
Tot ce e mai bun pentru copilul nostru! 
 

Raport de activitate 

ianuarie 2015-decembrie 2015 

 

,, Asociatia de Parinti Alexandru Odobescu Pitesti” a reusit sa stranga urmatoarele 

fonduri: 

-7800 lei sponsorizari financiare pentru desfasurarea Balululi Bobocilor 2015 

desfasurat in restaurantul Monden din cadrul complexului Cornul Vanatorului; 

-5158.40 lei sponsorizare bunuri pentru Balul Bobocilor  constand in : afise concurs 

talente, afise preselectii, afise Balul Bobocilor, invitatii Balul Bobocilor, afise after 

party, invitatii after party acordate de Asociatia Sportiva Spider Spor; 

-19170.92 lei ca urmare a formularelor 230(fise pentru anul 2014, depuse in luna mai 

2015); 

-3400 lei sponsorizari 

Suma de lei s-a cheltuit in urmatorul mod: 

- jaluzele verticale si dulapuri cabinet Aracip; 

- huse scaune pentru sala biblioteca; 

- unitate imagine imprimanta; 

- frigider secretariat; 

- 7 buc calculatoare sh si 12 HDD sh pentru cabinetele de informatica; 

- acordarea  premiului I(clasei care a strans cele mai multe formulare d230), constand 

intr-un videoproiector- diriginte profesor Dinculescu Simona; 

- acordarea premiului II(clasei a-X-a C, care a reusit sa stranga formulare D230), 

constand in 2 buc table magnetice in corp C, sala C29, etaj 2; 

- 1 buc tabla magnetica cabinet franceza 2; 

- 5 buc table magnetice  laboratoare informatica; 

- un set microfoane pentru desfasurarea activitatii Balul Bobocilor; 

- 2 buc panouri publicirare (donate de Asociatia Sortiva Spider Spor); 
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- 2 table magnetice si jaluzele pentru sala de clasa corp C, sala C12, etaj 1(donatie 

parinti); 

- dotarea cu jaluzele verticale in corp C, sala C18, etaj 2 (donatie parinti); 

 

La sfarsitul anului 2015 in registrul de casa a ramas soldul de 2997.16 lei si in banca 

soldul de 16505 lei. 

 

In perioada septembrie-noiembrie 2015 cand au avut loc pregatirile pentru Balul Bobocilor,  

Presedintele Comitetului de Parinti si Presedintele Asociatiei de Parinti Alexandru Odobrescu 

Pitesti s-a implicat activ in aceasta activitate, participand zilnic la toate repetitiile si la buna 

desfasurare a Balului Bobocilor si domnul Rainea Alin in atragerea de fonduri financiare si de 

bunuri. 

SCOPUL ASOCIATIEI: 

Initierea si sustinerea proiectelor de dezvoltare si ameliorare scolara; 

Atragerea de resurse financiare extrabugetare pentru colegiu; 

Identificarea unor parteneri viabili pentru realizarea proiectelor derulate in tara si strainatate; 

Mobilizarea parintilor, elevilor in sustinerea materiala si logistica a colegiului; 

Sponsorizarea unor activitati culturale si sportive, scolare si extrascolare; 

Stimularea elevilor cu rezultate deosebite la olimpiadele si concursurile scolare nationale si 

internationale. 

 

Asociatia are personalitate juritica de drept privat fara scop patrimonial, cu statut propriu, organe de 

conducere. 

 

Presedinte 

Carmen Anne Balas 


