
ADUNAREA GENERALĂ 

A  ASOCIAŢIEI “PĂRINŢII APROAPE”

A  ŞCOLII  NR. 1  “SFINŢII  VOIEVOZI”

3 DECEMBRIE 2015



Ordinea de zi 

■ raportul preşedintelui privind activitatea desfăşurată în anul şcolar 2014 – 2015.

■ aprobarea bilanţului contabil şi raportul comisiei de cenzori pe anul financiar 
2014.

■ proiecte susţinute de Asociaţia „Părinţii Aproape” în anul şcolar 2015-2016.

■ aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2016.

■ măsuri organizatorice la nivelul asociaţiei.

■ alegerea organelor de administrare şi control.

■ probleme diverse, dezbateri



1. RAPORTUL PREŞEDINTELUI 

PRIVIND ACTIVITATEA DESFĂŞURATĂ DE 

ASOCIAŢIA “PĂRINŢII APROAPE” 

ÎN ANUL ŞCOLAR 2014 – 2015
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CONSILIUL DIRECTOR SI COMISIA DE CENZORI
aleși prin votul Adunarii Generale APA 

din 13 noiembrie 2014

Preşedinte: Simoiu Rocsana
Vicepreşedinte : Filip Viorica
Vicepreşedinte : Chiric Theodor – clasa a VI-a A
Vicepreşedinte : Mihăescu Cristina – clasa a V-a B

Secretar: Niţă Alina - Mihaela

Membrii Consiliului Director:
1. Andronescu Mariana 
2. Luana Ioniţă – clasa a II-a A
3. Nistor Smaranda – clasa a IV-a A
4. Paveliu Carmen 
5. Stan Mariana - clasa a VI-a A
6. Stănescu Roxana – clasa a III-a B
7. Traşcă Daniela – clasa Pregătitare C
8. Vasiliu Daniela – clasa I A

COMISIA DE CENZORI: Burghiu Maria Magdalena – clasa a II-a A- şeful comisiei
Martin Mihaela – clasa a VI-a A 
Neagrău Silvana – clasa a IV-a A
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PROIECTE ŞI ACTIVITĂŢI SUSŢINUTE DE     

ASOCIAŢIA “PĂRINŢII APROAPE” ÎN ANUL ŞCOLAR 2014 - 2015

 „Şcoală după şcoală” , aprobat de Inspectoratul Școlar al Municipiului București, unde A.P.A.

este partenerul principal și are ca rol gestionarea fondurilor, în regim de autofinanțare, pentru

asigurarea resurselor umane și materiale necesare derulării proiectului.

Obiectivele proiectului :

 Asigurarea condițiilor optime de derulare a diferitelor activități în cadrul programului

”S.D.S.” pentru implicarea și responsabilizarea părților în educația elevilor.

 Asigurarea activităților care vizează formarea și dezvoltarea competențelor specifice

învățământului primar și gimnazial, precum și dezvoltarea armonioasă a personalității

elevului.

 Oferirea de activități cu caracter universal pentru valorizarea aptitudinilor și

competențelor fiecărui elev, în conformitate cu nevoile și interesele sale.

 “Şcoala Estivală” componenta pentru vacanţa de vară a programului “Şcoala după

Şcoală” care poate fi aprobat anual, in funcție de solicitări și resursa umana

disponibilă.
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PROIECTE  ŞI  ACTIVITĂŢI  SUSŢINUTE  ÎN  ANUL  ŞCOLAR  2014 – 2015

DE ASOCIAŢIA  “PĂRINŢII  APROAPE”

 Comenius - proiect multilateral cu titlul “Youth involvement in Europe” Our future in
Europe – Join in! (Viitorul nostru in Europa. Implica-te!) aprobat de Agenţia Naţională
pentru Programe Comunitare în Domeniul Educaţiei şi Formării Profesionale, cu numărul de
referinţa COM - 13 –PM – 990 – B – DE, în cadrul Programului Sectorial Comenius “Invăţare
pe tot parcursul vieţii” , Grup țintă – elevi din clasele gimnaziale

 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 proiectului.

Grantul proiectului – 24000 euro, pentru participarea directa a 24 de beneficiari (16 elevi si
8 cadre didactice). Cu sprijinul A.P.A. au paticipat direct la mobilitati 62 de beneficiari,
respectiv 41 de elevi și 21 de profesori, realizandu-se o crestere cu 38 de beneficiari.



