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Raport de activitate 

ianuarie 2020-decembrie 2020 

 

Asociația de părinți este o asociație neguvernamentală și non-profit, care se înființează in anul 

2013 la inițiativa câtorva părinți entuziasti și a conducerii liceului, asigurând astfel un cadru 

legal pentru implicarea părinților în viața colegiului Alexandru Odobescu din Pitesti. 

 

Scopul asociației este de a sprijini liceul nostru în activitățile de instruire, educare și formare a 

elevilor, prin implicarea în îmbunătățirea și modernizarea bazei materiale a liceului, 

participarea părinților la activități extracuriculare, susținerea și promovarea intereselor 

copiilor în liceu. 

 

Obiective principale ale Asociației părinților 

 

1. Îmbunătățirea, modernizarea și întreținerea unei bazei materiale a liceului, prin diferite 

lucrări de reparații, achiziții de mobiler și aparatură, necesare asigurării unor condiții normale 

de studiu în școala noastră. 

2. Sprijinirea proiectelor și inițiativelor elevilor dar și cele ale cadrelor didactice. 

3. Identificarea surselor de finanțare extrabugetare și atragerea a cât mai multe fonduri, 

gestionarea acestor fonduri. 

4. Susținerea conducerii liceului în organizarea de concursuri și activități, spectacole și 

festivități, deplasări la concursuri din alte localități. 

5. Atragerea de membri în asociație, prin promovarea ideii de asociere în zona de interes – 

liceu, promovarea drepturilor și obligațiilor, reprezentativitate legala in fața partenerilor de 

dialog. 

6. Acordarea de premii elevilor cu rezultate deosebite la școală sau la concursuri nationale si 

internationale. 

7. Fondurile necesare susținerii acestor obiective provin din:  donații și sponsorizări (bani 

sau obiecte) de la persoane fizice sau firme. 

In toti acesti ani Asociatia a sprijinit scoala pentru dotare, pentru premierea elevilor în 

desfasurarea proiectelor, amenajarea cabinetelor, laboratoarelor, a salilor de clasa, a salii 
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multimedia, actiuni caritabile si organizarea activitatilor extracurriculare. 

 

 

,, Asociatia de Parinti Alexandru Odobescu Pitesti” a reusit atraga urmatoarele fonduri de la 

fosti elevi ai colegiului: 

-20000 lei sponsorizare bunuri pentru dotarea cu boilere pentru apa calda in toaletele 

colegiului; 

-5684.74 lei sponsorizare bunuri pentru clasa a-9a B diriginte Ilie Monica, constand in:  

 1 buc Laptop DELL, licenta Windows Pro, camera Eagleeye Cube; 

- 60000 lei sponsorizari cabinete informatica; 

- 16475,92 lei ca urmare a formularelor 230(fise pentru anul 2019, depuse in luna iunie 

2020); 

Sumele de lei s-a cheltuit in urmatorul mod: 

- 30 buc calculatoare HP I3 gen 6/8G/120SSD cu monitoare DELL 22’, tastatura si mouse in 

valoare de 35700 lei pentru cabinet informatica 3; 

- 2 buc calculatoare HP I3 gen 6/8G/120SSD cu monitoare DELL 22’, tastatura si mouse in 

valoare de 2380 lei pentru  antecamere cabinete informatica 2; 

- 2 buc calculatoare HP I3 gen 6/8G/120SSD cu monitoare DELL 22’, tastatura si mouse in 

valoare de 2380 lei pentru  antecamere cabinete informatica 3; 

- 2 buc calculatoare HP I5 gen 6/8G/120SSD cu monitoare DELL22’, tastarura si mouse in 

valoare 2800 lei pentru catedrele cabinete informatica 2 si 3; 

- 2 buc calculatoare HP I5 gen 6/8G/120SSD cu monitoare DELL 22’, tastatura si mouse in 

valoare de 2640.02 lei pentru catedre cabinete informatica 1 si 4; 

- 24 buc memorii 4G  pentru calculatoarele din cabinetul de informatica nr. 2 

La sfarsitul anului 2020 in registrul de casa a ramas soldul de 465,91 lei si in banca soldul de 

11410,16 lei. 

