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Nicolae Iorga: “Înțelepciunea vieții e simplă: Fă ca pe unde ai trecut tu să fie mai bine ca înainte.“ 

 
   

Proces verbal al şedinţei anuale a Adunării generale  
a Asociaţiei de părinţi din Liceul Nicolae Iorga, din 10 octombrie 2018 

 

Participanţi 

La şedinţă au participat reprezentanţii a 45 de clase, din totalul de 49. Nu au fost 

reprezentate clasele: 1A, 9E, 11E, 12C.  

Subiecte abordate: 

 

1. Liceul Teoretic „Nicolae Iorga” se mândreşte cu rezultate foarte bune obţinute la 

bacalaureat şi de către absolvenţii promoţiei 2018: 
 promovabilitate 99% (după sesiunea din august) 
 36% dintre absolvenţii promoţiei 2018 care s-au prezentat la toate probele 

bacalaureatului au obţinut medii generale peste 9 

 la matematică, probă obligatorie a profilului real, 54% dintre absolvenţi au 
obţinut note între 9 şi 10 

 la istorie, probă obligatorie a profilului uman, 45% dintre absolvenţi au obţinut 
note între 9 şi 10. 

 

2. Prezentarea raportului de activitate şi celui financiar pentru anul şcolar 2017 – 

2018: 

 suma existentă în cont la 11 septembrie 2017: 13.633,34 lei 
 încasări totale în perioada 11 septembrie 2017 – 10 septembrie 2018: 87.133,82 

lei, din care 36% au reprezentat contracte de sponsorizare; 24% cotizaţiile 
membrilor; 23% cotizaţii cu destinaţie specială (Balul bobocilor); 17% 
redirecţionare 2% din impozitul pe venit  

 gradul de colectare a cotizaţiilor, în valoare absolută, este de 37% . 9 clase din 

totalul de 48 nu au avut nici o contribuţie la buget (în scădere, faţă de 15 clase în 
anul şcolar 2016 – 2017). A crescut gradul de colectare a cotizaţiei la clasele de 
liceu (de la 21%, la 40%) şi cele de gimnaziu (de la 28%, la 33%), dar a scăzut 
la clasele ciclului primar (de la 38% la 27%). 

 cheltuielile totale în perioada 12 septembrie 2017 – 10 septembrie 2018: 

80.561,87 lei 
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 85% din buget a fost alocat organizării de evenimente pentru elevi  
 suma aflată în contul Asociaţiei în data de 10 septembrie 2018: 20.205,29 lei.   

 

3. Dezbaterea modificărilor Statutului Asociaţiei. Au fost prezentate şi votate 

modificările şi completările Statutului, dintre care cele mai importante sunt: 
 creşterea numărului membrilor Consiliului director de la 5, la 7: preşedinte, 3 

vicepreşedinţi (câte unul pentru fiecare ciclu de învăţământ), 3 membri; 
 mărirea perioadei mandatului membrilor Consiliului director de la 1 an, la 2 ani; 
 părinţii membri ai Asociaţiei desemnaţi să reprezinte clasele în AG, vor dispune 

de un număr de voturi egal cu numărul membrilor înscrişi în Asociaţie din clasa 
pe care o reprezintă;  

 crearea Comisiei de cenzori, formată din 3 membri ai Asociaţiei; 
 introducerea unei noi categorii de membri, onorifici. 

 

4. Alegerea noului Consiliu director. Componenţa acestuia este: 
 Cătălin Năstase, preşedinte (au existat 2 propuneri, supuse la vot. Cătălin 

Năstase a obţinut 27 voturi, Simona Oprescu 12 voturi, 3 persoane s-au abţinut) 
 Florin Ferecatu, membru şi vicepreşedinte responsabil pentru ciclul primar 
 Laurenţiu Pelihaci Sabo, membru şi vicepreşedinte responsabil pentru ciclul 

gimnazial 

 Simona Oprescu, membru şi vicepreşedinte responsabil pentru ciclul liceal 
 Carmen Nicoară, membru  

 Francesca Rainof, membru  

 Doru Iamandei, membru. 

 

5. Alegerea Comisiei de cenzori, care va verifica activitatea Asociaţiei din punct   

de vedere financiar-contabil şi va întocmi rapoarte, periodic. Comisia de cenzori 
este formată din următorii membri ai Asociaţiei: 
 Anca Elena Radu, preşedinte  
 Iuliana Mihaela Bogdan, membru  

 Elena Gabriela Bălan, membru. 
 

6. Alegerea conducerii Consiliului reprezentantiv al părinţilor:  
 Simona Oprescu, preşedinte  
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 Carmen Nicoară, membru 

 Laurenţiu Pelihaci Sabo, membru. 
 

7. Reprezentantul Consiliului reprezentantiv al părinţilor în Consiliul de  
administraţie al LTNI în anul şcolar 2018 – 2019 este Laurenţiu Pelihaci Sabo. 

 

8. Comunicarea rezultatului consultării privind reducerea duratei orei didactice. În 

urma centralizării celor 808 voturi ale părinţilor elevilor din cele 34 de clase de 
gimnaziu şi liceu care şi-au exprimat punctul de vedere, rezultatele sunt 

următoarele: 
 5,44% dintre voturi = împotriva reducerii duratei cursurilor; 
 10,27% dintre voturi = pentru reducerea cu 5 minute a duratei cursurilor, în 

perioada 05.11.2018 – 06.05.2019; 

 82,42% dintre voturi = reducerea cu 5 minute a duratei cursurilor, în perioada 
05.11.2018 – 14.06.2019; 

 1,85% dintre voturi = anulate (voturi multiple sau abţineri). 
Rezultatul consultării a fost transmis şi conducerii LTNI.   
 

9. Dezbateri referitoare la menţinerea actualei Proceduri de premiere de către  

Asociaţie a elevilor cu rezultate deosebite la învăţătură. S-a supus la vot propunerea 

ca elevii care obţin performanţe să fie premiaţi indiferent dacă unul dintre părinţi 
este membru al Asociaţiei (şi achită cotizaţia) sau nu. Cu 12 voturi „pentru” şi 30 
voturi „împotrivă”, propunerea a fost respinsă. În consecinţă, Asociaţia îi va 
recompensa în continuare doar pe copiii membrilor săi, care îndeplinesc criteriile 

stabilite prin Procedura de premiere. 

 

10.  În partea a doua a şedinţei, directorul LTNI, prof. Gabriel Ion, i-a informat pe  

reprezentanţii părinţilor că analizează legalitatea funcţionării camerelor de 

înregistrare video în sălile de clasă şi că încearcă să identifice soluţii referitoare la 
folosirea telefoanelor mobile în timpul orelor de curs, de către elevi.  
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