Raport de activitate
ianuarie 2019-decembrie 2019

,, Asociatia de Parinti Alexandru Odobescu Pitesti” a reusit sa stranga urmatoarele fonduri:
-13000 lei sponsorizari cabinet informatica nr 3.
-111165 lei sponsorizari financiare pentru desfasurarea Balului Bobocilor 2019 desfasurat in
restaurantul Monden din cadrul complexului Cornul Vanatorului;
-129392.02 lei sponsorizare bunuri pentru Balul Bobocilor constand in : premii acordate
elevilor participanti la concurs talente din cadrul Balului Bobocilor;
-14036,84 lei ca urmare a formularelor 230(fise pentru anul 2018, depuse in luna mai 2019);
-12300 lei sponsorizari pentru Centenarul colegiului, suma de lei s-a cheltuit in urmatorul
mod:
- 200 lei banner 100 ani;
- 700 lei baloane;
- 500 lei servicii publicitate in presa locala;
- 1875 lei inchiriat sala pentru festivitate Centenar;
- 469,46 lei snururi textile cu carabiniere;
- 6018,60 lei monografii , mape si invitatii centenar;
- 9579,50 lei sonorizare spectacol centenar;

- schimbarea panoului avizier de la intrarea in colegiu in valoare de 8437,10 lei;
- achizitia materiei prime si realizarea a 15 buc pupitre elevi, 1 buc catedra, 2 buc cuier, 1 buc
dulap in valoare de 3143,06 lei pentru sala curs corp C, etajul 1 (fost cabinet fizica1).
- 20 buc panou led 60x60 cm in valoare de 1559,80lei pentru iluminat sala Multimedia;
- 2 buc videoproiectoare Epson in valoare de 3298 lei;
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-10 buc table magnetice in valoare de 4236,25 lei pentru salile de curs ale colegiului;
- achizitia materiei prime si realizarea a 2 panouri mobile cu oglinda pentru activitati
extrascolare in valoare 1024,04 lei;
- achizitia materiei prime si realizarea a 9 buc panou mobil avizier in valoare de 1493,31 lei;
- 5 buc monitoare de 17” in valoare de 591.65 lei pentru cabinet informatica nr.5 din corp B;
- 1buc monitor, 1 buc multifunctionala BROTHER L2712, cartus multifunctionala in valoare
de 863,33 lei pentru sala de clasaC12, etaj1;
- pentru serverul colegiului s-au achizitionat 2 placi de retea ; 1 set media converter pentru
corpul C si 1 set media converter pentru reteaua de internet din Multimedia;
- 1 buc laser grafic in valoare de 1479 lei pentru activitatile extrascolare ale colegiului;
- kit 10 buc statii portabile in valoare de 850 lei;
1 set microfoane pentru sala multimedia in valoare de 825 lei;
- 1 buc aparat timbru sec cu amprenta in valoare de 529 lei;
-20 buc PC DELL I5/8g/240SSD cu monitoare DELL 22”, tastatura si mouse in valoare de
21000 lei pentru cabinetul de informatica-robotica din corpul B;
- 1 buc rama touch 65’ in valoare de 1439,90 lei pentru cabinet info-robotica din corpul B;
- 1 buc TV LED SMART 165 cm in valoare de 1999,99 lei pentru cabinet info-robotica din
corpul B;
- 1 buc suport perete in valoare de 90 lei pentru cabinet info-robotica din corp B;
- 30 buc scaune in valoare de 2370 lei pentru cabinetul de info-robotica din corp B;

La sfarsitul anului 2019 in registrul de casa a ramas soldul de 1285.38 lei si in banca soldul de
21900.82 lei.

In perioada septembrie-noiembrie 2019 cand au avut loc pregatirile pentru Centenarul Colegiului si
Balul Bobocilor, 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 in
atragerea de fonduri financiare si de bunuri, alaturi de elevii organizatori. Presedintele asociatiei a
reusit sa atraga si o parte din parintii elevilor din clasele a 9 a sa participe la repetitiile zilnice pentru
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bal.

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
scolii. Ne dorim sa veniti cu proiecte si sa va implicati in realizarea lor.
Fiti alaturi de copii ! Ajutati-ne anul acesta sa directionam 2% din impozitul pe venit !

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
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