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Şedinţei ordinare a Adunării generale din 05 februarie 2020 

 

Raport de activitate pentru anul şcolar 2018 – 2019 

„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 2018-2019, conducerea Asociaţiei a fost asigurată de un Consiliu director format 
din 7 membri: 

 Cătălin Năstase, preşedinte 

 Florin Ferecatu, vicepreședinte 

 Laurenţiu Pelihaci-Sabo, vicepreşedinte  

 Simona Oprescu, vicepreşedinte  
 Carmen Nicoară, membru  

 Francesca Rainof, membru 

 Doru Iamandei, membru 

 Georgiana Vencu, secretar general. 
 

CAPITOL I  - Veniturile Asociaţiei  
 

Conform Statutului şi a Procedurii de gestionare a fondurilor, veniturile Asociaţiei provin din: 
1. cotizaţiile membrilor (30 lei / semestru), încasate pe bază de chitanţă de la membrii Asociaţiei din 
toate clasele şcolii 
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. 
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Veniturile Asociaţiei în anul şcolar 2018 – 2019 

 SUMĂ EXISTENTĂ ÎN CONT LA DATA DE 10 SEPTEMBRIE 2018: 18.320,50 lei  

Observație - In raportul anului 2017-2018 s-a evidențiat ca suma aflată in contul asociație la data 
de 10 septembrie 2018, suma de 20.2015,29 lei, din care 1.994,79 lei au reprezentat avansuri spre 

decontare, care după înregistrare, s-au raportat anului școlar 2017 - 2018. 

 ÎNCASĂRI TOTALE ÎN PERIOADA 10 SEPTEMBRIE 2018 – 08 SEPTEMBRIE 2019: 173.040,45 lei, 

din care:  

 4.995,45 lei din redirecţionarea a 2% din impozitul pe venit al persoanelor fizice, 
reprezentând aproximativ 3 % din totalul încasărilor;  

 29.500,00 lei din sponsorizări, reprezentând aproximativ 17 % din totalul încasărilor; 

  100.115,00 lei din cotizații cu destinații speciale, reprezentând aproximativ 58% din 

totalul încasărilor, defalcat astfel 

1. cotizații cu destinații speciale_ Balul Bobocilor – 24. 500 lei 

2. cotizații cu destinații speciale_ Balul de Absolvire - 60.270,00 lei 

3. cotizații cu destinații speciale_ Târg de Crăciun – 15.345 lei 

 38.430, 00 lei din cotizaţii, reprezentând aproximativ 22 % din totalul încasărilor.  

În cazul în care exceptăm din încasări, cotizațiile cu destinații speciale aferente Balului de Absolvire - 

veniturile Asociației se prezintă astfel 
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Statistica privind colectarea cotizaţiilor membrilor asociației 

  Gradul de colectare, în valoare absolută, înregistrat în anul 2018 – 2019 este de 41%, cu 

5 procente mai mare față de anul precedent 

 4 clase din totalul de 49 nu au colectat nici o cotizație, fiind totuși in scădere față de 
anul precedent 

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

Tabelul cu cotizațiile plătite de membrii Asociației de părinți din clasele 0-XII în anul școlar 2018 – 
2019, este prezentat în Anexa 1, care face parte integrantă din prezentul raport. 
 
 

                           
 
 
 

CAPITOL II – CHELTUIELILE ASOCIAȚIEI ȘI REALIZĂRILE SALE 
 
În anul şcolar precedent, Asociaţia de părinţi a susţinut unitatea de învăţământ în organizarea unor 
evenimente, asigurând conceptul, logistica și susținea financiară 

 Deschiderea anului școlar: festivitate pentru toate ciclurile de învățământ și „Party pentru 
pitici – Școala Magica” special conceput pentru elevii din ciclul primar.  În 10 septembrie 2018, 

elevii ciclului primar au descoperit că la Liceul Teoretic „Nicolae Iorga” şcoala este... magică! 
Sub acest generic s-a desfăşurat petrecerea organizată de Asociaţia de părinţi, după festivitatea 
deschiderii noului an şcolar (scenă, sonorizare, MC, personaje de poveste, jonglerie și spectacol 
de magie).  
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Cheltuială – 4.450 lei ( MC – actriță Adina Stan/ scena/ sonorizare/ inginer sunet/ număr 
magie/ număr jonglerie/ foto- video/ baloane 

 Program de educaţie financiară adresat elevilor din clasele a XI-a : în perioada martie – mai 

2019, elevii claselor a XI-a din Liceul Teoretic “Nicolae Iorga” au participat la programul de 
educaţie preuniversitară “Să vorbim despre piaţa financiară ne-bancară”, derulat de 
Autoritatea de Supraveghere Financiară (A.S.F.). Programul a fost inițiat si susținut în calitate de 
lector de Francesca Rainof. 

