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ADUNAREA GENERALĂ 

A ASOCIAŢIEI “PĂRINŢII APROAPE”

A ŞCOLII NR. 1 “SFINŢII VOIEVOZI”

13 noiembrie 2014
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ORDINEA DE ZI

1. raportul preşedintelui privind activitatea desfăşurată de 
Asociaţia “Părinţii Aproape” în anul şcolar 2013 – 2014.

2. aprobarea bilanţului contabil şi raportul comisiei de 
cenzori pe anul financiar 2013.

3. proiecte susţinute de Asociaţia „Părinţii Aproape” în anul 
şcolar 2014-2015.

4. aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2015.

5. măsuri organizatorice la nivelul asociaţiei.

6. alegerea organelor de administrare şi control.

7. probleme diverse, dezbateri
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1. RAPORTUL PREŞEDINTELUI 
PRIVIND ACTIVITATEA 
DESFĂŞURATĂ DE ASOCIAŢIA 
“PĂRINŢII APROAPE” ÎN ANUL 
ŞCOLAR 2013 – 2014
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PROIECTE ŞI ACTIVITĂŢI SUSŢINUTE DE                
ASOCIAŢIA “PĂRINŢII APROAPE”
ÎN ANUL ŞCOLAR 2013 - 2014

PROIECTE:

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

 Cercuri artistice şi de creaţie

 Activităţi sportive

 Diverse activităţi extracurriculare

 “Şcoala Estivală” componenta pentru vacanţa de vară a programului 

“Şcoala dupa Şcoală”
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PROIECTE ŞI ACTIVITĂŢI SUSŢINUTE DE                
ASOCIAŢIA “PĂRINŢII APROAPE”
ÎN ANUL ŞCOLAR 2013 - 2014

PROIECTE:

 Comenius - proiect multilateral cu titlul  “Youth involvement in Europe”  
(Our future in Europe – Join in), aprobat de Agenţia Naţională pentru 
Programe Comunitare în Domeniul Educaţiei şi Formării Profesionale, cu 
numărul de referinţa  13 –PM – 990 – B – DE, în cadrul Programului Sectorial 
Comenius “Invăţare pe tot parcursul vieţii”

 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.
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PROIECTE ŞI ACTIVITĂŢI SUSŢINUTE DE                
ASOCIAŢIA “PĂRINŢII APROAPE”
ÎN ANUL ŞCOLAR 2013 - 2014

 “Un colţ de rai în Europa” proiect cultural - artistic 
regional, cu participare internaţională

 „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. 

 “La şcoală, cu mic – cu mare”, proiect educaţional de 
parteneriat cu Şcoala Gimnazială ”Sf. Voievozi”– şi Consiliul 
elevilor din Şcoala Gimnazială ”Sf. Voievozi”
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PROIECTE ŞI ACTIVITĂŢI SUSŢINUTE DE                
ASOCIAŢIA “PĂRINŢII APROAPE”
ÎN ANUL ŞCOLAR 2013 - 2014

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

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

 „Educaţie pentru toţi copiii”, proiect iniţiat de 
Grădiniţa Nr. 248 din sectorul 1.
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PROIECTE ŞI ACTIVITĂŢI SUSŢINUTE DE                
ASOCIAŢIA “PĂRINŢII APROAPE”
ÎN ANUL ŞCOLAR 2013 - 2014

ALTE ACTIVITĂŢI SUSŢINUTE:

 organizarea spectacolului de “Poveste de iarnă” cu participarea 
trupei de dans trupa „Amazing” ale Şcolii Nr.1 „Sfinţii Voievozi” şi 
Ansamblul coral “ Sfinţii Voievozi”

 susţinerea activităţii ansamblurilor ”Clopoţeii”
participări  la  diverse manifestări artistice: 

o Festivalul de dans pentru elevi "Ferdinand I"- ediţia a II-a
(Bucureşti), 

o Festivalul de dans pentru copii si tineret "Triumf" (Bucuresti) 
Festivalul Internațional “Rhythm of Olymp” ediția a 10 a, Paralia 
Katerini, Grecia (2014),

o Prezenţe la emisiuni de televiziune: “În curtea bunicilor” (TVR ), 
“Matinal” (OTV), “Fabrica talentelor” (OTV) 

 completarea bazei tehnico-materiale a şcolii (obiecte de 
inventar, consumabile, aprovizionare cabinet medical etc)
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SURSE DE VENITURI 
ANUL 2013 - 2014

