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STATUTUL ASOCIAŢIEI DE PĂRINŢI  

“LUCIAN GRIGORESCU”  

 

CAPITOLUL I 

DISPOZIŢII GENERALE 

Art.1. Asociația de părinți a Şcolii Gimnaziale “Lucian Grigorescu” Medgidia numită în 

continuare "Lucian Grigorescu" se constituie pe timp nelimitat ca asociație cu personalitate 

juridică, de drept privat, neguvernamentală, non-profit şi apolitică în temeiul dreptului de 

asociere prevăzut de Constituția României, Ordonanța Guvernului nr. 26/2000 (modificată 

prin Ordonanța nr.37/2003) cu privire la asociații şi fundații şi cu Decretul nr.31/1954 

privitor la persoanele fizice/persoanele juridice şi functionează pe baza Statutului propriu, pe 

care şi-l adoptă în mod liber. 

Art.2. Asociația îşi are sediul în str. Aleea Trandafirilor, nr. 2 A şi îşi desfăşoară activitatea la 

nivel local. Sediul asociaţiei poate fi schimbat pe baza hotărârii Consiliului director. 

Art.3. La data constituirii, patrimonial Asociației este 300 RON, destinat de fondatori, prin 

actul de constituire, realizării scopului pentru care a fost inființată. 

Art.4. Asociația de părinți “Lucian Grigorescu”, este fondată potrivit actului constitutiv, de 

către d-l Manolachi Dan şi d-na Ştefan Anica, în calitate de părinți şi preşedinte, respectiv 

vicepreşedinte al asociației.  

Art.5. Asociația se constituie prin libera adeziune a membrilor săi, la ea putând adera orice 

părinte al unui elev al Şcolii Gimnaziale “Lucian Grigorescu” şi se poate  asocia cu alte 

formaţiuni profesionale, culturale sau sportive, naționale şi internaționale, care desfăşoară 

activități ce interesează asociația. 

CAPITOLUL II 

SCOPUL ŞI OBIECTIVELE ASOCIAŢIEI 

Art.6. Scopul Asociaţiei de părinţi “Lucian Grigorescu” constă în:  

(1) susținerea, modernizarea, eficientizarea, creşterea eficacității şi calității precum şi 

îmbunătățirea continuă a învățământului, în concordanță cu standardele Uniunii Europene şi a 

specificului societății româneşti, în interesul copiilor din şcoală. 

(2) Susținerea şi promovarea intereselor copiilor şi părinților în relațiile cu profesorii şi 

conducerea şcolii, Inspectoratul Şcolar, Administrația locală, sindicatul, alte asociații ale 

părinților la nivel local, judeţean sau național şi societatea civilă. 

Art.7. Pentru realizarea acestui scop, asociația va urmări îndeplinirea următoarelor obiective: 

(1) promovarea comunicării şi cooperării între şcoală şi Inspectoratul Şcolar, Administrația 

locală, sindicatul, alte asociații ale părinților la nivel local, judeţean sau național şi societatea 

civilă; 

(2) schimbul de informații în domeniul educațional cu organizații similare din țară şi 

străinătate; 

(3) editarea şi tipărirea de materiale şi publicații în legătură cu scopurile şi activitatea 

desfăşurată de către Şcoala Gimnazială“Lucian Grigorescu” Medgidia; 

(4) organizarea de simpozioane şi acțiuni cu teme diverse şi participarea la                      

acțiuni organizate de către asociații similare; 
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(5) promovarea şi dezvoltarea activității educaționale şi de pregătire profesională prin 

organizarea de colocvii, dezbateri, conferințe şi cursuri, inclusiv prin intermediul unor 

programe externe, în scopul îmbunătǎţirii procesului de învǎţǎmânt; 

(6) atragerea şi utilizarea, în condiţiile legii, a unor surse de finanțare interne/externe şi a 

altor resurse sub formă de subvenții, contribuții, cotizații, sponsorizări, etc.; 

(7) asigurarea unui mediu educațional necesar unui învățământ performant prin legătura 

permanentă cu managementul şcolii, administrația locală, privind măsurile administrative, 

gospodăreşti şi de securitate a copiilor care frecventează unitatea de învățământ; 

(8) realizarea unei mai mari conectivități a unității de învățământ cu mediul economic, 

comunitatea locală, societatea civilă, organizațiile nonguvernamentale şi guvernamentale şi 

mass-media, în vederea creşterii calității educației civice a copiilor; 