 

 Cheltuială – 0 lei ( programul a fost oferit cu titlu gratuit de A.S.F, diligențele, contractarea, 
organizarea și susținerea cursurilor fiind asigurată de către reprezentantul Asociației de Părinți, 
Francesca Rainof) 

 Atelier educaţional pe tema prevenirii abuzurilor şi violenţelor asupra copiilor şi tinerilor – În 

data de 13 noiembrie 2018, Asociaţia de părinţi din Liceul Teoretic “Nicolae Iorga” a organizat, 
în parteneriat cu Federaţia Internaţională a Comunităţilor Educative, un atelier educaţional pe 
tema prevenirii abuzurilor şi violenţelor asupra copiilor şi tinerilor.  Celor optzeci de liceeni care 

au participat la evenimentul  găzduit de Pentagon Events, li s-au adresat dr. Costin Dămaşaru, 
lector universitar la Şcoala Naţională de Studii Politice şi Administrative, care a susţinut 
prezentarea “Implicaţiile profunde ale violenţei faţă de copii şi tineri” şi psihoterapeuta Sabina 
Strugariu, care a conferenţiat despre “Prietenie, dincolo de diferenţe – campanie pentru 

prevenirea bullying-ului în rândul elevilor”.   În partea a doua a evenimentului a fost organizat 
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un meci demonstrativ de debate, susţinut de membrii Clubului de dezbateri al Liceului Teoretic 
“Nicolae Iorga”, coordonat de prof. Nicoleta Viţalariu. 

                 

Cheltuială – 2.911,34 lei ( costuri consumație oferită participanților în pauza de coffee – break) 

Firma SC DIVADARIA SRL  a pus la dispoziție, cu titlu gratuit, sala  Sunrise, cu toate dotările 
necesare ( instalație de sunet, microfoane, proiectoare, ecrane de proiecție,  flipchant, scenă , 
set-up complet). Costul de închiriere nu apare distinct la venituri din sponsorizare, dar în fapt 

este o sponsorizare estimată la 1200 euro, acordată urmare diligențelor făcute de organizatorii 
evenimentului, respectiv Consiliul Director al Asociației 

 
 ROMÂNIA 100, ROMÂNIA MEA -  În anul Centenarului Marii Uniri, pentru a sărbători 

Ziua Naţională a României, Asociaţia de părinţi din Liceul Teoretic „Nicolae Iorga” a organizat  
joi, 29 noiembrie 2018 un eveniment dedicat tradiţiilor româneşti. Copii, profesori, invitaţi am 
cântat melodii populare şi cântece patriotice împreună cu corurile şcolii noastre şi solista 
Carmen Trandafir. Am dansat alături de componenţii Ansamblului de copii din Dobroteşti, 
Teleorman care, cu sprijinul doamnei învăţătoare Diana Dumitrescu, ne-au fost oaspeţi de 
onoare şi am degustat bucate tradiţionale. 
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Petrecerea românească nu se putea încheia fără Hora Unirii, în care s-au prins toţi participanţii 
pentru a înconjura clădirea şi curtea liceului.  

 

VENITURI

Nr art Sursa venit Suma

1 Contract sponsorizare 47/ 28.12.2018 5.000,00

2 Contract sponsorizare 123/ 12.11.2018 10.000,00

3 Contract sponsorizare 42/ 21.11.2018 4.500,00

4 Contract sponsorizare 122/ 31.10.2018 10.000,00

6 Fonduri asociatie 8.534,68

TOTAL VENITURI 38.034,68

CHELTUIELI

Nr art Tip cheltuiala Suma 

1

Contract 40/ 9.06.2018 anexa 3 KOKO VILLE_Adina Stan 

& CO (prestatie artistica, foto, video) 5.650,00 Factura 20180079/02.12.2018_plata OP

2

Contract 25/ 16.11.2018 Expo Cort Events (inchiriere 

cort evenimente 375 mp, 7 corturi mici, tun de caldura si 

personal autorizat) 18.658,50

Factura 29/ 16.11.2018_plata OP (10.867,50 lei) Factura 

31/ 19.11.2018_plata OP (2835 lei) Factura 33/ 

28.11.2018)_plata OP (4956 lei)