Situaţia veniturilor 
provenite din donaţii la 
fondul pentru susţinerea 
proiectelor şcolii, denumit 
“FONDUL SCOLII” şi din 
cotizaţiile membrilor APA 
în anul şcolar

încasări 

LOC 
  
nr. 
elevi 

 
clasa donaţii cotizaţii 

încasari 
total 

încasări 
lei/elev 

1 24 VIIIA 1.660 894 2.554 107 

2 24 VA 1.940 260 2.200 92 

2 24 IIA 1.890 294 2.184 91 

3 22 IIIB 1.690 255 1.945 89 

3 24 IVB 1.840 291 2.131 89 

4 29 IA 1.940 327 2.267 79 

5 18 VIIIB 1.110 72 1.182 66 

6 29 IB 1.630 135 1.765 61 

7 30 preg. A 1.400 80 1.480 33 

8 30 preg. B 1.400 40 1.440 48 

9 25 VIA 800 92 892 36 

10 15 IVA 280 108 388 26 

11 25 VIIA 400 0 400 16 

12 25 VB 240 0 240 10 

13 23 IIB 200 0 200 9 

13 17 VIIB 140 0 140 9 

14 26 VIB 150 40 190 8 

15 15 VIIC 100 0 100 7 

16 19 IIIA 50 0 50 3 

17 19 IIIC 0 0 0 0 

18 15 IVC 0 0 0 0 

19 12 VIIIC 0 0 0 0 

TOTAL 18.860 2.888 21.748 45 
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SURSE DE VENITURI 
ANUL 2013 - 2014

Veniturilor provenite din 
redirecţionarea a 2% din 
impozitul pe venit –
situaţia numărului de fişe 
fiscale depuse

clasa

1 49

2 24 VIIIA 38

3 29 IA 20

4 24 IVB 17

5 22 IIIB 15

6 30 preg. A 13

7 29 IB 10

8 23 IIB 10

9 24 IIA 9

10 15 VIIC 6

11 24 VA 5

12 17 VIIB 3

13 30 preg. B 2

14 25 VIIA 2

15 18 VIIIB 1

16 25 VIA 1

17 15 IVA 1

18 25 VB

19 26 VIB

20 19 IIIA

21 19 IIIC

22 15 IVC

23 12 VIIIC

TOTAL 202

LOC

formulare 

230 depuse 

pentru 

redirecţionar

ea 2% din 

impozit

nr. elevi/ 

cadre 

didactice

personalul scolii

Suma totală: 9451.84 lei
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SURSE DE VENITURI 
ANUL 2013 - 2014

SPONSORIZĂRI

Lista sponsorilor care 
ne-au spijinit
proiectele şi cărora 
le mulţumim şi pe 
această cale

S.C. AQUA QUEEN SRL

S.C. AISAT CARE SOLUTION S.R.L.

ASOCIAŢIA SPORTIVĂ ,,CHAMPIONS’’

S.C. CONSTRUCTII CIVILE si REABILITARI  S.R.L.

S.C. CONTINENTAL HOTELS  S.A. – IBIS  NORD

S.C. EMPATY SANTORINI

S.C. EUROTOTAL COMP S.R.L.

S.C. GEA’S CLAN SRL

S.C. IT BUSSINES ADVISOR S.R.L.

S.C. INK PACT PRINT SRL 

S.C. MIV COMPUTER  S.R.L.

S.C. RITZBAN CONSTRUCT S.R.L.

S.C. INK PACT PRINT S.R.L.

S.C. IT BUSSINES ADVISOR S.R.L.

S.C. STAR  HOLIDAY &TOURS SRL

SCA VILAU & MITEL S.R.L.

Suma totală: 52.230 lei
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2. Bilanţului contabil şi raportul comisiei 
de cenzori pe anul financiar 2013.
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Bilanţ contabil 2013 - extras
Venituri totale din activitatea fară 
scop patrimonial: - 162.947 lei, 

din care: 

venituri din cotizaţii -2.446 lei

venituri din donaţii fondul şcolii –

22.105 lei

venituri din sponsorizare (2% şi 

contracte sponsoriz.) – 61.857 lei

venituri cercuri – 10.079 lei

venituri din alte activităţi

(programul SDS) – 59.619 lei

Cheltuieli totale din activitatea făra 
scop patrimonial: - 147.936 lei 

din care: 