- 4 buc videoproiectoare pentru cabinetele de informatica si TIC 1, 2, 3 si 4 in valoare de 

10960 lei; 

- 4 buc cabluri HDMI si adaptoare displayport HDMI pentru videoproiectoare, in valoare de 

560 lei; 
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- 1 buc multifunctionala CANON MF443DW in valoare de 1600 lei, pentru cabinet 

informatica 3; 

- 2 buc trepiede pentru camere web in valoare de 199,98 lei pentru cabinetele de informatica 2 

si 3; 

- 1buc camera web GENIUS in valoare de 215 lei pentru cabinet informatica 3; 

- 3 buc cablu USB prelungitoare pentru cabinet informatica 1,2 si 3; 

 

- 20 buc PCFSC/I5/4G/120SSD cu monitoare, tastatura si mouse pentru salile de clase din 

corpul C al colegiului in valoare de 13467.93 lei. 

 

Veniturile Asociaţiei 

Conform Statutului şi a Procedurii de gestionare a fondurilor, veniturile Asociaţiei provin din: 

1. sponsorizări, în baza contractului de sponsorizare; 

2. redirecţionarea a 3.5% din impozitul pe venit al persoanelor fizice; 

3. redirecţionarea a 20% din impozitul pe profit al persoanelor juridice, încasat în baza 

contractului de sponsorizare; 

4. cotizaţii cu destinaţie specială, încasate pe bază de chitanţă. 

 

 

Implicarea în educaţia copilului dumneavoastră reprezintă o piatră de temelie la baza 

succesului său, existând multe modalităţi de a le aplica. Ne dorim pe viitor o mai mare 

implicare si sustinere a Asociatiei din partea parintilor, a cadrelor didactice si a conducerii 

colegiului. Ne dorim sa veniti cu proiecte si sa va implicati in realizarea lor. 

Fiti alaturi de copii ! Ajutati-ne anul acesta sa directionam 3.5% din impozitul pe venit ! 

In cazul in care doriti sa ne ajutati pentru a ne indeplini scopul, exista mai multe forme, si 

anume: 

1. Redirectionarea a 2% din impozitul pe venit, pentru persoane fizice 

2. Sponsorizari sau donatii din partea persoanelor fizice si juridice. 

3. Voluntariat 
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Ca intotdeauna, Asociatia de parinti a colaborat cu conducerea scolii pentru realizarea 

activitatilor propuse: 

- a sprijinit conducerea scolii pentru desfasurarea în conditii optime a procesului instructiv- 

educativ: achizitionare de materiale consumabile; 

- a sprijinit scoala în desfasurarea proiectelor si programelor educative; 

asigurarea cu materiale de curatenie si igienizare, precum si reparatii diverse a claselor, 

holurilor si a grupurilor sanitare, pentru desfasurarea în bune conditii a activitatii din scoala. 

Conducerea Asociatiei, reprezentata de d-na presedinte Balas Carmen Anne, a fost alaturi de 

conducerea unitatii scolare in rezolvarea problemelor diverse si a reprezentat scoala in relatia 

cu comunitatea. 

 

Pentru completarea şi îmbunătăţirea calendarului activităţilor Asociaţiei de Părinţi Alexandru 

Odobescu Pitesti, vă rugăm să transmiteţi în scris propunerile părinţilor clasei pe care o 

reprezentaţi, până în data de 31 octombrie 2021 la adresa de email: 

asociatiaodobescupitesti@gmail.com. Acestea vor fi sintetizate într-un document care va fi 

publicat pe site-ul şcolii şi la avizierul Asociaţiei de părinţi şi prezentat conducerii Asociaţiei 

de Părinţi Alexandru Odobescu Pitesti. După analizarea propunerilor, de către Consiliul 

Director, acestea vor fi introduse în lista activităţilor Asociaţiei. 

 

 

Presedinte 

Carmen Anne Balas 

 

 

 

 

 


