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1. RAPORTUL PREŞEDINTELUI PRIVIND 
ACTIVITATEA DESFĂŞURATĂ ÎN 
ANUL ŞCOLAR 2012

 
–

 
2013.



PROIECTE ŞI ACTIVITĂŢI SUSŢINUTE DE 
ÎN ANUL ŞCOLAR 2012 -

 
2013

PROIECTE:

proiectul „Şcoală după şcoală” - susţinerea activităţilor la “After – school”

proiectul “Paşi spre perfomanţă” - care a reunit o suită de activităţi din 
intervalul ianuarie – iunie 2013 şi a cărui primă etapă s-a finalizat cu un  
eveniment omagial în perioada 8 iunie 2013, pentru a marca împlinirea a 
120 de ani de la finalizarea primului an de învăţământ din istoria acestei 
scoli, 1892 – 1893 // 2012 - 2013. La acest eveniment a fost lansată prima 
parte a monografiei Şcolii

proiectul “La şcoală cu mic cu mare” proiect educaţional de parteneriat 
Scoala – Consiliul elevilor – Asociaţia „Parinţii Aproape” a Şcolii Gimnaziale 
”Sf. Voievozi”
proiectul “Un colţ de rai în Europa” proiect cultural - artistic regional, cu 
participare internaţională

Proiectul „Centrul de remediere comportamentală” - proiect civic de 
parteneriat cu DGASPC-sector 1, Inspectoratul de Politie, Sectia 3, 
Directia Generala a Jandarmeriei Municipiului Bucuresti şi Universitatea 
Bucureşti, Facultatea de Ştiinte Pedagogice, cursuri de masterat si 
postuniversitare



PROIECTE ŞI ACTIVITĂŢI SUSŢINUTE DE 
ÎN ANUL ŞCOLAR 2012 -

 
2013

ALTE ACTIVITĂŢI SUSŢINUTE:

alte activităţi susţinute de Asociaţie:
o

 

organizarea Festivalului de teatru pentru copiii “Play Art”, 
o

 

susţinerea activităţii ansamblurilor ”Clopoţeii”

 

si „Amazing”

completarea bazei tehnico-materiale a şcolii (obiecte de inventar, 
consumabile, aprovizionare cabinet medical etc)



SURSE DE VENITURI 
ANUL 2012 -

 
2013

încasări 
LOC

  
nr. 
elevi 

  
clasa   donaţii cotizaţii

încasari 
total 

încasări 
lei/elev 

1 21 IIIB 1.810 264 2.074 99 
2 22 IIB 1.860 225 2.085 95 
3 23 VIIA 1.640 423 2.063 90 
4 20 preg. B 1.350 222 1.572 79 
5 30 VIIIA 2.195 108 2.303 77 
6 20 preg. A 1.220 177 1.397 70 
6 17 VIIIB 1.180 0 1.180 70 
7 26 VA 1.600 99 1.699 66 
8 25 IA 1.240 285 1.525 61 
9 18 IIIA 1.010 0 1.010 57 

10 21 IVB 890 216 1.106 53 
11 22 IB 1.030 0 1.030 47 
12 18 VIIB 730 0 730 41 
13 18 VIC 715 0 715 40 
14 23 IVA 865 0 865 38 
15 25 VIA 840 0 840 34 
16 15 VIIIC 450 0 450 30 
17 29 VB 750 83 833 29 
18 21 IIA 550 36 586 28 
19 20 VIB 450 0 450 23 

  19 IIC 0 0 0 0 
  14 IIIC 0 0 0 0 
  15 VIIC 0 0 0 0 

TOTAL 22.375 2.138 24.513
 

Situaţia veniturilor 
provenite din donaţii la 
fondul pentru susţinerea 
proiectelor şcolii, 
“FONDUL SCOLII”

 

