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Raportul de activitate pentru anul şcolar 2017 – 2018, 

                        prezentat în şedinţa ordinară a Adunării generale din 10 octombrie 2018 

 

„Asociaţia de părinţi din Liceul Nicolae Iorga” a fost înfiinţată în decembrie 2012, cu scopul 
de a contribui la creşterea calităţii actului de învăţământ în cadrul acestei unităţi şcolare. 

În anul şcolar 2017 - 2018, conducerea Asociaţiei a fost asigurată de un Consiliu director 

format din 5 membri: 

 Cătălin Năstase, preşedinte 

 Carmen Nicoară, vicepreşedinte  

 Laurenţiu Pelihaci-Sabo, vicepreşedinte  
 Simona Oprescu, vicepreşedinte  
 Alina Stan, secretar general. 

 

CAPITOLUL I  

În anul şcolar 2017 - 2018, Asociaţia de părinţi: 
 

 a susţinut unitatea de învăţământ în organizarea unor evenimente: 

 Deschiderea anului școlar, 11 septembrie 2017: festivitate pentru toate ciclurile de 

învățământ și „Party pentru pitici”, special conceput pentru elevii din ciclul primar (scenă, 
sonorizare, MC, 500 de baloane personalizate).  

 Târgul caritabil de Crăciun - „Zâmbeşte, cumpără, dăruieşte”, 4 decembrie 2017: cei 8.771 

lei adunaţi din vânzarea produselor aduse de copii, la târgul organizat în curtea liceului, au 
fost donaţi Anei Bucur, în vârstă de 13 ani, bolnavă de cancer osos. 

 Balul bobocilor, 5 decembrie 2017: lobby pentru atragerea sponsorizărilor necesare 
desfășurării în condiții de siguranță a evenimentului, la Clubul Boa (cost suplimentar faţă de 
cotizaţia cu destinaţie specială achitată de fiecare elev participant), concept, negociere, 
contractare până la plată – asigurate de Consiliul Director al Asociaţiei. 

 Ziua Liceului, 6 decembrie 2017: oferirea de dulciuri tuturor elevilor care au asigurat 

momentele artistice ale serbării organizate de Liceu la Teatrul de Comedie. 

 „Zâmbetul din cutie”, decembrie 2017: sutele de cutii cu daruri, pregătite de elevii şcolii 
noastre au fost distribuite de Asociaţia Şansa Ta, în perioada 15 - 18 decembrie 2017, către 
copii săraci din 16 judeţe ale ţării (42 de comune şi sate). 

 Târgul „Oferta educațională”, mai 2018: amenajarea standului de prezentare a liceului, 

inclusiv materialele promoţionale (pliante, flyere). 
 Punerea în scenă a spectacolului „Doctor fără voie” de Moliere, 10 iunie 2018 – realizat de 

trupa de teatru „Unity” a Liceului Teoretic „Nicolae Iorga”.  
 Închiderea anului școlar, 15 iunie 2018: „Despre noi, cu noi” festivitate de premiere pentru 

gimnaziu și liceu. În cadrul festivităţii, Asociația a premiat 31 de elevi – şefii de promoţii şi 
elevii cu rezultate excepţionale la învăţătură, certificate prin obţinerea de premii la 
olimpiadele şcolare (etapele municipală şi naţională). 
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 a făcut lobby  pro-activ  pentru:  

 Cursurile de actorie şi pictură – realizate și finanțate de către Liceu, la propunerea 
documentată a Asociației. 

 Clubul de dezbateri, coordonat de prof. Nicoleta Viţalariu. La prima participare la olimpiada 

"Tinerii dezbat", echipa LTNI a obţinut locul IV, din 24 de echipe înscrise în concurs. 
 a asigurat materiale igieno – sanitare pentru toalete (hârtie și săpun lichid)  
 a contribuit, prin achiziţionarea de consumabile (rechizite, produse de feronerie etc.) la buna 

desfăşurare a activităţii şcolare. 

 

Asociaţia de părinţi a avut doi reprezentanţi în Consiliul de administraţie al LTNI. 
 

CAPITOLUL II 

Veniturile Asociaţiei  
 

Conform Statutului şi a Procedurii de gestionare a fondurilor, veniturile Asociaţiei provin din: 
1. cotizaţiile membrilor (20 lei / semestru), încasate pe bază de chitanţă de la membrii Asociaţiei din 
toate clasele şcolii; începând cu anul şcolar 2018 -2019, valoarea cotizaţiei de membru este 30 lei / 

semestru; 

2. sponsorizări, în baza contractului de sponsorizare; 
3. redirecţionarea a 2% din impozitul pe venit al persoanelor fizice; 
4. redirecţionarea a 20% din impozitul pe profit al persoanelor juridice, încasat în baza contractului 
de sponsorizare; 

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

Este de preferat ca reprezentanţii Comitetelor de părinţi să vireze cotizaţia colectată de la 
membrii Asociaţiei din respectiva clasă în contul Asociaţiei, cu menţionarea clasei pentru care se 

face plata: 

Asociaţia de părinţi din Liceul Nicolae Iorga 

Bd. Ion Mihalache nr. 126, Bucureşti 
CUI: 31611691 

Cod IBAN: RO96BTRLRONCRT00S5138701 

Banca Transilvania, Agenţia Domenii. 
 