(9) dezvoltarea legăturilor cu asociații de acelaşi tip sau conexe procesului de învățământ; 

(10) sprijinirea inițiativelor şi proiectelor copiilor, inclusiv pe cele care privesc imprimarea 

caracterului practic aplicativ şi valorifică pregătirea şi inteligența lor; 

(11) conlucrarea cu organismele nonguvernamentale, inclusiv cu comisiile de ocrotire şi 

autoritate tutelară în vederea respectării drepturilor copiilor şi integrării lor în societate; 

(12) susținerea unor activități ale elevilor (sociale, culturale, profesionale, economice şi 

sportive) precum şi promovarea lor în comunitate. 

CAPITOLUL III 

MEMBRII ASOCIAŢIEI 

Art.8. Membrii fondatori ai asociației sunt persoanele fizice şi juridice care au semnat actul 

de constituire al asociației şi care, cunoscând statutul acesteia, sunt de acord cu prevederile 

lui şi participă cu fonduri sau alte contribuții la constituirea patrimoniului şi la realizarea 

scopurilor asociației. 

Art.9. Pot deveni membri ai asociației, persoanele fizice şi juridice care îşi exprimă acordul 

cu prevederile statutului asociației, pe care se obligă să-l respecte întocmai şi care participă la 

acțiunile organizate de către asociație în scopul realizării obiectivelor propuse. 

Art.10. (1) Pot fi membri de onoare ai asociației persoane fizice recunoscute ca personalități 

ale vieții sociale, economice, culturale şi ştiintifice sau de altă natură, care prin activitatea lor 

sprijină activitatea asociației sau ideile în baza cărora acționează aceasta. 

(2) Membrii de onoare nu au obligația de a contribui la patrimoniul asociației, nu au 

drept de vot şi nu au dreptul de a fi aleşi în organele de conducere, administrative şi de 

control ale acesteia.  

(3) Titlul de membru de onoare al asociației poate fi acordat şi altor membri, fondatori sau 

nefondatori, dacă au merite deosebite în înfăptuirea obiectivelor asociației, fără a le fi afectate 

astfel drepturile câştigate potrivit prevederilor prezentului statut. 

Art.11. Membrii Asociației de părinţi “Lucian Grigorescu” au următoarele obligații:  

(1) să respecte prevederile prezentului statut şi hotăririle luate de către organele de 

conducere;  

(2) să desfăşoare numai acțiuni care pot contribui la creşterea prestigiului asociației; este 

interzis a se derula activităţi care prin natura lor ar cauza daune şi ar leza scopurile şi 

obiectivele acesteia; 
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(3) să acționeze pentru îndeplinirea scopului şi obiectivelor asociației şi să plătească 

cotizațiile semestriale stabilite de Consiliul director, cu excepţia membrilor de onoare; 

(4) să contribuie la realizarea acțiunilor propuse de către asociație şi să respecte 

recomandările şi standardele asociației, normele şi principiile deontologiei profesionale; 

(5) să nu desfăşoare activități politice în cadrul sau cu ocazia manifestărilor organizate de 

catre asociație. 

Art.12. Membrii asociației au următoarele drepturi: 

a) să aleagă şi să fie aleşi în organele de conducere, administrative sau de control, 

cu excepțiile prevăzute în prezentul statut; 

b) să participe la activitățile asociației; 

c) să inițieze, să propună şi să participe la acțiuni în sprijinul realizării obiectivelor propuse în 

prezentul statut; 

d) să reprezinte asociația, în condițiile stabilite de Consiliul director; 

e) să facă propuneri pentru completarea sau modificarea statutului asociației; 

f) să beneficieze de informațiile şi activitățile asociației. 

Art.13. (1) Calitatea de membru al asociației se poate pierde în următoarele cazuri: 

a) prin excludere; 

b) la cerere; 

c) în urma absolvirii gimnaziului de către propriul copil. 

d) ca efect al desființării asociaţiei. 

(2) Excluderea poate interveni în următoarele cazuri: 

 producerea de daune şi/sau prejudicii asociației, morale sau materiale, prin activitatea   
            desfăşurată; 

 angajarea în activități ce contravin scopurilor şi obiectivelor asociației; 

 nerespectarea hotărârilor luate de către organele de conducere ale asociației; 

 angajarea respectivei persoane în activități ce contravin legilor țării şi ordinii de drept; 

 condamnarea pentru fapte penale, stare incompatibilă cu aceea de membru al         
      asociației. 