 “O şansă pentru fiecare copil”, CAEM – 2015

Proiectul este o componentă a programului “Şcoala după

şcoală” care are ca scop diminuarea eşecului şcolar şi

susţinerea performanţelor elevilor aflați în dificultate.

Activităţi:

• Suport educațional pentru pregătirea temelor în cazul
copiilor cu un ritm mai lent de învățare sau care nu
beneficiază de sprijin în familie ;

• Acordarea suportului pentru integrarea în colectivitățile
din care fac parte a copiilor cu dizabilitati;

• Pachet de activități pentru studiu extins în cazul elevilor
capabili de performanțe școlare deosebite ;

A.P.A. a sustinut participarea a 4 elevi, cu masă si servicii
educaționale, precum si 10 elevi cu servicii educationale pe tot
parcursul anului școlar.

PROIECTE  ŞI  ACTIVITĂŢI  SUSŢINUTE ÎN  ANUL  ŞCOLAR  2014 - 2015

DE ASOCIAŢIA “PĂRINŢII APROAPE” 
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PROIECTE ŞI ACTIVITĂŢI SUSŢINUTE DE ASOCIAŢIA “PĂRINŢII APROAPE”

ÎN ANUL ŞCOLAR 2014 - 2015

 Sunt cetățean european și mă implic”, CAER- 2015, 102/pag.5, promovează valorile
culturale ale Europei pe baza experiențelor pedagogice pozitive din instituții de
învățământ din România și din străinătate;

 „Copilărie fără delicvență” - 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;

 “Happy days”, CAEM - 2015 - promovarea evenimentelor deosebite din viaţa şcolii şi a
fiecăruia dintre elevii şi profesorii săi;

 “Trăieşte sănătos – mănâncă inteligent” – prin care elevii învaţă să se ferească de
produsele de tip “fast – food” şi “junk – food”, în parteneriat cu Primaria sectorului 1;

 ”Let’s go!” proiect în parteneriat cu Asociația Internațională a Studenților în Științe
Economice și Comerciale – filiala AIESEC București – prin care 2 voluntari internaționali
au desfașurat câte 8 lecții în limba engleză cu elevii din învățământul primar.
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PROIECTE ŞI ACTIVITĂŢI SUSŢINUTE 

DE ASOCIAŢIA “PĂRINŢII APROAPE”

ÎN ANUL ŞCOLAR 2014 - 2015

 Susținerea activităților Ansamblului artistic ”Clopoțeii” al Școlii 
Gimnaziale Nr.1 ”Sfinții Voievozi” care a obținut numeroase premii 
la concursurile din cursul anului școlar 2014-2015

 Proiectul ”Ultimul Clopoțel” dedicat absolvenților claselor a VIII-a 
din Școala Gimnaziala Nr.1 ”Sfinții Voievozi”
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SURSE DE VENITURI 

ANUL 2014 – 2015

Situaţia veniturilor provenite din

donaţii la fondul pentru

susţinerea proiectelor şcolii,

denumit “FONDUL SCOLII” şi

din cotizaţiile membrilor APA în

anul şcolar 2014 - 2015

LOC nr. 
elevi

clasa

încasări
încasari 

total
încasări
lei/elevdonaţii cotizaţii

1 26 VIA 2.140 324 2.464 95

1 26 VA 2.140 216 2.356 91

2 26 preg. A 1.810 162 1.972 76

3 23 preg. B 1.490 171 1.661 73

3 23 IVB 1.410 252 1.662 73

4 28 IIA 1.695 317 2.012 72

4 27 IIB 1.610 330 1.940 72

5 24 IIIA 1.520 0 1.520 64

6 34 IA 1.910 0 1.910 57

7 27 VIIIA 1.372 0 1.372 51

8 15 preg. C 680 0 680 46

9 24 VIIA 1.040 0 1.040 44

10 31 IB 1.000 36 1.036 34

11 17 VIIIB 300 0 300 18

12 15 VIIIC 250 0 250 17

13 22 IIIB 250 0 250 12

14 26 VIIB 150 0 150 6

15 25 VB 100 0 100 4

16 20 IVA 0 0 0 0

17 20 IVC 0 0 0 0

18 13 VIB 0 0 0 0

19 16 VIC 0 0 0 0

508 TOTAL 20.767 1.808 22.575 45
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SURSE DE VENITURI 
ANUL 2014 – 2015

Venituri provenite din redirecţionarea a 2%

din impozitul pe venit – situaţia numărului

de fişe fiscale depuse.