Există şi posibilitatea depunerii banilor în casieria Asociaţiei, prin predarea acestora doamnei 

contabil Raluca Drajgu, în baza unei chitanţe. Doamna Raluca Drajgu poate fi contactată la: 
 adresa de email asociatieparintiltni@gmail.com 

 biroul din clădirea în care se află sala de sport şi clasele 0. 
 

Veniturile Asociaţiei în anul şcolar 2017 – 2018 

 SUMĂ EXISTENTĂ ÎN CONT LA DATA DE 11 SEPTEMBRIE 2017: 13.633,34 lei 
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 ÎNCASĂRI TOTALE ÎN PERIOADA 11 SEPTEMBRIE 2017 – 10 SEPTEMBRIE 2018: 87.133,82 lei, 

din care:  

 14.883,80 lei din redirecţionarea a 2% din impozitul pe venit al persoanelor fizice, 

reprezentând aproximativ 17% din totalul încasărilor;  

 31.283,49 lei din sponsorizări, reprezentând aproximativ 36 % din totalul încasărilor; 

 19.700,00 lei din cotizații cu destinații speciale (Balul Bobocilor), reprezentând aproximativ 
23% din totalul încasărilor; 

 21.266,53 lei din cotizaţii, reprezentând aproximativ 24 % din totalul încasărilor.  

Situaţia colectării cotizaţiilor 

  Gradul de colectare, în valoare absolută, înregistrat în anul 2017 – 2018 este de 37%. 

 9 clase din totalul de 48 nu au colectat nici o cotizație. 

 Toți elevii LTNI au beneficiat de acțiunile comune derulate de Asociația de părinți. 

CAPITOLUL III 

Cheltuielile Asociaţiei  
 

 CHELTUIELI TOTALE ÎN PERIOADA 12 SEPTEMBRIE 2017 – 10 SEPTEMBRIE 2018:  80.561,87 lei 

 SUMA AFLATĂ ÎN CONTUL ASOCIAŢIEI ÎN DATA DE 10 SEPTEMBRIE 2018 este de 20.205,29 lei  

din care:  

 în cont = 17.377,56 lei  

 la Casierie = 942,98 lei 

 avansuri de trezorerie = 1.884,79 lei 

Pentru completarea şi îmbunătăţirea calendarului activităţilor Asociaţiei de părinţi din 
LTNI, vă rugăm să transmiteţi în scris propunerile părinţilor clasei pe care o reprezentaţi, până în 
data de 30 noiembrie 2018, la adresa de email: asociatieparintiltni@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 LTNI. După analizarea propunerilor, de către Consiliul director, acestea vor fi 

introduse în lista activităţilor Asociaţiei. 

Vă mulţumim. 
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    BALANȚĂ AN ȘCOLAR 2017 - 2018 

 
VENITURI SUMA (lei) 

Sold la 11.09.2017 13.633,34 

redirecționare 2% din venit AFSP 14.883,80 

cotizații ale membrilor Asociației 21.266,53 

cotizații cu destinații speciale 19.700,00 

contracte de sponsorizare 31.283,49 

TOTAL Venituri 100.767,16 

CHELTUIELI 
SUMA    

(lei) 
Procent 
cheltuială 

Deschidere an şcolar 4.557,50 5,66 

Târg de Crăciun  8.001,95 9,93 

Balul bobocilor 33.645,60 41,76 

Ziua liceului N.Iorga   1.301,35 1,62 

Festivitate de absolvire şi banchet clasele a XII-a  5.515,00 6,85 

Piesa de teatru “Doctor fără voie” 2.118,00 2,63 

Eveniment festivitate încheiere an şcolar (din care 7.900 lei - premierea 

elevilor cu performanţe deosebite) 13.595,20 
16,88 

Consumabile pentru grupurile sanitare (480 role hârtie igienică 
profesională şi 30 bidoane de 4 l cu săpun lichid) 

3.379,60 4,20 

Materiale didactice 1.021,99 1,27 

Tipizate, expedieri poştale, publicaţii MO, tonnere, rechizite  1.264,05 1,57 

Achiziţii obiecte de inventar 312,00 0,39 

Servicii contabilitate Asociație 2.200,00 2,73 

Deplasări (cartele RATB şi Metrorex, taxi, carburant pentru motocoasă) 2.763,22 3,43 

Diverse materiale pentru intervenții accidentale 255,56 0,32 

Comisioane bancare 630,85 0,78 

TOTAL cheltuieli 80.561,87 100,00 

      

SOLD 10.09.2018 20.205,29   
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