
 

 

 

 

 

 

 

 

RAPORT DE ACTIVITATE 

al Asociatiei Parintilor Școlii Generale “Sfântul 

Nicolae” 

 pentru anul scolar 2016-2017 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

I. Introducere 

Asociația Părinților Școlii Generale,,Sfantul Nicolae” a dobândit calitatea de 

persoană juridică la data de 15. 11. 2010 cu nr 42, prin înscrierea în Registrul 

asociațiilor și fundațiilor existent la grefa Judecătoriei Tg-Jiu. 

Principiul de funcţionare ale Asociaţiei, prevazute ca atare in documentele de 

infiintare si regulamentele interne, sunt: 

 Voluntariatul. Activităţile din cadrul obiectivelor Asociaţiei sunt 

desfăşurate în regim de voluntariat de către membrii asociaţiei sau persoane 

ce se alătura acesteia pentru realizarea unui anumit obiectiv. 

 

II. Misiune 

 

Conform Statutului si Actului constitutiv, scopul Asociaţiei Părinților Școlii 

Generale“Sfântul Nicolae” îl constituie dezvoltarea durabilă a bazei materiale şi 

îmbunatăţirea calităţii educaţiei în cadrul Şcolii Gimnaziale “Sfantul Nicolae” Tg-Jiu, 

în vederea promovării şi implementarii unui învăţământ în conformitate cu 

standardele europene. Asociaţia este o mişcare bazată pe munca de voluntariat în 

sprijinul elevilor şi tinerilor din comunitatea locală. 

În vederea realizării scopului ei, obiectivele Asociaţiei sunt următoarele: 

 de a dezvolta şi moderniza baza materiala a şcolii; 

 de a păstra şi promova legăturile între elevi, absolvenţi, cadre didactice, 

părinţi şi sponsori ai şcolii; 

 de a promova cunoaşterea ca mijloc de dobândire a libertăţii individului, 

condiţie de asumare a responsabilităţii sociale; 

 de a promova valorile de libertate, creativitate, onoare, responsabilitate, 

respect faţă de semeni şi faţă de lege etc; 

 de a stimula şi sprijini activităţile ştiinţifice, artistice şi cultural- sportive în 

cadrul şcolii; 

 educarea elevilor în spiritual protejării mediului natural şi a ecosistemelor;  

 dezvoltarea  şi  stimularea  legăturilor  cu  părinţii  elevilor  şi  cu  
reprezentanţii autorităţilor publice locale din cadrul comunităţii.  

Pentru atingerea obiectivelor sale, Asociaţia a dezvoltat următoarele activități: 

 participarea la organizarea în fiecare an a “Zilei Şcolii Gimnaziale ,,Sfantul 

Nicolae“ Tg-Jiu 

 colaborarea cu toate tipurile de forme, în vederea stimulării spiritului comunitar; 

  alte activităţi desfăşurate conform legislaţiei în vigoare care să ducă la 

îndeplinirea scopului şi obiectivelor Asociaţiei;  

 promovarea de proiecte pentru obţinerea de fonduri nerambursabile pentru 

atingerea obiectivelor asociaţiei.   

 

 

 



III. Activitati desfasurate in anul scolar 2016-2017 
Asociatia Parintilor Scolii Generale ,,Sfantul Nicolae” din cadrul Scolii 

Gimnaziale ,,Sfantul Nicolae” si-a desfasurat activitatea conform prevederilor 
Regulamentului de organizare si functionare a unitatilor de invatamant preuniversitar, 
precum si in baza propriului statut. 

Pe parcursul anului scolar trecut, Comitetul Asociatiei a colaborat cu membrii 
Comitetelor de Parinti pe clase care s-au implicat  in sustinerea scolii in vederea 
organizarii si desfasurarii activitatilor extracurriculare sau a festivitatilor anual. 

