de c tre Colegiul Director, compus din 9 membri.
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Colegiul Director este ales pentru o perioad de 4 ani, membrii acestuia fiind ale i dintre membrii
cu drept de vot din Adunarea general care au întrunit 2/3 din numîrul de voturi exprimate.
Pre edintele este membru de drept al Colegiului Director, Pre edintele asocia iei fiind i
Pre edintele Colegiului Director i al Adun rii Generale.
Este permis realegerea Colegiului Director pentru un nou mandat.
Calitatea de membru al Colegiului Director se pierde în cazurile prev zute în prezentul statut,
articolul 16.
Articolul 21: Colegiul Director al asocia iei este statutar întrunit în prezen a a minim 2/3 din
membrii s i plini.
Hot rârile luate de Colegiul Director se iau prin vot i sunt valabile în cazul în care întrunesc
jum tate plus unu din num rul voturilor exprimate. În caz de egalitate, votul Pre edintelui se
consider determinant.
Convocarea Colegiului Director se face În scris, cu cel pu in 2 zile inainte de data propus .
Articolul 22: Colegiul Director se reune te o dat la dou luni în edin
deosebite de câte ori este nevoie.

ordinar , sau în cazuri

Articolul 23: Atribu iile Colegiului Director al asocia iei sunt urm toarele:
a) propune principalele direc ii de ac iune, strategii i m suri de realizare a scopurilor asocia iei;
b) propune înfiin area de filiale i alte organisme, urm rind realizarea scopurilor asocia iei;
c) aprob cererile de aderare a noilor membri;
d) aprob programul de lucru al asocia iei;
e) aprob programul de deplas ri pentru delega ii asocia iei care particip la diverse ac iuni în ar
sau str in tate;
f) avizeaz raportul anual privind activitatea desf urat ;
g) propune bugetul de venituri i cheltuieli, execu ia bugetar , precum i bilan ul contabil;
h) revoc din func ie Pre edintele;
i) aprob premii, burse, ajutoare, în limita fondurilor stabilite de Adunarea General ;
j) întocme te regulamentul de organizare i func ionare i regulamentul de ordine interioar ;
k) exercit orice alte atribu ii necesare realiz rii scopurilor asocia iei, în acord cu prevederile
prezentulului statut i hot rârilor Adun rii Generale.
Articolul 24: Colegiul Director poate stabili indemniza ii, precum i contravaloarea unor cheltuieli
ocazionate de exerci iul func iei respective, pentru Pre edintele asocia iei, pentru vicepresedin i,
pentru membrii Colegiului Director i cenzor, cu acordul organului de control al asocia iei i al
Adun rii Generale i în func ie de resursele financiare i reglement rile în vigoare.
Colegiul Director poate stabili indemniza ii, sau dup caz, salarii pentru membrii unor organisme
proprii sau pentru colaboratorii acestei Asocia ii.
Articolul 25: Pre edintele exercit cu caracter permanent administrarea curent
asocia iei în baza mandatului Adun rii generale i al Colegiului Director.
Colegiul Director îi stabile te drepturile de salarizare i premiere cuvenite.