(3) Excluderea se dispune de către conducerea asociației în conformitate cu Legea 26/2000, 

la propunerea Consiliului Director, întrunit conform art. 15 din prezentul Statut. 

(4) Pierderea calității de membru al asociației nu dă dreptul la pretenții asupra contribuției 

aduse la patrimoniul asociației. 

CAPITOLUL IV 

ORGANIZARE, CONDUCERE ŞI CONTROL 

Art.14. Asociația “Lucian Grigorescu” are următoarele organe de conducere, administrative 

şi de control: 

a) Consiliul Reprezentativ, (CRP) format dintr-un reprezentant al părinților 

elevilor/preşcolarilor din fiecare clasă/grupă. 

b) Preşedintele, care este de drept şi preşedintele Consiliului Reprezentativ şi al Consiliului 

director. 

c) Consiliul director, format din 7 membri: 

- un preşedinte, care este şi preşedintele asociației; 

- doi vicepreşedinți; 
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- 2  membri plini; 

- 2  membri supleanți. 

Din Consiliul director poate face parte şi un reprezentant al corpului profesoral, fără drept de 

vot. 

 

d) Comisia de cenzori, formată din 3 membri. 

Art.15. (1) Alegerea preşedintelui, a Consiliului director şi a Comisiei de cenzori se face 

pentru o perioadă de 2 ani de către membrii cu drept de vot care fac parte din Consiliul 

Reprezenativ, dacă au întrunit 2/3 din numărul voturilor. 

(2) Vot valid se consideră votul direct liber exprimat, votul prin împuternicire, votul prin 

corespondență în cazuri de indisponibilitate dovedită, cu acordul CRP, iar hotărârile se iau cu 

un cvorum de minim jumătate plus 1 din totalul voturilor exprimate. 

(3) Preşedintele, membrii Consiliului director sau ai Comisiei de cenzori pot fi înlocuiți în 

timpul mandatului, respectându-se aceeaşi procedură ca la numire. 

(4) Preşedintele poate fi înlocuit în timpul mandatului, în situații deosebite, cu unul dintre 

vicepreşedinții în funcție, prin Hotărârea Consiliului director, fără a se apela la procedura de 

la primul aliniat, până la expirarea mandatului. În această situație, preşedintele nou ales va 

avea funcția de preşedinte interimar, iar mandatul acestuia va expira la alegerea statutară a 

unui nou preşedinte prin procedura de numire. 

Art.16. Atribuțiile preşedintelui asociației sunt următoarele: 

a) convoacă şi conduce lucrările Consiliului director şi CRP-ului; 

b) reprezintă asociația în relațiile cu autoritățile, instituțiile, presa, organizații guvernamentale 

sau neguvernamentale din țară sau străinătate; 

c) prezintă anual raportul de activitate al asociației; 

d) exercită întreaga sa autoritate şi competență, în baza mandatului CRP şi al Consiliului director, 

în vederea realizării scopurilor asociației şi a prevederilor prezentului statut; 

e) angajează patrimoniul asociației, gestionează şi administrează resursele acesteia, semnează 

contracte în numele acesteia şi ia măsurile curente necesare, în concordanță cu măsurile CRP 

şi ale Consiliului director şi cu prevederile prezentului statut; 

f) participă la şedințele CRP-ului şi ale Consiliului drector, pregăteşte şi prezintă periodic 

rapoarte despre activitatea proprie şi alte materiale, conform atribuțiilor sale; 

g) exercită întreaga sa autoritate şi competența pentru realizarea scopurilor şi obiectivelor 

asociației şi a hotărârilor CRP / Consiliului director. 

Art.17. (1) Asociația este administrată de către Consiliul director, compus din 7 membri. 

(2) Consiliul director este ales pentru o perioada de 2 ani, membrii acestuia fiind aleşi dintre 

membrii cu drept de vot din CRP care au întrunit 2/3 din numărul de voturi exprimate. 

(3) Preşedintele este membru de drept al Consiliului director.  Realegerea aceluiaşi 

Consiliului director pentru un nou mandat este permisă, maxim de 2 ori. 

Calitatea de membru al Consiliului director se pierde în cazurile prevăzute în prezentul statut, 

(art.13 şi art.15). 

Art.18. (1) Consiliul director al asociației este statutar întrunit în prezența a minim 5 din 

membrii săi. Hotărârile Consiliului director se iau prin vot secret şi sunt valabile în cazul în 
care întrunesc jumătate plus unu din numărul voturilor exprimate. 