1. Proiectul - ,,Un pas spre liceu- un pas spre viitorul meu”  
 

 
 
 

 



 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 



2. Proiectul “Vrei să fii cunoscut?” 

Proiectul educativ “Vrei sa fii cunoscut”, coordonat de Prof. Ciochina Liliana, 

desfasurat la Scoala Generala “Sf. Nicolae”  in cadrul Programului  “Să știi mai multe, 

să fii mai bun! , inregistratat in data  de 22. 04. 2017, a început pe ritm de dans și 

muzică. 

        Mulți dintre elevii școlii noastre sunt copii foarte talentați, fapt dovedit cu ocazia 

diverselor activități extrașcolare. De la dans, muzică, teatru, poezie sau sport, până la 

noile tendințe ale societății noastre, toate reprezintă un aspect important din viața 

tinerilor noștri. S-a constatat ca a avut un mare succes in randul elevilor deoarece le-a 

dat sansa de a fi cunoscuti intr-o alta maniera decat aceea de elev la clasa. 

Activitatea s-a desfășurat în curtea școlii în zilele de 29 și 30 mai 2017, între 

orele 09:00 și 14:00 și s-a bucurat de participarea unui număr mare de elevi, cadre 

didactice, dar și părinți veniți să-și susțină micuții. 

 Coordonatorul activității, prof. Liliana Ciobanu și Consiliul Școlar al Elevilor 

Școlii Gimnaziale Sfântul Nicolae s-au ocupat de organizarea și promovarea activității 

în cadrul școlii și la nivel local. Cei 42 concurenți înscriși la cele 3 secțiuni : cântec, 

dans și alte talente (recitare, teatru, gimnastică și dans) au lăsat emoțiile deoparte și au 

vrut să fie cei mai buni. Activitatea a fost prezentată de profesorul coordonator, prof. 

Liliana Ciobanu, consilierul educativ al școlii și de reprezentanții CȘE, elevii Dascălu 

Sânziana și Popescu Denis, iar juriul format din prof. Partenie Minodora, prof. Huică 

Mihaela, prof. Hermina Udrescu, prof. Dragomir Nicuța, prof. Liliana Ciobanu și 

reprezentanta elevilor, Maftei Luciana (VIII C) a avut o sarcină grea.  

In finală s-au calificat 26 elevi. Acestia au fost premiati cu  diplome si medalii, 

iar marele trofeu s-a acordat elevului Albert Brâncuș ( CP E).  

Trofeul concursului, medaliile și diplomele au fost achiziționate din fondurile 

Asociației Părinților Școlii Gimnazială “Sfântul Nicolae” care a sponsorizat și de 

această dată activitatea. Între cele două părți s-a încheiat în prealabil și un contract de 

parteneriat, iar reprezentanții asociației au participat la activitate. Au fost prezenți la 

activitate și reprezentanți din mass-media., respectiv Radio Infinit si Antena 3.  

 

Rezultate - VREI SĂ FII CUNOSCUT? 

EDIŢIA  A  VI A - FINALA 

 

Secțiunea CÂNTEC 

 

Nr crt 

 

Numele şi prenumele 

 

Clasa 

 

Secţiunea 

 

Premiul 

1. Verboncu Denisa a III-a D 1 II 

2. Bertha Briana a II-a  D 1 I 

3. Ularu Maria-Cătălina a III-a C 1 M 

4. Ularu Lavinia  I B 1  

5. Vlădăşel Annia a III-a D 1 II 



6. Holdun Minola  a III-a  D 1 III 

7. Căruntu Ioana -Alexandra a V-a C 1 III 

8. Răuţ Raul a VII-a A 1 M 

9. Popescu Simina a VI-a D 1 III 

10 Niculescu Miruna a VII-a A 1 I 

11 Vulsănescu Maria Mirabela a VII-a C 1 M 

 

 