Suma totală: 12.731 lei

Nr. 

crt.
Clasa 

Nr. 

declaratii

25 personal SCOALA 51

4 IA 20

23 altii 20

9 IIIB 17

18 VIIA 16

13 VA 15

6 IIA 14

8 IIIA 11

1 preg. A 9

5 IB 9

22 VIIIC 9

11 IVB 7

7 IIB 6

3 preg. C 4

2 preg. B 3

15 VIA 3

24 GRADINITA 3

20 VIIIA 1

21 VIIIB 1

10 IVA

12 IVC

14 VB

16 VIB

17 VIC 

19 VIIB

TOTAL 128
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SURSE DE VENITURI , ANUL 2014 – 2015

 Autofinanțarea principalelor proiecte și programe de 
către participanți

 Sponsorizări, donații



Rezoluție la punctul 1 din ordinea de zi:

Adunarea generală a apreciat pozitiv activitatea

Asociației “Parinții Aproape” a Școlii Nr. 1 “Sfinții

Voievozi”.

Raportul preşedintelui privind activitatea

desfăşurată de Asociația “Părinții Aproape” în anul

şcolar 2014 – 2015 a fost aprobat în unanimitate.
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2. Bilanţului contabil şi 

raportul comisiei de cenzori.
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Extras din bilanţul contabil 
perioada septembrie 2014 – august 2015 

Venituri totale din activitatea fară scop 
patrimonial: - 352.902 lei, 

din care: 

venituri din cotizaţii 2.006 lei

venituri din donaţii fondul şcolii – 22.142 lei

venituri din redirecționarea a 2% din impozit – 12.731 lei

venituri cercuri – 17.213 lei

venituri din programul SDS – 250.026 lei

 venituri proiect Comenius – 11.796 lei

 venituri scoala estivala – 15.626 lei

 venituri proiect sustinere ansamblul clopoteii – 3.232 le

venituri proiect o sansa pentru fiecare copil – 970 lei

 venituri proiect ultimul clopotel – 5.990 lei

venituri sponsorizari firme 10.450 lei

Cheltuieli totale din activitatea făra scop 
patrimonial: - 278.596 lei 

din care: 

 cheltuieli cu colaboratorii (conventii civile) : 63.880 lei din care 

 CASS (sanatate) : 3.523 lei

 Impozit: 9.295 lei

 cheltuieli cu salariile (suma bruta): 6697 lei

 cheltuieli privind asig. sociale pentru salariati (cele suportate de 
angajator :  1.549 lei

 cheltuieli cu materiale consumabile și de igienă : 12.610 lei

 cheltuieli cu diverse servicii : 5704 lei

 celtuieli de reprezentare și protocol : 4.075 lei

 servicii (catering, contabilitate, etc.) : 166.345 lei

 obiecte de inventar :  7.029 lei

 donaţii / ajutoare sociale : 12.122 lei

 cheltuieli cu transportul :  3.841 lei

 cheltuieli cu taxe de particip. la concursuri școlare : 1.565 lei

 alte cheltuieli diverse : 912 lei

Sold Banca la 30.08.2015: 114.639 lei
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Programul “Școala după școală”
Evidență venituri și cheltuieli pentru

perioada septembrie 2014 – august 2015 

Venituri totale : - 282.865 lei, 

din care: 

 venituri din programul SDS – 250.026 lei

 venituri cercuri – 17.213 lei

 venituri Școala estivala – 15.626 lei

Cheltuieli totale : - 253.060 lei 

din care: 

 cheltuieli pentru colaboratori (conventii civile) : 63.880 lei

 Impozit: 9.295 lei

 CASS (sanatate) : 3.523 lei

 cheltuieli cu salariile (suma bruta) : 3350 lei

 cheltuieli privind asig. sociale pentru salariați (cele 

suportate de angajator) :  775 lei

 cheltuieli cu materiale consumabile și de igienă : 12.610 lei

 cheltuieli cu diverse servicii : 2.500 lei

servicii (catering etc.) : 166.345 lei

 obiecte de inventar :  3.600 lei

Sold Banca la 30.08.2015:- 29.805 lei
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Raport Comisie Cenzori - 2014
Cu privire la bilanţul contabil - formular 10

 Active Circulante în 2014 : 134.648 lei rezultând o creştere de
40.253 lei faţă de 2013. Această creştere este localizată în 
principal la creanţe, la casa şi conturi la banci.