 cheltuieli salariale: - 13.730 lei

 cheltuieli priv ind asigurările sociale: - 3.818 lei

cheltuieli cu colaboratorii – 66.064 lei

cheltuieli cu material consumabile : 8.472 lei

cheltuieli cu deplasarea: - 1.120 lei

 protocol: - 3.723 lei

servicii (catering, contabilitate, etc.) – 17.843 lei

obiecte de inventar – 7.029 lei

donaţii – 24.479 lei

alte cheltuieli diverse – 1.658 lei

- Casa: - 16.273 lei
- Banca:- 53.837 lei
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Raport Comisie Cenzori - 2013
Cu privire la bilanţul contabil - formular 10

 Active Circulante în 2013 : 94.395 lei rezultând o creştere de
12.673 lei faţă de 2012. Această creştere este localizată în 
principal la creanţe şi la casa şi conturi la banci.

 Asociaţia nu prezintă datorii care trebuie plătite într-o perioadă
mai mare de un an. 

 Capitalurile proprii totalizează 91.480 lei faţă de anul precedent 
când au totalizat 79.989 lei, rezultând o creştere de  11.491 lei.

Cu privire la contul profit şi pierdere - formular 20

Diferenţa între venituri şi cheltuieli în activităţile fără scop patrimonial 
este de 15.011 lei din care:

 venituri din activitatile fara scop patrimonial  = 162.947 lei

 cheltuieli privind activitatile fara scop patrimonial = 147.936 lei
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Raport Comisie Cenzori - 2013
Inventarierea

Operaţiunea de inventariere s-a desfăsurat în perioada 27.01.2014 –
31.01.2014 .

Pe parcursul anului 2013 s-a efectuat inspecţia casei, fără a se 
constata lipsuri sau plusuri ale casei.

Rezultatele inventarului sunt consemnate în Procesul verbal de 
inventariere a patrimoniului la data de 31.12.2013. 
Nu s-au constatat diferente la inventariere. .
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Raport Comisie Cenzori - 2013
Cu privire la contabilitatea Asociaţiei

Operaţiunile economico-financiare privind exerciţiul încheiat au fost 
consemnate în documente justificative , întocmite în momentul 
efectuării acestora şi înregistrate în contabilitatea societăţii.

Bilanţul contabil a fost întocmit în baza Registrului Jurnal şi a Balanţei 
sintetice de verificare, document ce a fost utilizat pentru verificarea 
soldurilor costurilor din bilanţul întocmit la 2013 cât şi pentru 
verificarea veniturilor şi cheltuielilor înscrise în situaţiile Contului profit 
si pierdere întocmit pentru aceasta dată.
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3. Proiecte educaţionale propuse 
pentru anul şcolar 2014-2015
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Proiecte educaţionale propuse pentru anul şcolar 2014-2015.

CONTINUAREA URMĂTOARELOR PROIECTE:

 Şcoala după şcoală” – proiect organizat cu aprobarea I.S.M.B. nr. 7270 

/ 30. 06. 2014 conform OMECTS nr. 5349 / 07.09.2011 privind 

Metodologia de organizare a Programului Şcoală după Şcoală, în temeiul 

art. 58 alin (3) din Legea Educatiei Nationale nr. 1 / 2011.

 “O şansă pentru fiecare copil” - Componenta remedială a programului 

“Şcoala după şcoală” . Proiectul are ca scop diminuarea eşecului şcolar 

şi susţinerea performanţelor elevilor aflați în dificultate.

Activităţi:
 Suport educațional pentru pregătirea temelor în cazul tuturor

copiilor, cu accent deosebit pe elevii cu un ritm mai lent de
invatare sau care nu beneficiază de sprijin în familie ;

 pachet de activități pentru studiu extins in cazul elevilor capabil
de performanțe școlare deosebite ;

 Pachet de activități artistice și sportive pentru toți copiii

 asigurarea servirii mesei de prânz.
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CONTINUAREA URMĂTOARELOR PROIECTE:

 Comenius - proiect multilateral cu titlul  “Youth involvement in 
Europe”  (Our future in Europe – Join in), aprobat de Agenţia 
Naţională pentru Programe Comunitare în Domeniul Educaţiei şi 
Formării Profesionale, cu numărul de referinţa  13 –PM – 990 – B –
DE, în cadrul Programului Sectorial Comenius “Invăţare pe tot 
parcursul vieţii”