Secțiunea DANS 

Nr 

crt 

Numele şi prenumele Clasa Secţiunea Nota 

1 Străinu  Anani Tiana a  I -a B 2 II 

2 Văduva Denisa a IV-a D 2 II 

3 Albeanu Denisa a IV-a D 2 II 

4 Popescu Alexandra a IV-a A 2 III 

5 Balica Maria -Ioana a III-a E 2 III 

6 Iavorschi Erika  a V-a C 2 I 

 

 

Secțiunea ALTE TALENTE 

 

Nr 

crt 

 

Numele şi prenumele 

 

Clasa 

 

Secţiunea 

 

Nota 

1 Brâncuș Albert CP     E 3 MP 

2 Măgîlea Daria-Elena a III-a C 3 M 

3 Dastevski Maria a III-a D 3 I 

4 Nanu Bogdan a III-a D 3 III 

5 Tănăsoiu Anisia și 

Amalia,  Bucaţa Giulia - 

AGAGYM 

a IV-a A   3 I 

6 Bertha Raul ,Băban Vlad - 

KINGDAMA 

a VI-a  D  3 M 

7 Micu Flavius a VI-a  D 3 III 

8 Stroie Andrei Valentin a V-a C 3 II 

9 Floroiu Alexandru, Trifoi 

Radu 

a V-a D 3 M 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

ȘCOALA GIMNAZIALĂ „SFÂNTUL NICOLAE”, TÂRGU JIU Avizat,  

  Director,  

Nr. .............din ........ mai 2017  prof. Sulea Vasile Alin 

 

PROIECT SĂ ȘTII MAI MULTE SĂ FII MAI BUN 

 

Ediția a  VI -    a  

Prof. Coordonator LILIANA CIOBANU 

ARGUMENT: 

“ Fiecare copil e un artist . Problema este cum să rămână un artist şi după ce va creşte.” 

                                                                                                   Pablo Picasso 

Mulți dintre elevii școlii noastre sunt copii foarte talentați, fapt 

dovedit cu ocazia diverselor activități extrașcolare. De la 

dans, muzică, teatru sau sport până la noile tendințe ale societății 

noastre, toate reprezintă un aspect important din viața tinerilor noștri.  

Activitatea ‘’Vrei să fii cunoscut” din cadrul programului Să 

știi mai multe să fii mai bun! oferă posibilitatea afirmării elevilor 

talentați în cadrul unui concurs organizat.   

SCOP:  

          Afirmarea, cunoaşterea şi  stimularea potenţialului artistico-creativ al elevilor precum şi 

promovarea produselor acestora în cadrul diferitelor activităţi extraşcolare. 

OBIECTIVE:        

 stimularea şi valorificarea creativităţii şi imaginaţiei copiilor;  

 atragerea afectivă şi efectivă a elevilor în organizarea activităţilor cu caracter artistic; 

 implicarea familiei şi reprezentanţilor comunităţii locale, parteneri în proiect, în organizarea 

unor activităţi extracurriculare valorificând potenţialul artistico-creativ  al elevilor. 

 

GRUP  ŢINTĂ:  

-elevi din învăţământul primar și  gimnazial 

-cadre didactice 

- părinți 

-comunitatea locală 

Coordonator : 

Prof. Liliana Ciobanu 
 

 



Membri :  

prof. Sulea Vasile Alin 

prof. Durbăcea Rodica 

prof. Popescu Adrian 

prof. Dragomir Nicuța 

prof. Morie Anamaria 

prof. Udrescu Hermina 

prof. Călugăru Dumitru 

prof.înv. prim Staicu Denisa 

psiholog școlar, prof. Dochin Meda  

Reprezentant CSE  - Președinte, Groza Irina – VII A 

 

PARTENERI :  

TV Sud  

Radio Infinit 

Pandurul 

Asociaţia Părinţilor Şcolii Generale Sfântul Nicolae 
 

DATA CONCURS: 

29 mai 2017 – preselecția  orele 09
00

 – 15
00

 

30  mai 2017, FINALA  orele 09
00

 – 15
00

 

 

LOCUL DESFĂȘURĂRII:  

Curtea Școlii 

 

EVALUAREA ACTIVITĂŢII:  

- Prin numărul de participanţi;  

- Impactul în rândul elevilor, cadrelor didactice și comunității locale. 