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

 Capitalurile proprii totalizează 133.376 lei faţă de anul precedent 
când au totalizat 91.480 lei, rezultând o creştere de 41.896 lei.

Cu privire la contul profit şi pierdere - formular 20

Diferenţa între venituri şi cheltuieli în activităţile fără scop patrimonial 
este de 41.896 lei, din care:

 venituri din activitatile fara scop patrimonial  = 335.668 lei

 cheltuieli privind activitatile fara scop patrimonial = 293.772 lei
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Raport Comisie Cenzori - 2014

Inventarierea

Operaţiunea de inventariere s-a desfăsurat în perioada 26.01.2015 –
30.01.2015 .

Pe parcursul anului 2014 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 31.12.2014.
Nu s-au constatat diferente la inventariere. .
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Raport Comisie Cenzori - 2014

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 contabilitate.

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 2014 cât şi pentru verificarea
veniturilor şi cheltuielilor înscrise în situaţiile Contului profit si pierdere
întocmit pentru aceasta dată.



Rezoluție la punctul 2 din ordinea de zi:

Adunarea generală a aprobat în unanimitate 

Bilanțul Contabil și Raportul Comisiei de Cenzori

ale Asociației ”Părinții Aproape” 

a Școlii Nr.1 ”Sfinții Voievozi” 

pentru  2014 

. 
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3. Proiecte educaţionale propuse 

pentru anul şcolar 2015-2016
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Proiecte educaţionale propuse pentru anul şcolar 2015-2016.

CONTINUAREA URMĂTOARELOR PROIECTE:

 ”Şcoala după şcoală” – proiect educațional 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.

Având în vedere impactul financiar asupra veniturilor anumitor familii ai căror copii

frecventează programul SDS, în urma unor ședințe de consultare a părinților s-a decis

înfiinţarea unei Comisii sociale pentru analizarea cazurilor deosebite pentru care se pot

acorda reduceri la contribuţiile prin care părinţii susţin serviciile educaţionale din cadrul

programului „Şcoală după Şcoală”.

Componența comisiei pentru probleme sociale:

– Burghiu Magdalena, părinte clasa a II-a A

– Constantin Cătălina, părinte clasa Pregătitoare C

– Georgescu Cristina, părinte clasa a III a A

– Nistor Smaranda , părinte clasa a IV a A

– Radu Florin, părinte clasele a II-a B și Pregătitoare C

– Săraru Florentina părinte clasa a VII a A și a III a B
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Proiecte educaţionale propuse pentru anul şcolar 2015-2016.

CONTINUAREA URMĂTOARELOR PROIECTE:

Program ”Şcoală după şcoală” - categorii de reduceri din costurile serviciilor 

educaționale care pot fi acordate în acest an școlar sunt:

– 5% pentru membrii A.P.A. cu o vechime de minimum 6 luni;

– 10% pentru al doilea copil daca cel putin un părinte este membru A.P.A. cu o 
vechime de minimum 6 luni si care au 2 copii înscriși în program pentru același an 
școlar

– 20% pentru al 2-lea copil înscris în program în același an scolar, dacă venitul net pe
membru de familie nu depășește 1706 lei (cuantumul salariului mediu net pe
economie - 2015);

– 25% pentru familiile monoparentale dacă venitul net / membru de familie nu 
depășește 1706 lei, precum și pentru familiile la care venitul net pe membru de 
familie este cuprins între 1500 - 1706 lei;

– 30% pentru familiile cu un venit net pe membru de familie între 1050 - 1500 lei;

– 35% pentru familiile cu un venit net pe membru de familie între 777 - 1050 lei, 
precum și pentru familiile în care unul sau ambii părinți sunt cadre didactice.
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Proiecte educaţionale propuse pentru anul şcolar 2015-2016.

CONTINUAREA URMĂTOARELOR PROIECTE:

 Susținerea Ansamblului artistic ”Clopoțeii”, activitate care a

fost inclusă în cadrul proiectului ”Școala după Școală”

 Susținerea trupei “Artistic – junior”, activitate care a fost

inclusă în cadrul proiectului ”Școala după Școală”

 Sustinerea evenimentului ”Ultimul clopoțel” dedicat

absolvenților claselor a VIII-a

 Sustinerea evenimentului “Gala Performanței” dedicat

premierii elevilor cu cele mai bune rezultate școlare și

extrașcolare
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Proiecte educaţionale propuse pentru anul şcolar 2015-2016.