 Simpozion internaţional “Viitorul nostru în Europa. Implica-te!”. 
Activităţi propuse:

 expoziția de arte vizuale ,,Eu și EU”, 

 sesiunea de comunicări științifice ”Prietenul nostru Comenius Ambassador”, 

 spectacolul multilateral ,,Un colț de rai din Europa”,

 atelier ”Dans popular românesc”, 

 workshop ”Cunoscându-i pe ceilalți te vei cunoaște pe tine”

Proiecte educaţionale propuse pentru anul şcolar 2014-2015.
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CONTINUAREA URMĂTOARELOR PROIECTE:

 “Paşi spre performanţa”, proiect cultural – artistic care în acest 
an va reuni o suită de activităţi cum ar fi:
 Redactarea unor capitole din monografia şcolii, vol 2, 
 pregătirea revistei „Clip” a şcolii
 Campania de educaţie ecologică “Un copil – o floare”,
 Sărbătorirea aniversării a 7 ani de la reînfiinţarea APA.

 “Sunt cetăţean european” cu trei componente:

 “Educaţie pentru sănătate” – formarea deprinderilor de bază în 
păstrarea igienei personale 

 “Educaţie pentru un mediu curat” – formarea deprinderilor de 
bază şi în mediul în care copii îşi desfăşoară activitatea, în 
parteneriat cu ROMPREST  şi Agenţia Naţională de Mediu -
Bucureşti

 “Educaţia bunului cetăţean” – educaţia civică a copiilor, formarea 
unei atitudini civice faţă de semeni şi societate

Proiecte educaţionale propuse pentru anul şcolar 2014-2015.
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PROIECTE NOI:

 “COPILĂRIE FĂRĂ DELINCVENŢĂ”- un proiect pentru prevenirea 
delincvenţei minorilor,

Realizat în 47 de şcoli din ţară de către Inspectoratul General al Poliţiei 
Române în parteneriat cu Direcţia de Protecţia Copilului din cadrul 
M.M.F.P.S.P.V., Ministerul Educatiei Nationale, iar în plan extern cu 
Poliţiile din Cehia şi Bulgaria. Una dintre cele 6 şcoli bucureştene este 
Şcoala Gimnaziala “Sfintii Vievozi”, iar “invăţarea prin joc” este 
principala metoda de lucru în cadrul proiectului prin intermediul căreia 
copiii işi vor forma o conduită civică.

Proiecte educaţionale propuse pentru anul şcolar 2014-2015.
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PROIECTE NOI:

 “Happy days”  - promovarea evenimentelor deosebite din viaţa şcolii 

şi a fiecaruia dintre elevii şi profesorii săi

 “Trăieşte sănătos – mănâncă inteligent” – prin care elevii învaţă cum să 
folosească de produsele de tip “fast – food” şi  “junk – food”

 “Crucea Roşie” - promovarea printre elevii şcolii a activităţii Mişcării 
Internationale de Cruce Roşie şi Semilună Roşie precum şi a celor şapte 
principii fundamentale care stau la baza acesteia: Umanitate;  
Impartialitate;  Neutralitate;  Independenta; Voluntariat;  Unitate;  
Universalitate.

 Laboratorul Verde al Reciclarii - proiect elaborat în colaborare cu      
Eco-rom Ambalaje şi care vizează colectarea de ambalaje 
implementează prin promovarea unui sistem de colectare separată a 
deşeurilor de ambalaje, care contribuie semnificativ la realizarea
ţintelor de colectare şi reciclare impuse României de către Uniunea
Europeană. 

Proiecte educaţionale propuse pentru anul şcolar 2014-2015.
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Proiecte pe care Asociaţia „Părinţii Aproape”  
le va susţine în anul şcolar 2014-2015.

Detalii la proiectele prezentate anterior se găsesc pe 
pagina web a Asociaţiei “Părinţii Aproape” 

http://www.scoala1-sfintiivoievozi.ro/index.php?pagina=asociatia

şi pe pagina web a Şcolii Gimnaziale “Sfinţii Voievozi”

http://www.scoala1-sfintiivoievozi.ro/
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4. Aprobarea bugetului de venituri 
şi cheltuieli pe anul 2015.
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BUGETUL PE ANUL 2015 AL ASOCIAŢIEI “PĂRINŢII APROAPE”
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5. Măsuri organizatorice la nivelul 
Asociaţiei “Părinţii Aproape”
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Legea Voluntariatului  nr. 78 din 24.06.2014.