 

DISEMINAREA ACTIVITĂŢII: 

- realizarea unui C.D. cu imagini din timpul activităţii; 

- postarea activităţii pe site-ul şcolii;  

- Modul de reflectare în mass-media;  

 

 

 3.Participare la “Zilele Scolii Gimnaziale Sfantul Nicolae” 

Organizatori: Comitetul reprezentativ al părinţilor, Comisia de promovare a 
imaginii scolii, Consiliul şcolar al elevilor, Comisia de evaluare si asigurare a calităţii 
educatiei si Asociaţia Părintilor . 

Parintii scolii au fost alaturi de cadrele didactice si la reusita organizarii 
traditionalei zile a scolii s-au implicat in organizare iar la nivelul fiecarei clase de elevi 
evenimentul a fost marcat prin distribuirea de materiale si produse precum si realizarea 
unui banner de promovare.  



 

4.Proiectul educational “Scoala dupa scoala” 

 
     Proiectul educational “Scoala dupa scoala” a fost implementat si pe parcursul 
anului scolar 2016-2017. A fost mentinut obiectivul proiectului de creare in scoala a 
unui climat de siguranta fizica si psihica a elevilor care provin din familii defavorizate 
(cu parinti plecati la lucru in strainatate/familii monoparentale) sau parinti 
suprasolicitati la locul de munca.  

Proiectul se adresează elevilor din ciclul primar, urmărindu-se să se asigure 

accesul tuturor elevilor la condiţiile propice învăţării, să creeze în şcoală un climat 

sigur, să coopteze elevii în oferta de petrecere a timpului liber şi a activităţilor 

extraşcolare, să susţină elevii mai puţin motivaţi şi mai puţin sprijiniţi de familie în 

vederea deschiderii orizontului de cunoaştere şi a îmbunătăţirii rezultatelor şcolare, a 

preîntâmpinării abandonului şcolar, să dezvolte la elevi competenţe de relaţionare 

interpersonală şi de comunicare socială prin iniţierea unor manifestări culturale, 

sportive, artistice, să se descopere şi să se pună în valoare valenţele pozitive ale fiecărui 

elev. 
Asociatia parintilor  s-a implicat in derularea proiectului prin informarea 

parintilor elevilor din ciclul primar, organizarea servirii mesei in sistem catering 
(contract cu nr 203 / 07.11.2017 , incheiat cu firma SC KRY M C ENVENTS SRL 
firma desemnata prin consultarea parintilor elevilor participanti, consultare consemnata 
prin proces verbal).  

Numarul total de copii inscrisi in program: 48 elevi  

Coordonator program Militaru Daniela  

 

 

5. Campania 2%. 
 
 

O activitate foarte importanta in rezolvarea problemelor de ordin material a 
realizat Asociatia Parintilor prin sprijinul acordat constant si generos pentru intretinerea 
si modernizarea bazei materiale si prin atragerea de resurse financiare extrabugetare 
constand in contributii, donatii, sponsorizari.   

Conform Codului Fiscal, orice contribuabil, poate dispune directionarea a 2% din 
impozitul pe venit, platit statului, catre orice organizatie non-guvernamentala (asociatie, 
fundatie etc.) doreste. Practic in acest fel se transmite statului modul in care fiecare 
doreste sa fie cheltuita o parte din impozitul pe venit. Aceasta suma nu reprezinta o 
sponsorizare sau donatie, ci este, in esenta, o parte a impozitului pe venit deja achitat, 



care este directionata de catre fiecare cetatean in parte catre entitatea dorita de acesta.  
In anul scolar 2016-2017 am demarat o campanie in vederea desemnarii de catre 

parinti/profesori/apartinatori , ca destinatar al 2% din impozitul pe venit retinut si virat 
catre bugetul de stat. Au fost depuse in total 182 de Formulare TIP 230. 