CONTINUAREA URMĂTOARELOR PROIECTE:

 “O şansă pentru fiecare copil” - Proiectul are ca scop diminuarea eşecului şcolar,

susţinerea performanţelor elevilor aflați în dificultate și facilitarea accesului acestora la

educație sub toate formele ei

Activităţi:
 suport educațional pentru copiii cu un ritm mai lent de învățare sau care nu

beneficiază de sprijin în familie ;

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

 acordarea suportului pentru integrarea în colectivele din care fac parte a copiilor
cu dizabilități.

 pachet de activități artistice și sportive pentru toți copiii

 asigurarea servirii mesei de prânz.

PROPUNERE:

încheierea unui acord cu un cabinet specializat de psihopedagogie în scopul
acordării suportului de specialitate copiilor cu probleme relaționale și afective,
de adaptare școlară si de remediere comportamentală.
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Proiecte educaţionale propuse pentru anul şcolar 2015-2016.

 ”Happy days”, aprobat în CAEM – 2015 și propus pentru CAER - 2016

Scopul proiectului: promovarea evenimentelelor deosebite din viața școlii și din 
viața personală a membrilor comunității școlare și ai comunității locale în 
vederea dezvoltării interesului pentru semeni, din punct de vedere social și 
caritabil.

Obiectivele specifice ale proiectului:

– Îmbunătățirea relațiilor elevi – elevi, copii – părinți, elevi – profesori,
parinți – profesori

– Petrecerea timpului liber cât mai plăcut, într-un cadru organizat, în incinta
școlii sau în afara ei

– Promovarea și încurajarea activităților în echipă și dezvoltarea simțului
civic și de intrajutorare reciprocă

– Cuprinderea tuturor elevilor într-o formă de educație nonformală



 “Sunt cetățean european și mă implic”, 

aprobat în CAER – 2015 și propus pentru CAEN – 2016

Activitatea principală este reprezentată de festivalul în sine structurat pe cinci secțiuni prin
participare directă, indirectă și on – line, in perioada februarie – iunie 2016:

I - Workshop-ul ”Europa are probleme? Implică-te!” unde elevii vor fi provocați să identifice
problemele cu care se confruntă în comunitățile lor și vor propune soluții de rezolvare a acestora prin
implicare directă.

II - Atelierul de coregrafie ”Știi să dansezi românește? Te învăț eu!” presupune lecții de dans
popular pentru elevi sub îndrumarea unor echipe de coregrafi și ansambluri artistice consacrate.

III - Sesiunea de comunicări științifice „Sunt cetățean european și mă implic”, cu participare
directa si on – line, la care fiecare reprezentant al școlilor partenere va fi ambasador și va valorifica
potențialul comunității din care face parte în context european.

IV - Expoziția de arte vizuale ,,Un colț de rai din Europa”, cu tema editiei a II-a : „Tradiții
europene”, la care participarea se poate face direct sau indirect.

V - Spectacolul multicultural ,,Eu si EU” reprezintă momentul artistic culminant când vor fi puse în
evidență superlativele culturale ale participanților.

Impactul educativ asupra grupului țintă constă în faptul că proiectul va lansa multiple provocări în
conceperea unor noi conţinuturi și strategii, în acord cu orizontul de aşteptare al elevilor și va aduna
într-un corolar simbolic experienţe didactice, constatări şi proiecţii inovatoare.

Proiecte educaţionale propuse pentru anul şcolar 2015-2016



28

PROIECTE NOI:

 ” INCURSIUNE IN TRECUT. Ediția I. Dacii și romanii” propus pentru CAEM –

2016, care se adreseaza, in special elevilor din clasele a IV-a și a VIII-a

Obiectivele specifice ale proiectului:

– promovarea și încurajarea activităților în echipă

– recunoașterea și utilizarea informației dintr-o sursă istorică. 

– explorarea în teren în timpul taberei tematice organizată la Drobeta – Turnu Severin

– formarea unor deprinderi de investigare și elaborare de referate pe teme de istorie

 ”VREAU SĂ FIU ȘI EU PRIETENUL TĂU!”, proiect educațional pilot 

Este inițiat de Școala Gimnazială ”Sfinții Voievozi” și se derulează în parteneriat cu

Asociația M.A.M.E. ( Maternitate – Advocacy – Medicină – Educație), care la rândul ei a

declanșat Campania Anti Bullying în cadrul proiectului ”Centrul steluțelor”, centru social

de suport și recuperare destinat copiilor în situații de risc.