şi din 
cotizaţiile membrilor APA 
în anul şcolar



SURSE DE VENITURI 
ANUL 2012 -

 
2013

1 21 IIIB 25
2 20 preg. B 16
3 20 preg. A 13
4 18 VIC 11
5 25 IA 10
6 23 VIIA 9

18 IIIA 5
21 IVB 5

8 18 VIIB 3
26 VA 2
20 VIB 2
19 IIC 2
22 IIB 1
21 IIA 1
22 IB 0
14 IIIC 0
23 IVA 0
29 VB 0
25 VIA 0
15 VIIC 0
30 VIIIA 0
17 VIIIB 0
15 VIIIC 0

50
155

LOC

formulare 230 
depuse pentru 
redirecţionarea 
2% din impozit

nr. elevi clasa  

TOTAL

7

9

10

cadres didactice&personal aministrativ

Veniturilor provenite din 
redirecţionarea a 2% din 
impozitul pe venit –

 
situaţia numărului de fişe 
fiscale depuse



SURSE DE VENITURI 
ANUL 2012 -

 
2013

SPONSORIZĂRI

Lista

 

sponsorilor

 

care ne-

 
au spijinit

 

proiectele

 

şi 
cărora le mulţumim şi pe 
această cale

•

 

S.C. ADS INVEST&CONSULTING S.R.L
•

 

S.C. AQUA QUEEN S.R.L.
•

 

S.C. ALPHA SERVICE INOV S.R.L.
•

 

ASOCIATIA SPORTIVA CHAMPIONS
•

 

S.C. DENIS -

 

DEA S.R.L.
•

 

S.C. DRAFFILI S.R.L.
•

 

S.C. EGO NEW COOMUNICATION S.R.L

 
S.C. EMANUEL SERV PROD NICU S.R.L.

•

 

S.C. EUROTOTAL COMP S.R.L.
•

 

S.C. EXPRESS DESIGN S.R.L 
•

 

S.C. GREGORY -

 

TOUR S.R.L.
•

 

S.C. IRISH PUB CONCEPT SRL 
•

 

SC. INK PACT PRINT S.R.L.
•

 

S.C. IT BUSSINES ADVISOR S.R.L.
•

 

S.C. KATRIS

 

SRL
•

 

S.C. NV DELTA PROIECT S.R.L
•

 

S.C. RITZBAN INSTAL S.R.L.
•

 

S.C. VILO S.R.L.
•

 

S.C. WAGON MANAGEMENT SRL



EXTRAS DIN RAPORTUL CONTABIL
 PE PERIOADA 01.09.2012-30.06.2013

VENITURI

Venituri din donatii pentru “Fondul 
şcolii” – 22.375 lei
Venituri din sponsorizări - 53795 lei
Venituri din redirecţionarea a 2% din 
impozit - 5924 lei
Venituri din cotizaţii şi taxe de înscriere 
- 2138 lei
Venituri din donaţiile părinţilor pentru 
susţinerea proiectului “Paşi spre 
performanţă” - 6641 lei 
Venituri cerc dans - 9835 lei
Venituri proiect Şcoala după şcoală -
48515 lei

CHELTUIELI

Cheltuieli cu salariile - 55893 lei
Cheltuieli cu consumabile (rechizite, 
tipizate, papetărie, medicamente, etc.) -
10714 lei
Cheltuieli cu obiectele de inventar - 
9225 lei
Cheltuieli cu materiale didactice (cărţi 
pt bibliotecă) - 2977 lei
Cheltuieli de deplasare - 11972 lei
Cheltuieli cu donaţii acordate - 1000 lei
Cheltuieli cu premiile de excelenţă -
3700 lei



2. Proiecte pe care 
Asociaţia „Părinţii Aproape”

 
le va 

susţine în anul şcolar 2013-2014.