operativ

a
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Articolul 26: Controlul asocia iei va fi exercitat de c tre Comisia de Cenzori formata dintr-un
membru, ales de c tre Adunarea general în edin a de constituire , care î i va desf ura activitatea
în conformitate cu prevederile legale.
Articolul 27: Asocia ia este condus de Adunarea Generala format din câte un reprezentant al
Comitetului de p rin i al fiec rei clase.
Articolul 28: Atributiile Adun rii Generale a asocia iei sunt urm toarele:
(a) aprob principalele direc ii de ac iune, strategii i m suri de realizare a scopurilor asocia iei;
(b) aprob înfiin area de filiale i alte organisme, urm rind realizarea scopurilor asocia iei;
(c) aprob asocierea la alte rganisme i federa ii;
(d) aprob bugetul de venituri i cheltuieli;
(e) aprob raportul anual privind activitatea desf urat ;
(f) revoc din func ie Pre edintele;
(g) aprob regulamentul de organizare i func ionare i regulamentul de ordine interioar ;
(h) Adopt rezolu ii i ia hot râri.
Adunarea general î i poate delega o parte din atribu ii c tre Consiliul director.
Articolul 29: Adunarea general se va întruni de dou ori pe an în edin ordinar , urmând ca de
fiecare dat când este necesar s se convoace sedin a extraordinar .
Convocarea Adun rii generale se va face de c tre Pre edintele Colegiului director, care va stabili
data exact , loca ia i ordinea de zi a edin ei.
Articolul 30: Adunarea general extraordinar va avea loc:
- dac dispune Consiliul director;
- la cererea scris a cel pu in 1/3 din membrii federa iei.
Adunarea general extraordinar va avea loc la data i locul stabilit de Consiliul director, dar nu
mai târziu de 30 de zile de la data de inaintare a cererii.
Articolul 31: Adunarea general este legal constituit în prezen a a jum tate plus unu din totalul
membrilor s i i adopt hot râri cu votul a jum tate plus unu din membrii prezen i.
În cazul în care la prima convocare Adunarea general nu este statutar , a doua convocare va fi
organizat în decurs de 10 zile, cu respectarea prevederilor prezentului statut, iar hot rârile vor fi
adoptate cu jum tate plus unu din totalul membrilor prezen i, oricare ar fi num rul acestora.
Articolul 32: Comisia de cenzori este alc tuit dintr-un numîr impar de membri, respectiv un
membru.
În realizarea competen ei sale, Comisia de cenzori:
a) verific modul în care este administrat patrimoniul asocia iei;
b) întocme te rapoarte i le prezint Colegiului director;
c) poate participa, prin membrii s i, la edin ele Colegiului director, f r drept de vot;
d) îndepline te orice alte atribu ii prev zute în statut sau stabilite de Colegiului director.
Membrii Colegiului director nu pot fi cenzori.
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Articolul 33: Colegiul director aprob regulile generale de organizare i functionare a Comisiei de
cenzori.
CAPITOLUL V
PATRIMONIUL
Articolul 34: Patrimoniul initial al asociatiei este format din contribu iile membrilor fondatori,
fiecare membru fondator depunând o contributie ini iala de 333 lei. Cotiza iile ulterioare se aprob
în Adunarea General , la propunerea Colegiului director.
Articolul 35: Patrimoniul ini ial al asocia iei se completeaz , în condi iile legii, cu subven ii,
dona ii, bunuri mobile i imobiliare, finan ri pe proiecte aplicate pe programe de finan are intern
sau din fonduri externe, diferite fonduri de sponsorizare i fonduri ob inute din ar i str in tate,
în lei sau în valut , de la persoane fizice sau juridice.
Articolul 36: Veniturile asocia iei constau sau provin din:
a) ajutoare financiare sau în bunuri mobile sau imobiliare ale membrilor sau ale ter ilor, persoane
fizice sau juridice, din ar sau str inatate;
b) contribu ii la aderarea de noi membri;
c) cotiza ii anuale ale membrilor ( 25 lei), dona ii, subven ii, subscrip ii, alte contribu ii;
d) finan ri pe proiecte aplicate pe programe de finan are intern sau din fonduri externe;
e) alte surse permise de lege.
Articolul 37: Asocia ia întocme te bugetul de venituri i cheltuieli i bilan ul contabil, conform
dispozi iilor legale în vigoare.
Articolul 38: Anul financiar se închide la 31 decembrie.
Articolul 39: Gestiunea asocia iei este inut permanent de personal calificat i este supus
controlului periodic al organului de control al asocia iei, compus dintr-un cenzor, desemnat pentru
un mandat de trei ani, de c tre membrii cu drept de vot ai asocia iei, cu acordul a minim 2/3 din
num rul de voturi exprimate, dintre persoane de specialitate autorizate în acest sens de lege.
Asocia ia poate deschide conturi, în lei sau valut , la b nci din ar sau str in tate, conform legii.
Opera iunile financiare ale asocia iei se vor face cu dou semn turi, ale Pre edintelui i a unui
membru al Colegiului Director, desemnat de Adunarea General pentru acessta.

CAPITOLUL VI
DISPOZI II FINALE
Articolul 40: Asocia ia are sigl

i însemne proprii.
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Articolul 41: Membrii asocia iei cu drept de vot din Adunarea general pot modifica sau completa
prezentul statut pentru realizarea scopurilor propuse, prin vot cu acordul a jum tate plus unu din
num rul total al membrilor cu drept de vot.
Articolul 42: Modificarea sau completarea prezentului statut se realizeaz sub form scris , cu
îndeplinirea condi iilor legate de fond i form , în conformitate cu prevederile legii.
Articolul 43: Prevederile prezentului statut se completeaz cu celelalte dispozi ii legale în vigoare.
Articolul 44: In cazul desfiin rii asocia iei patrimoniul ei va fi preluat sau donat unei asocia ii
care cuprinde în obiectul ei de activitate obiectivele asociatiei PRO LISEUM, cu acordul exprimat
prin votul majoritar al Adun rii Generale.
Articolul 45. Prevederile prezentului statut se completeaz cu prevederile legii.
Articolul 46: Noi, asocia ii-membrii fondatori, imputernicim pe numita ranu Lumini a- Elena
legitimat cu CI, eliberat la data de 19.03.2003, sec ia or. Panciu, cod numeric personal:
2670622393715, domiciliat în sat. Ole e ti, comuna Tife ti, jud. Vrancea, s reprezinte asocia ia
în scopul ob inerii personalit ii juridice.
Articolul 48: Prezentul act constitutiv este redactat în 5 (cinci) exemplare, fiecare cu for juridic
egal .