Scopul principal este prevenirea și combaterea agresiunii infantile și se adresează atât

elevilor cât și adulților (părinți, educatori și membri ai comunității).
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 ”Cel mai bun proiect este al meu”, concurs pilot de proiecte elaborate de elevii școlii, pe
teme la alegere, care să contribuie la dezvoltarea instituțională în direcțiile : condiții materiale,
resurse umane, relații interumane, probleme sociale și caritabile, cod de conduită, ecologie etc.
Scopul proiectului este dezvoltarea la elevi a abilităților antreprenoriale dedicate dezvoltării
personale și a comunității din care fac parte.

Cele mai bune 3 proiecte complete, care cuprind și bugetul proiectului cu identificarea surselor de
finanțare, vor fi susținute financiar de catre Asociația “Părinții Aproape”, în scopul facilitării
implementării acestora.

****

Detalii privind 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/

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


Rezoluție la punctul 3 din ordinea de zi:

Adunarea generală a aprobat în unanimitate proiectele care 

vor fi susținute de către Asociația ”Părinții Aproape” 

a Școlii Nr. 1 ”Sfinții Voievozi”. 
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4. Aprobarea proiectului bugetului 

de venituri şi cheltuieli pe anul 

2016.
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PROIECTUL DE BUGET PE ANUL 2016 AL ASOCIAŢIEI “PĂRINŢII APROAPE”

CONT anul 2016

Venituri din activitati fara scop patrimonial 

TOTAL 364.740

venituri din cotizatiile membrilor si taxe de 

inscriere 
731 6.480

venituri din donatii si sponsorizari 733 71.660

venituri din donatii 7331 39.525

venituri sponsorizari (2% si sponsorizari pe 

baza de contract)
7332 32.135

venituri din actiuni educative extracuriculare, 

conform statutului de organizare si 

functionare

737 278.600

cerc limba engleza 737.1 2.600

cerc limba germana 737.2 2.000

alte cercuri 737.3 4.000

program SDS 737.5 270.000

venituri alte activitati fara scop patrimonial 739 8.000

cheltuieli privind activitati fara scop 

patrimonial TOTAL
364.740

cheltuieli privind stocurile TOTAL 60 27.000

cheltuieli privind materiale consumabile 602 10.000

cheltuieli privind obiectele de inventar 603 17.000

cheltuielile cu studiile si cercetarile 614

cheltuieli cu serviciile exectate de terti 

TOTAL
62 310.500

cheltuielile cu colaboratorii 621 100.000

chltuieli de protocol 623 7.000

cheltuieli cu transportul 624 2.000

cheltuieli cu deplasari 625 500

cheltuieli postale si taxe de telecomunicatii 626 200

cheltuieli cu serviciile bancare 627 800

alte cheltuieli cu serviciile exectate de terti 

(irma catering, contract prestari servicii 

contabilitate)

628 200.000

cheltuieli cu alte taxe, impozite si varsaminte 

asimilate
635 0

cheltuieli cu personalul TOTAL din care: 64 6.240

cheltuielile cu salariile personalului 641 6.000

cheltuieli privind asigurarile si protectia 

sociala
645 1.500

alte cheltuieli de exploatare (donatii, 

subventii, amenzi etc.)
658 5.000

alte cheltuieli pentru proicte 16.000

profit (sold) 0



Rezoluție la punctul 4 din ordinea de zi:

Adunarea generală a aprobat în unanimitate 

bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2016 

al Asociației ”Părinții Aproape” a Școlii Nr. 1 ”Sfinții Voievozi”. 
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5. Măsuri organizatorice la nivelul 

Asociaţiei “Părinţii Aproape” 

a Școlii Nr. 1 “Sfinții Voievozi“
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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

Încheierea contractelor de voluntariat cu:

Preşedinţi, membrii ai comitetelor de părinţi

Casierii

Orice altă persoană care efectuează o activitate efectivă de voluntariat în 
cadrul Asociaţiei “Părinţii Aproape” 
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ALTE MĂSURI ORGANIZATORICE

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, precum 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 ORGANIZATORICE

COTIZAŢII 

În anul şcolar 2014-2015, conform Hotărârii Adunării Generale din 

13 noiembrie 2014, 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

Cotizația poate fi achitată in avans, pentru “n” luni, la aprecierea fiecarui
membru al asociației.