Proiecte pe care 
Asociaţia „Părinţii Aproape”

 
le va susţine în anul 

şcolar 2013-2014.
CONTINUAREA URMĂTOARELOR PROIECTE:

“Paşi spre performanţa”, proiect cultural – artistic care în acest an va
reuni o suită de activităţi cum ar fi:

Workshop-uri ale elevilor pe arii de interes
Redactarea unor capitole din monografia şcolii, vol 2, 
pregătirea revistei „Clip” a şcolii
Competiţii sportive “TURNEUL VOIEVOZILOR”.
Campania de educaţie ecologică “Un copil – o floare”,
Concursul de arte vizuale şi literare “O şcoala din secolul al XIX-lea în 
competiţia viitorului ” la care vor participa elevi din şcolile
bucureştene centenare.
GALA PERFORMANTEI – spectacol omagial cu decernarea premiilor
pentru cei mai buni absolvenţi de ieri şi de azi şi evidentierea elevilor
şi profesorilor care au realizat performanţe deosebite.

“Şcoala după şcoală” – proiect ce are ca scop principal susţinerea 
activităţilor desfăşurate în cadrul programului “After – school”

Cercuri artistice şi de creaţie
Activităţi sportive
Diverse activităţi extracurriculare



Proiecte pe care 
Asociaţia „Părinţii Aproape”

 
le va susţine în anul 

şcolar 2013-2014.
CONTINUAREA URMĂTOARELOR PROIECTE:

“La şcoală, cu mic – cu mare”, proiect educaţional de 
parteneriat cu Şcoala Gimnazială ”Sf. Voievozi”– şi Consiliul 
elevilor din Şcoala Gimnazială ”Sf. Voievozi”

Proiectul îşi propune formarea şi dezvoltarea unei conduite de 
succes a elevilor şi implicarea, participarea lor activa şi creativă 
la viaţa socială prin proiecte şi acţiuni care să le stimuleze 
creativitatea, capacităţile de comunicare, de lucru în echipă, 
dorinţa de a obţine performanţe în domenii diverse.

“Un colt de rai din Europa” , proiect cultural - artistic 
regional, cu participare internaţională

Activităţile vor consta în realizarea de compoziţii plastice, 
decorative şi fotografice care să oglindească frumuseţile 
locurilor de unde provin participanţii, vor implica un număr cât 
mai mare de elevi cu dificultăţi de învăţare din şcoala 
organizatoare şi din alte unităţi şcolare. 



Proiecte pe care 
Asociaţia „Părinţii Aproape”

 
le va susţine în anul 

şcolar 2013-2014.

CONTINUAREA URMĂTOARELOR PROIECTE:

“PLAY  - ART”,  Festival - Concurs Municipal de Teatru al copiilor 
Ediţia a III-a, 2014. 

Scopul proiectului îl reprezintă stimularea creativităţii, ca 
modalitate de a aborda arta şi profesia şi

 

de a consolida o 
personalitate armonioasă, prin metode şi tehnici specifice teatrului, 
descoperirea şi cultivarea aptitudinilor şi talentelor artistice ale 
adolescenţilor, precum şi a dragostei acestora pentru arta 
dramatică.

„Centru de educaţie civică şi remediere comportamentală”, proiect 
civic de parteneriat cu DGASPC- sector 1, Inspectoratul de Poliţie, 
Secţia 3, Direcţia Generală a Jandarmeriei Municipiului Bucureşti şi 
Universitatea Bucureşti, Facultatea de Ştiinţe Pedagogice, cursuri de 
masterat şi postuniversitare.

Proiectul are ca scop combaterea violenţei în mediul şcolar, formarea 
atitudinilor civice de întrajutorare şi respect reciproc, dezvoltarea 
deprinderilor de lucru in colectivitate si respectarea conştientă a 
regulilor sociale.



Proiecte pe care 
Asociaţia „Părinţii Aproape”

 
le va susţine în anul 

şcolar 2013-2014.

CONTINUAREA URMĂTOARELOR PROIECTE:

“PLAY  - ART”,  Festival - Concurs Municipal de Teatru al copiilor 
Ediţia a III-a, 2014. 