3 Contract SAYAMARK (servicii de masa 500 persoane) 10.000,00

Factura 13/ 21.11.2018_plata OP (5000  lei)      Factura 

15/29.11.2018 (5000 lei)

4

Balone.NET_Baloane cu heliu 600 buc (pentru elevii de 

primar care au facut harta Romaniei 1.320,00 Factura NET 0490/1810.2018_plata OP

5

Cheltuieli protocol pentru primirea Ansamblului de 

Copii Dobroiesti Teleorman 35 copii si 4 cadre 

didactice(schimb cultural sat vs oras_ proiect Diana 

Dumitrescu cls 4 A) 1.766,09

Bon BE 535291/ 28.11.2018 ( 138,90 lei)   Factura 

1855053716/ 23.11.2018 ( 148,82 lei)  Bon 705/ 

28.11.2018 (180 lei)  Factura 1000001943/29.11.2018 

(539 lei)   Factura JPNFF_1M02481/ 29.11.2018 (759,37 

lei) / PLATA NUMERAR

6 Diverse (ornamente/ banner/ litere volumetrice) 640,09

Factura 18346/17.11.2018 ( 20 lei) Bon 025/ 21.11.2018 

(30 lei) Factura B21FE9083/ 29.11.2019 (590,09 lei)/ 

PLATA NUMERAR

TOTAL  CHELTUIELI 38.034,68 Echivalent pret in euro     8.179,50 euro

PLATA PRIN OP - 35.628,50 LEI

PLATA NUMERAR (avans spre decontare) - 2406,18 LEI  
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În cadrul aceluiași eveniment, de mult succes s-a bucurat şi Târgul de Crăciun, în cadrul căruia  
s-a adunat o sumă record – 15.345 lei 

 

Suma adunată de elevii noștri a fost depusă in contul Asociației și este evidențiată in venituri 
cotizații cu destinații speciale_ Târg de Crăciun. 

Din suma totală, 7.150 lei, s-au donat către Fundatia Spitalului Clinic de copii "Grigore 

Alexandrescu" pentru proiectul „ Un ban pentru un Pian”. 
Pianul, marca Bosendorfer s-a născut în 1960 si a fost donat de Fundatia Rockefeller in onoarea 

prof.dr.George Emil Palade spitalului Caraiman, ulterior intrand in patrimoniul SCUC “Grigore 
Alexandrescu”. Pianul este bolnav precum copiii bolnavi din spitalul “Grigore Alexandrescu” și 

necesita insănătoșire grabnică pentru a-i dărui sufletul și sunetul  de altădată. 

Scopul acțiunii este de a reda pianul copiilor pentru organizarea de spectacole în beneficiul 

copiilor bolnavi, cunoscut fiind faptul că terapia prin muzică are un rol important în vindecarea 

bolilor, puterea vindecătoare a sunetelor fiind cunoscută din antichitate. 

 După finalizarea reparației, la festivitatea de inaugurare, elevii LNTI vor fi invitați să participe și 
să susțină un recital. Numele liceului Nicolae Iorga va figura pe placheta sponsorilor.  

 

     

 

Suma de 8.195,00  rămasă, este disponibilă în contul Asociației și va fi utilzată pentru alte 
acțiuni cu caracter umanitar. 
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 Balul bobocilor, 5 decembrie 2018 a fost organizat de către Asociația de Părinți , în condiții de 
siguranță, la Clubul Boa. Consiliul Director s-a implicat în concept, negociere, contractare până 
la plata tuturor serviciilor. Evenimentul a fost prezentat de actriţa  Adina Stan și au participat 

peste 500 de elevi.  Invitatul surpriză a fost cântăreţul Alex Velea. 