La sfarsitul anului 2017 soldul final existent in contul Asociatiei Parintilor  a fost 
de 19.899 lei.   

Propuneri pentru anul viitor: prezenta pe site-ul scolii a modelului de declaratie 
si a explicatiilor de completare insotite de un chestionar cu privire la investitiile sau 
actiunile propuse de catre semnatari pentru a fi finantate din aceste fonduri. 

 

6.Proiectul  National “Targul Floriilor?” 

        Școala Gimnazială Sfântul Nicolae, din Târgu Jiu și Școala Gimnazială Nr.5 din 

Râmnicu Vâlcea în colaborare cu Asociațiile de părinți a organizat  în cadrul Proiectului 

Național ,,Târgul Floriilor”,  un concurs de creativitate, dar și o expoziție a lucrărilor 

realizate de elevii școlilor partenere din 20 de județe, pe tema Sărbătorilor Pascale. 

       La ediția din acest an au participat și elevi din Spania. Cele două ediţii organizate la 

nivel de şcoală, o ediție la nivel județean, o ediție interjudețeană și ultima ediție 

regională s-au bucurat de un succes şi un impact pozitiv atât în rândul elevilor, 

părinţilor, dar și comunității. Anul acesta, potrivit coordonatorului de proiect, profesorul 

Liliana Ciobanu, au participat peste 800 de elevi,  lucrările realizate și care au fost 

declarate câștigătoare fiind expuse la Muzeul Județean „Alexandru Ștefulescu” . 

Expoziția a rămas la muzeu până pe 14 aprilie. Este prima ediție organizată la nivel 

național iar elevii au participat la două secțiuni: creații plastice și obiecte decorative pe 

temă pascală.     Materialele necesare, premiile si diplomele acordate  au fost 

achiziționate din fondurile Asociației Părinților Școlii Gimnazială “Sfântul Nicolae”. 

Proiectul s-a derulat in perioada 08.04.2017 - 15.04.2017 si se regăsește în 

C.A.E.R.I 2016 la poziţia 776. 

 



 

IV. Contabilitatea APSS 
 
 

Gestionarea veniturilor asociatiei s-a facut prin folosirea unui registru de casa si a 
documentelor justificative, iar pentru sumele primite, casierul asociatiei a eliberat 
chitante. Documentele financiare au fost verificate lunar de catre contabilul asociatiei, 
Militaru Mariana, expert contabil. 

 

V. Mediatizarea activitatii asociatiei 
  

- prezenta pe site-ul scolii ;  

- pliante si afise ;   
- banner roll-up cu imaginea scolii ;  

- in asteptare - realizarea unui logo.  

 

    Multumiri 
 
Multumim tuturor cadrelor didactice, parintilor, sponsorilor ce ne-au fost alaturi, 

precum si celor care au redirectionat 2% din impozit catre Asociatia noastra! 
Speram ca si in continuare toate initiativele Asociatiei Parintilor Școlii 

Gimnaziale ,,Sfantul Nicolae”  sa beneficieze de sprijinul dumneavoastra. 
Va multumim pentru colaborare si va asteptam sa fiti alaturi de noi si pe viitor. 

 
 
 
Date de contact: 

 

Asociatia Parintilor Scolii Generale Sfantul 
Nicolae” 

Sediu: Str. 11 iunie 56. Tg-Jiu, Gorj  

 

                                                        E-mail: asociatia_parintilor@yahoo.com     
 

 

Cont IBAN:  
RO31CECEGJ013RON0512734 

CEC Bank SA Sucursala  TG-JIU 
 
 
 
 

Elaborat: Calugaru Dumitru, presedinte Asociatia Părintilor Scolii Generale 
’’Sfântul Nicolae’’. 
 
 
 
 

 