Scopul proiectului îl reprezintă stimularea creativităţii, ca 
modalitate de a aborda arta şi profesia şi

 

de a consolida o 
personalitate armonioasă, prin metode şi tehnici specifice teatrului, 
descoperirea şi cultivarea aptitudinilor şi talentelor artistice ale 
adolescenţilor, precum şi a dragostei acestora pentru arta 
dramatică.

„Centru de educaţie civică şi remediere comportamentală”, proiect 
civic de parteneriat cu DGASPC- sector 1, Inspectoratul de Poliţie, 
Secţia 3, Direcţia Generală a Jandarmeriei Municipiului Bucureşti şi 
Universitatea Bucureşti, Facultatea de Ştiinţe Pedagogice, cursuri de 
masterat şi postuniversitare.

Proiectul are ca scop combaterea violenţei în mediul şcolar, formarea 
atitudinilor civice de întrajutorare şi respect reciproc, dezvoltarea 
deprinderilor de lucru in colectivitate si respectarea conştientă a 
regulilor sociale.



Proiecte pe care 
Asociaţia „Părinţii Aproape”

 
le va susţine în anul 

şcolar 2013-2014.
PROIECTE NOI:

Proiectul COMENIUS – ”Viitorul nostru în Europa –
Implica-te!”

Scopul proiectului este prezentarea Europei într-o lumină 
pozitivă şi stimularea participării active a tinerilor în 
problemele Europei
Partenerii noştri din proiect sunt următorii :
•

 

Kesämäenrinteen

 

Koulu

 

din Lappeenranta, Finlanda
•

 

11th GYMNASIUM LARISAS   din Larissa, Grecia
•

 

Mehmet

 

Emin

 

Yurdakul

 

Orta Okulu

 

din Izmir, Turcia
•

 

Sredno

 

Obshtoobrazovatelno

 

Uchilishte

 

"Sveti

 

Sofrony

 
Vrachanski" din Plovdiv, Bulgaria

•

 

Gimnazjum

 

nr

 

16 im. Bohaterów

 

Monte Cassino

 

din Zabrze, 
Polonia

•

 

IES Francisco de los

 

Cobos, din Ubeda, Spania
•

 

Realschule

 

Halle/ Westfalen

 

din Halle, Germania, şcoala 
coordonatoare a activitatilor

 

proiectului.



Proiecte pe care 
Asociaţia „Părinţii Aproape”

 
le va susţine în anul 

şcolar 2013-2014.
PROIECTE NOI:

„Ana citeşte”- proiect cultural – artistic iniţiat de Şcoala Gimnazială 
„Nicolae Iorga” din Focşani şi Centrul Şcolar de Educaţie Incluzivă 
„Elena Doamna” din Focşani.

Proiectul are ca scop stimularea colaborării şi a muncii în echipă în privinţa 
ajutorării elevilor în îndeplinirea obiectivelor curriculare, dezvoltarea 
abilităţilor de comunicare la elevii cu dificultăţi de comunicare prin limbaj 
literar, plastic şi artistic cu efect asupra creşterii randamentului şcolar la 
toate disciplinele de învăţământ.

„MINIMATH” – simpozion şi concurs de matematică interjudeţean, 
iniţiat de Colegiul Tehnic Decebal din Drobeta Turnu Severin.

Proiectul are ca scop dezvoltarea creativităţii elevilor şi cadrelor didactice în 
direcţia creşterii performantelor şcolare la nivel interdisciplinar şi 
transcurricular.

„Educaţie pentru toţi copiii”, proiect iniţiat de Grădiniţa Nr. 248 din 
sectorul 1.

Proiectul îşi propune formarea si dezvoltarea unei conduite incluzive a copiilor 
şi adulţilor, implicarea şi participarea lor activa şi creativă la viaţa socială prin 
proiecte şi acţiuni care să le stimuleze solidaritatea, umanitatea, respectul, 
capacităţile de comunicare, de lucru în echipă, dorinţa de a se integra optim în 
medii sociale diverse.