Avantaje:

 voluntariatul este recunoscut ca experienţă 
profesională

 baze contractuale  - încheierea unui contract de 
voluntariat cu stabilirea drepturilor şi obligaţiilor 
părţilor 

 obţinerea unui certificat de voluntar care va 
îmbogăţi portofoliu personal
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Legea Voluntariatului  nr. 78 din 24.06.2014.

Încheierea contractelor de voluntariat cu:

 Casieri

 Preşedinţi, membrii ai comitetelor de părinţi

 Orice altă persoană care efectuează o activitate 
efectivă de voluntariat în cadrul Asociaţiei 
“Părinţii Aproape” 
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Modificarea Statutului 
“Asociaţiei Părinţii Aproape”

Motivaţie:

 mărirea numărului de membri ai Asociaţiei

 dezvoltarea activităţii Asociaţiei
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Modificarea Statutului 
“Asociaţiei Părinţii Aproape”
Modificări principale propuse:

 Numărului de vicepreşedinţi şi a membrilor Consiliului Director să 
fie stabilit în funcţie de numărul de membrii ai Asociaţiei şi 
volumul de activitate. 

 Adaptarea textelor la atribuţiile preşedintelui şi 
vicepreşedintelui.

Modificările propuse se regăsesc în textul statului modificat care 
va fi publicat pagina web a Asociaţiei
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ALTE MĂSURI

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 preşedintele 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
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ALTE MĂSURI

COTIZAŢII 

În anul şcolar 2013 – 2014, conform Hotărârii Adunării Generale 
din 14 noiembrie 2013, au fost stabilite:

 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

Propuneri pentru anul 2014 -2015:

1. Cuantumul taxei de însciere să crească la 5 lei și al
cotizației să rămână același .

2. Cuantumul taxei de înscriere și al cotizaţiilor să rămână
acelaşi..
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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 copii 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 copii 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.)

Propuneri pentru anul 2014 -2015:

1.Cuantumul donațiilor pentru fondul școlii să crească cu 10%.

2.Cuantumul donațiilor pentru fondul școlii să rămână acelaşi.
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 S-a stabilit că pentru anul şcolar 2014-2015 
nivelul taxei de înscriere, a cotizaţiei şi a 
donaţiilor să rămână acelaşi. 

 Pentru anul şcolar 2015-2016 taxa de înscriere, a 
cotizaţia şi a donaţia  se vor stabili la o reuniune a 
Adunării Generale a Asociaţiei “Părinţii Aporape” 
ce se va ţine în luna mai 2015.

DECIZII
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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. 
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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! 
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6. Alegerea organelor de administrare şi control.
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CONSILIUL DIRECTOR SI COMISIA DE CENZORI
CONSILIU DIRECTOR

Preşedinte: Simoiu Rocsana

Vicepreşedinte : Filip Viorica
Vicepreşedinte : Chiric Theodor – clasa V A
Vicepreşedinte : Mihăescu Cristina – clasa IV B

Secretar: Niţă Alina

Membri Consiliul Director:

1. Andronescu Mariana 
2. Luana Ioniţă – clasa I A
2. Nistor Smaranda – clasa III A
3. Paveliu Carmen - clasa VA
4. Stan Mariana - clasa V A
5. Stănescu Roxana – clasa II B
6. Traşcă Daniela – gradiniţa
7. Vasiliu Daniela – clasa pregatitoare A

COMISIE CENZORI: 

1. Burghiu Maria Magdalena – clasa I A- şeful comisiei
2. Martin Mihaela – clasa V A 
3. Negăru Silvana – clasa III B
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7. Probleme diverse. 
Dezbateri.
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parintiiaproape1sv@yahoo.com
Facebook https://www.facebook.com/APA1SV

Program Asociaţie:

preşedinte Simoiu Rocsana: joi 1700 – 1800

(tel: 0721.289.102)

secretar Niţă Alina Mihaela:     zilnic: 900 – 1000 şi 
(tel:0732.604.001) 1200-1300

casier Tîrnăcop Lăcrămioara:    luni, miercuri, vineri: 
(tel:0723.619.546 ) 800 – 900

marţi şi joi: 

1300-1400

Date de contact ale
Asociaţiei “Părinţii Aproape” 
a Şc. Nr. 1 “Sfinţii Voievozi”
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Vă mulţumesc pentru 
colaborare!


