
 STATUT MODIFICAT ASOCIAŢIA „AVRAM IANCU” BEIUŞ 

 

 SCOPUL ASOCIAŢIEI este acela de a contribui la formarea comportamentului uman și 

dezvoltare profesională și personală a membrilor asociației în corelaţie cu exigenţele culturale, 

educative, morale, tehnologice, economice, ecologice, informaţionale actuale, pornind de la experienţa 

istorică europeană a ilustrului nostru înaintaş Avram Iancu, Crai al munţilor, și ca premisă a dezvoltării 

durabile mondiale.  

  

OBIECTIVELE ASOCIAŢIEI  

Elaborarea, promovarea şi realizarea de programe privind: 

- promovarea drepturilor fundamentale ale cetăţeanului european, de demnitate, 

libertate, egalitate, solidaritate, cetăţenie şi justiţie; 

- organizarea unor manifestări culturale, artistice, istorice şi ştiinţifice prin care să se 

descopere şi să se dezvolte talente noi, cu scopul de-a fi cunoscute şi promovate; 

- organizarea de concursuri, sesiuni de comunicări ştiinţifice, simpozioane, serbări, 

festivaluri, ridicare de monumente, plăci comemorative etc.; 

- susţinerea acţiunilor de prevenire şi combatere a fenomenelor negative din societate, 

precum: poluarea mediului, violenţa, consumul de alcool, consumul de droguri, trafic 

de persoane etc.; 

- protejarea monumentelor naturii din Munţii Apuseni; 

- promovarea activităţilor de agroturism rural şi montan; 

- iniţierea şi organizarea de târguri şi expoziţii pentru promovarea creaţiei materiale şi 

spirituale specifice Ţării Beiuşului; 

- promovarea activităţilor  şi diseminarea rezultatelor obţinute prin site-ul Asociaţiei şi 

alte oportunităţi mass-media; 

- participarea la manifestări similare organizate de alte asociaţii şi instituţii; 

- stimularea tinerilor capabili de performanţă prin oferirea de burse de studiu, distincţii, 

premii în bani, natură, diplome; 

- omagierea personalităţilor marcante care au promovat valorile româneşti în context 

european şi mondial; 

- dezvoltarea de parteneriate între şcoli, inspectorate şcolare judeţene, alte instituţii, la 

nivel zonal, naţional, european în vederea amplificării dimensiunii europene a 

sistemului educaţional românesc; 

- inițierea și participarea la cursuri pentru formarea și dezvoltarea profesională și 

personală ……. 

- Implicarea activă a voluntarilor în activitățile asociației 

- asocierea, colaborarea, afilierea cu alte persoane juridice nonprofit din ţară şi 

străinătate, în vederea realizării scopului şi obiectivelor Asociaţiei; 

- încurajarea colaborării transfrontaliere cu românii din afara graniţelor; 

- accesarea de fonduri europene pentru proiecte educaţionale, de dezvoltare şi formare 

profesională; 



- identificarea şi atragerea de resurse financiare, materiale interne şi externe, în vederea 

realizării scopului şi obiectivelor propuse de Asociaţie;   

- organizarea de schimburi de experienţă pentru membrii asociaţiei, atât la nivel 

naţional, cât şi internaţional; 

- colaborarea cu reprezentanţii autorităţilor locale, inspectoratelor şcolare şi ai altor 

instituţii pentru realizarea de proiecte educaţionale. 

 Se va adauga un subpunct clar care sa prevada ca organizatia organizatoare poate 

beneficia de resurse obtinute de la bugetul de stat. 

                        -  promovarea activitatilor cu caracter interetnic si intercultural 