Proiecte pe care 
Asociaţia „Părinţii Aproape”

 
le va susţine în anul 

şcolar 2013-2014.

Detalii la proiectele prezentate anterior se găsesc pe pagina 
web

 

a Asociaţiei “Părinţii Aproape”

 

şi pe pagina web

 

a Şcolii 
Gimnaziale “Sfinţii Voievozi”



3. Măsuri organizatorice la nivelul 
Asociaţiei “Părinţii Aproape”

adeziuni
cotizaţii membrii
donaţii



ADEZIUNI
Conform Statutului Asociaţiei şi a Regulamentului Intern 
calitatea de membru al Asociaţiei se dobândeşte în urma 
completării unei cereri de înscriere care va fi aprobată de 
preşeditele

 

Asociaţiei şi prin achitarea taxei de înscriere şi a 
cotizaţiei stabilite în Adunarea Generală.

adeziunile pot fi procurate la secretarul Asociaţiei sau 
descărcate de pe pagina web a Asociaţiei

după completare vor fi transmise secretarului Asociaţiei. 
Acesta le va înainta pentru aprobare şi înregistrare.

 odată cu depunerea adeziunii la casierul clasei se va achita 
taxa de înscriere şi cotizaţia lunară



COTIZAŢII
În anul şcolar 2012 - 2013 conform Hotărârii Adunării 
Generale din 18 octombrie 2012 au fost stabilite următoarele 
sume:

taxa de înscriere: 3 lei - se percepe o singura data la înscriere
cotizaţie: 3 lei/lună - se încasează pentru fiecare lună 

calendaristică inclusiv pentru lunile de 
vacanţă

Propunere pentru anul 2013 -2014:

Nivelul cotizaţiilor să rămână acelaşi.



DONAŢII FOND ŞCOALĂ
Nivelul stabilit de Adunarea Generală din 18 octombrie 2012 
pentru donaţiile la fondul şcolii în cursul anului şcolar 2012-

 

2013:

Pentru un copil donaţie 50 lei/semestru pentru 1 copil

Pentru doi copiii din aceeaşi familie, elevi ai Şcolii Gimnaziale 
„Sfinţii Voievozi”, 

reducere 20%. ⇒ pentru fiecare copil 40 RON/semestru
(în total 80 lei/semestru pentru 2

 

copii)

Pentru trei sau mai mulţi copiii din aceeaşi familie, elevi ai Şcolii 
Gimnaziale „Sfinţii Voievozi”, 

reducerea 40%. ⇒ pentru fiecare copil 30 RON/semestru
(în total 90 lei/semestru pentru toţi cei 3 copii,
120 lei/semestru pentru toţi cei 4 copii etc.)

Propunere

 

pentru

 

anul

 

şcolar 2013 –

 

2014:

donaţiile către “fondul şcolii” să rămână la acelaşi nivel. 



REGULI PENTRU RESPECTAREA 
DISCIPLINEI FINANCIARE

Casierii vor respecta “Instrucţiunile pentru efectuarea 
încasărilor şi vărsămintelor pentru sumele rezultate din 
donaţiile efectuate de părinţi şi din cotizaţii”.

Până la data de 31 ianuarie (pentru semestrul I) respectiv 31 
mai (pentru semestrul II) vor fi predate casierului 
Asociaţiei următoarele:

toţi banii colectaţi.
toate exemplarele 2 ale chitanţelor emise, rămase la chitanţier. 
Se vor preda, de asemenea, şi chitanţierele epuizate (cotorul).
pentru casierii care au depus bani direct în contul asociaţiei, o 
copie după foaia de vărsământ.

Clasele a IV-a respectiv a VIII-a vor preda la sfârşitul 
anului şcolar şi chitanţierele neutilizate împreună cu alte 
eventuale documente financiare pe care le deţin. 



COMPLETAREA CHITANŢELOR
Date de înscris pe chitanţe. OBLIGATORIU!