(2) În caz de egalitate, votul preşedintelui se consideră determinant. 

(3) Convocarea Consiliului director se face de către preşedinte, în scris, cu cel puțin 3 zile 

înainte de data propusă. 
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(4) Consiliul director se reuneşte o dată pe lună în şedință ordinară, sau în cazuri deosebite, 

de câte ori este nevoie. 

Art.19. Atribuțiile Consiliului Director sunt următoarele: 

a) propune principalele direcții de acțiune, strategii şi măsuri de realizare a obiectivelor 

asociației; 

b) aprobă cererile de aderare a noilor membri şi programul de lucru al asociației; 

c) aprobă programul de deplasări pentru delegații asociației care participă la diverse acțiuni în 

țară sau străinătate; 

d) avizează raportul anual privind activitatea desfăşurată; 

e) propune bugetul de venituri şi cheltuieli, execuția bugetară, precum şi bilanțul contabil; 

f) revocă din funcție preşedintele cu votul a 2/3 dintre membrii săi; 

g) aprobă premii, burse, ajutoare, în limita fondurilor stabilite de CRP; 

h) face propuneri pentru regulamentul de organizare şi funcționare şi regulamentul de ordine 

interioară al unităţii şcolare; 

k) exercită orice alte atribuții necesare realizării scopurilor asociației, în acord cu prevederile 

prezentulului statut şi hotărârilor CRP. 

Art. 20. Controlul asociației va fi exercitat de către Comisia de cenzori formată din trei 

membri, aleşi de către CRP în şedința de constituire, care îşi va desfăşura activitatea în 

conformitate cu prevederile legale.  

Art.21. Asociația este condusă de CRP format dintr-un reprezentant desemnat de către 

părinții copiilor înscrişi într-o clasă/grupă a unității de învățământ. 

Art.22: Atribuțiile CRP sunt următoarele: 

(a) aprobă principalele direcții de acțiune, strategii şi măsuri de realizare a scopurilor 

asociației şi asocierea la alte organisme şi federații; 

(b) aprobă bugetul de venituri şi cheltuieli; 

(c) aprobă raportul anual privind activitatea desfăşurată; 

(d) revocă din funcție preşedinte; 

(e) dezbate şi avizează regulamentul de organizare şi funcționare şi regulamentul de ordine 

interioară al unităţii şcolare; 

(f) adoptă rezoluții şi ia hotărâri în vederea realizării obiectivelor propuse. 

Art.23. (1) CRP se va intruni semestrial, în şedința ordinară, urmând ca de fiecare dată când 

este necesar să se convoace şedința extraordinară. Şedința extraordinară va avea loc: 

- dacă dispune Consiliul director; 

- la cererea scrisă a cel puțin 1/3 din membrii CRP. 

Şedința extraordinară va avea loc la data şi locul stabilite de Consiliul director, dar nu mai 

târziu de 30 de zile de la data de înaintare a cererii.  

(2) Convocarea CRP se va face de către preşedinte, care va stabili data exactă, locația şi 

ordinea de zi a şedinței. 

(3) CRP îşi poate delega o parte din atribuții către Consiliul director. 

Art.24. CRP este legal constituit în prezența a jumătate plus unu din totalul membrilor săi şi 

adoptă hotărâri cu votul a jumătate plus unu dintre voturile membrilor prezenți. 

În cazul în care la prima convocare şedința nu este statutară, a doua convocare va fi 

organizată în decurs de 10 zile, cu respectarea prevederilor prezentului statut, iar hotărârile 

vor fi adoptate cu jumătate plus unu din totalul membrilor prezenți, oricare ar fi numărul 

acestora. 
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Art.25. Comisia de cenzori este alcătuită dintr-un număr de 3 membri si are următoarele 

atribuţii: 

a) verifică modul în care este administrat patrimoniul asociației; 

b) întocmeşte rapoarte şi le prezintă Consiliului director; 

c) poate participa, prin membrii săi, la şedințele Consiliului director, fără drept de vot; 

d) îndeplineşte orice alte atribuții prevăzute în statut sau stabilite de către Consiliul director. 

e) membrii Consiliul director nu pot fi cenzori. 

Art. 26. Colegiului director aprobă regulile generale de organizare şi funcționare a Comisiei 

de cenzori. 