Conform Statutului A.P.A., neachitarea cotizației timp de 3 luni duce la pierderea
calității de membru al asociației

Propuneri - de la 1 ianuarie 2016:

Cuantumul taxei de însciere și al cotizației să crească la 5 lei.
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DONAŢII PENTRU  FONDUL  DE  SUSTINERE 
A  PROIECTELOR  ŞCOLII

Nivelul stabilit de Adunarea Generală din  13 noiembrie 2014 pentru donaţiile la fondul 
şcolii în cursul anului şcolar 2014 - 2015:

 Pentru un copil - donaţie 50 lei/semestru

 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 2015 -2016:

Cuantumul donațiilor pentru fondul școlii să rămână acelaşi.
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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”.

■ Sumele colectate periodic vor fi predate casierului A.P.A., dacă acestea depășesc
valoarea de 300 lei, pentru a fi virate în bancă.

■ Până cel târziu 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.

■ Casierii claselor 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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Instructiuni prvind
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! 



Rezoluție la punctul 5 din ordinea de zi

Adunarea Generală a fost de acord cu măsurile organizatorice

propuse, inclusiv cu majorarea cotizației la suma de 5 lei/lună

și a taxei de înscriere în asociație la suma de 5 lei.

Măsurile vor intra în vigoare cu data adunării generale și nu

vor avea efect retroactiv. (cei care au achitat în avans

cotizația în valoare de 3 lei/lună nu vor mai achita diferența).
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6. Alegerea organelor de administrare 

şi control.



Pentru eficientizarea activității și pentru o mai bună reprezentare a părinților
eleviilor școlii se propun următoarele măsuri:

1. Conducerea executivă a Asoaciației să fie aleasă exclusiv din părinții ai căror
copii sunt încă elevi ai școlii.

2. Părinții ai căror copii nu mai sunt elevi ai școlii, în cazul în care doresc să
rămână membri activi ai Asociației să facă parte din Cosiliul Consultativ APA.
Din acest consiliu, cu rol stict consultativ, pot face parte atât președintele
fondator, vicepreședinele fondator cât și membrii fondatori ai APA, precum și
alți părinți care doresc să ajute în continuare, prin experiența lor APA, deși
copii lor nu mai sunt elevii școlii.

3. În situația aprobării de către Adunarea Generală a pct. 1 și 2 de mai sus,
Statutul APA va fi modificat în acest sens.
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CONSILIUL DIRECTOR ȘI COMISIA DE CENZORI
ce își vor desfășura activitatea începând cu 1 ianuarie 2016

Preşedinte: Chiric Theodor – clasa a VI-a A
Vicepreşedinte : Săraru Florentina – clasa a VII-a A și clasa a III-a B
Vicepreşedinte : Stănescu Roxana – clasa a III-a B
Vicepresedinte : Mihăescu Cristina – clasa a V-a B

Secretar: Niță Alina – Mihaela

Membrii Consiliului Director:
1. Constantin Cătălina  - clasa pregătitoare C
2. Costea Mihaela - clasa a III-a B
3. Floare Liviu – clasa pregătitoare A
4. Luana Ioniţă – clasa a II-a A
5. Nistor Smaranda – clasa a IV-a A
6. Stan Mariana - clasa a VI-a A
7. Traşcă Daniela – clasa Pregătitare C
8. Vasiliu Daniela – clasa I A

COMISIA DE CENZORI: Burghiu Maria Magdalena – clasa a II-a A- şeful comisiei
Martin Mihaela – clasa a VI-a A 
Neagrău Silvana – clasa a IV-a A



Rezoluție la punctul 6 din ordinea de zi:

 Adunarea generală a respins propunerea de la pct.1 și anume
Conducerea executivă a Asociației să fie aleasă exclusiv din
părinții ai căror copii sunt încă elevi ai școlii.

 Propunerea de la pct. 2 a fost aprobată în situația în care
membrii consiliului director doresc din proprie inițiativă să se
retragă din funcțiile executive dar doresc să activeze în
continuare în cadrul asociației.

 Noua echipă propusă a fost aleasă urmând să înceapă
activitatea de la 1 ianuarie 2016.
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7. Probleme diverse. 
Dezbateri.

Nu s-au mai facut alte propuneri
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Vă mulţumesc pentru 
colaborare!