 
Pentru chitanţele eliberate pentru donaţii fond şcoală: 
 

 Numărul chitanţei: se va înscrie acelaşi număr ca numărul tipărit al chitanţei;  

 Data plăţii: se va înscrie ziua, luna şi anul 
 Am primit de la: se va înscrie Numele şi prenumele copilului 

 Adresa: se va înscrie Clasa 

 Suma: se va scrie clar în cifre şi litere 

 Reprezentând: se va înscrie „donaţii fond şcoală parţial/total, an şcolar 2013-2014”. 

 
Pentru chitanţele eliberate pentru cotizaţie: 
 

 Numărul chitanţei: se va înscrie acelaşi număr ca numărul tipărit al chitanţei;;  

 Data plăţii: se va înscrie ziua, luna şi anul 

 Am primit de la: se va înscrie Numele şi prenumele părintelui membru al Asociaţiei 
 Adresa: se va înscrie Clasa 

 Suma: se va scrie clar în cifre şi litere; 

 Reprezentând: se va înscrie „cotizaţie lunile…..” sau „taxa de înscriere” după caz. 

 

Toate chitanţele vor fi semnate de casierul clasei! 



4. Alegerea organelor de 
administrare şi control.

Preşedinte
Consiliu director
Comisie cenzori



CONDUCEREA ASOCIAŢIEI “PĂRINŢII APROAPE”

 A ŞC. NR. 1 “SFINŢII VOIEVOZI”

 ÎN ANUL 2012-2013
Preşedinte: Simoiu Rocsana –

 

clasa VIII A

Vicepreşedinte: Filip Viorica –

 

clasa VIII A
Vicepreşedinte : Chiric Theodor –

 

clasa IV B
Vicepreşedinte: Onişoru Georgiana -

 

gradiniţa

Secretar: Niţă Alina -

 

clasa VIII A

Membri Consiliul Director:
Andronescu Mariana -

 

clasa VIII B
Paveliu Carmen -

 

clasa IV B
Dobre Daniela 
Nechita Ruxandra
Stan Mariana -

 

clasa IV A
Traşcă Simona -

 

gradinita
Nistor Smaranda – clasa II A
Stănescu Roxana –

 

clasa I B

Cenzor:
Martin Mihaela IV A



PROPUNERI PENTRU ANUL 2013-2014

Preşedinte: Simoiu Rocsana –

 

clasa VIII A

Vicepreşedinte: Filip Viorica –

 

clasa VIII A
Vicepreşedinte : Chiric Theodor –

 

clasa IV B
Vicepreşedinte: Onişoru Georgiana - grădiniţa

Secretar: Niţă Alina -

 

clasa VIII A

Membri Consiliul Director:
Andronescu Mariana -

 

clasa VIII B
Paveliu Carmen -

 

clasa IV B
Stan Mariana -

 

clasa IV A
Traşcă Simona -

 

gradinita
Nistor Smaranda – clasa II A
Stănescu Roxana –

 

clasa I B
Luana Ioniţă – grupa pregătitoare A 
Mihăescu Cristina –

 

clasa III B

Comisie cenzor:
Martin Mihaela –

 

clasa IV A
Burghiu Maria Magdalena – clasa pregătiroare A



5. Probleme diverse. Dezbateri.



Date de contact ale
Asociaţiei “Părinţii Aproape”
a Şc. Nr. 1 “Sfinţii Voievozi”

parintiiaproape1sv@yahoo.com

Program Asociaţie:

preşedinte: joi 1700

 

– 1800

(tel: 0721.289.102)

secretar:    zilnic: 800

 

– 900

 

şi 1200-1300

(tel:0732.604.001)

casier: luni, miercuri, vineri: 800

 

– 900

(tel:0723.619.546

 

)

 

marţi şi joi: 1300-1400

mailto:parintiiaproape1sv@yahoo.com


Vă mulţumesc pentru colaborare!
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