 

 

 

CAPITOLUL V 

PATRIMONIUL 
 

Art.27. Patrimoniul iniţial al asociaţiei este format din contribuţiile membrilor fondatori, 

fiecare membru fondator depunând o contribuţie iniţială de 15 lei/an. Cotizaţiile ulterioare se 

propun şi se aprobă în CRP, la propunerea Colegiului director. 

Art.28. Patrimoniul iniţial al asociaţiei se completează, în condiţiile legii, cu subvenţii, 

donaţii, bunuri mobile şi imobiliare, fonduri obţinute prin proiecte cu finanţare internă sau 

externă, diferite fonduri de sponsorizare, în lei sau în valută, de la persoane fizice sau 

juridice. 

Art.29. Veniturile asociaţiei constau sau provin din: 

a) ajutoare constând în bani, bunuri mobile sau imobiliare ale membrilor sau ale terţilor, 

persoane fizice sau juridice, din ţară sau străinătate; 

b) contribuţii la aderarea de noi membri; 

c) cotizaţii anuale ale membrilor (cuantumul minimal cotizaţiei se va stabili în lei, în prima 

şedinţă a CRP), donaţii, subvenţii, alte contribuţii; 

d) finanţări pe proiecte aplicate pe programe de finanţare internă sau din fonduri externe; 

e) alte surse permise de lege. 

Art.30. Asociaţia întocmeşte anual bugetul de venituri şi cheltuieli. 

Art.31. Anul financiar se încheie la 31 decembrie. 

Art.32. (1) Gestiunea asociaţiei este ţinută permanent de personal calificat şi este supusă 

controlului periodic al organului de control al asociaţiei, compus dintr-un numar de trei 

cenzori, desemnaţi pentru un mandat de 2 ani, de către membrii cu drept de vot ai CRP, cu 

acordul a minim 2/3 din numărul de voturi exprimate, dintre persoane de specialitate 

autorizate în acest sens de lege. 

(2) Asociaţia poate deschide conturi, în lei sau valută, la bănci din ţară  sau străinătate, 

conform legii. 

(3) Operaţiunile financiare ale asociaţiei se vor face cu două semnături, a preşedintelui şi a 

unui membru al Colegiului director, desemnat de CRP pentru aceasta. 
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CAPITOLUL VI 

DISPOZIŢII FINALE 

 
Art.33. Asociaţia are însemne proprii (ştampila, patrimoniu, cont bancar). 

Art.34. Membrii asociaţiei cu drept de vot din CRP pot modifica sau completa prezentul 

statut pentru realizarea scopurilor propuse, prin vot cu acordul a jumătate plus unu din 

numărul total al membrilor cu drept de vot. 

Art.35. Prevederile prezentului statut se completează cu celelalte dispoziţii legale în vigoare. 

Art.36. În cazul desfiinţării asociaţiei patrimoniul ei va fi preluat sau donat unei asociaţii care 

cuprinde în obiectul ei de activitate obiectivele Asociaţiei de părinţi “Lucian Grigorescu”, cu 

acordul exprimat prin votul majoritar al membrilor CRP. 

 

 

 

Preşedinte Asociaţia de părinţi “Lucian Grigorescu”, 

 

Horneţ Monica 
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ANEXĂ 

 

 

 

 

ÎMPUTERNICIRE 

 
 

 

 

Noi, membrii Consiliului Reprezentativ al Părinţilor, împuternicim pe numitul/a 

..................................................................., legitimat/ă cu CI seria ........., nr. ................ 

eliberată la data de ............................................., de către ……………..........., cod numeric 

personal .........................................................., domiciliat/ă în .............................................., 

str. ..................................................., nr. .................................., să reprezinte asociaţia în 

scopul realizǎrii operaţiunilor bancare. 

 

Prezentul act este redactat în 2 (două) exemplare, fiecare cu forţă juridică egală. 

 

 

 

Membrii Consiliului Reprezentativ al Părinţilor: 

 

 

Numele şi prenumele:                                                                                  Semnătura, 

………………………..                                                                       ……………………. 

…………………………                                                                ………………………….. 

………………………..                                                                       ……………………. 

…………………………                                                                ………………………….. 

………………………..                                                                       ……………………. 

…………………………                                                                ………………………….. 

………………………..                                                                       ……………………. 

…………………………                                                                ………………………….. 

………………………..                                                                       ……………………. 

…………………………                                                                ………………………….. 

………………………..                                                                       ……………………. 

…………………………                                                                ………………………….. 

 

 

 

 

 

 

 