    

VENITURI

Nr art Sursa venit Suma

1 Cotizatie cu destinatie speciala (490 cotizanti*50 lei/ 24.500,00

TOTAL VENITURI 24.500,00

CHELTUIELI

Nr art Tip cheltuiala Suma 

1 Contract locatie 17.677,22 OP - 2332, 00 lei/ OP - 13043,80 lei/ OP - 2301,42 lei

2 Contract prestari servicii (KOKO VILLE_Adina Stan) 4.886,91 OP

3 Cadouri balul bobocilor 321,62 Sonya Melkior -MBO-18-000171/ 01.12.2018

4 Cadouri balul bobocilor 495,21 Carrefour 18520555573/01.12.2018

5 Consumatie (Vouchere suplimentare) 360,00 White Heraastrau (BoA) 0003/ 05.06.2018

6 Consumatie (artisti) 435,00 White Heraastrau (BoA) 0004/ 05.06.2018

7 Aranjament flori 127,00 Tria"s Amway Bon/ 04.12.2018

8 Cadouri balul bobocilor 11,97 Carrefour Bon/ 05.12.2018

9 Coronita Miss 29,99 B&B Colections Bon/ 05.12.2018

10 Patiserie protocol 346,02 Bon 705/ 05.12.2018

TOTAL  CHELTUIELI 24.690,94

22.564,13 PLATA PRIN OP

1.780,79 PLATA NUMERAR (avans spre decontare)  

Asociația a acordat evenimentului numai suma de 190,94 lei, restul fiind acoperit din cotizațiile 
elevilor participanți. 

Prestației artistului Alex Velea, a fost asigurată cu titlu gratuit de un părinte, membru al 
Asociației de Părinți LTNI. Costul nu apare distinct la venituri din sponsorizare, dar în fapt este o 

sponsorizare de 2.200 euro ( fară TVA), acordată urmare diligențelor făcute de organizatorii 
evenimentului, respectiv Consiliul Director al Asociației. 
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  „Zâmbetul din cutie” 2018: sutele de cutii cu daruri, pregătite de elevii şcolii noastre au fost 
distribuite de Asociaţia Şansa Ta, în perioada 19 – 22 noiembrie 2018, către copii săraci din 
16 judeţe ale ţării (42 de comune şi sate). 
 

           
 

Asociația de Părinți a asigurat transportul cadourilor către sediul Asociaţia Şansa Ta. 
 

 Căsuța din poveste - Din 2019, elevii claselor 0 au la dispoziţie spaţii noi pentru desfăşurarea 
orelor de curs. Construcţia provizorie care găzduieşte cele trei clase 0 este amplasată în 
imediata apropiere a locului de joacă şi beneficiază de toate dotările necesare activităţilor 
specifice celor mai mici elevi ai Liceului Teoretic „Nicolae Iorga”. Cu mult entuziasm, „piticii” au 
pictat exteriorul construcţiei, sub îndrumarea unui grup de elevi ai Liceului de Arte Plastice 
„Nicolae Tonitza”. Pentru ajutorul oferit, elevii de la „Tonitza” au fost premiaţi de Asociaţia de 
părinţi din Liceul Teoretic „Nicolae Iorga”. 
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Cheltuială – 1.500 lei ( vouchere cadou pentru achiziție materiale pictura, acordate celor 30 

elevi de la Tonitza). 

Asociația de Părinți din LTNI, prin reprezentanți ai CD si membri săi, s-a implicat activ atât 

diligențele făcute la Primaria Sectorului 1, pentru acordarea fondurilor necesare realizării 
investiției cât și în organizarea acțiunii complexe de pictare exterioară. 
 

 Târgul „Oferta educațională”, mai 2019: amenajarea standului de prezentare a liceului, inclusiv 
materialele promoţionale (pliante, flyere) 

 
 

                                   
             

Costurile pentru tipărirea celor 3000 de pliante și flyere a fost asigurată cu titlu gratuit de un 
membru al Consiliului Director al Asociației de Părinți LTNI. Costul nu apare distinct la venituri 
din sponsorizare, dar în fapt este o sponsorizare estimată la 500 euro  

 

 Prima ediţie a Festivalului Nicolae Iorga – 5 iunie nu este doar Ziua Învăţătorului, ci şi ziua de 
naştere a lui Nicolae Iorga. În cinstea sa, Asociaţia de Părinţi din Liceul Teoretic Nicolae Iorga a 
iniţiat şi susţinut prima ediţie a Festivalului Nicolae Iorga. 

 

Elevilor din ciclul primar le-a fost dedicat Carnavalul de poveste. Aladin, Jasmine, Belle şi 
Cenuşăreasa i-au însoţit pe cei mai mici elevi ai şcolii în timp ce au defilat purtând pancarte cu 
cugetări ale celui mai mare istoric român, Nicolae Iorga. Cei mici s-au distrat alături de actori pe 
picioroange, au participat la jocuri şi concursuri şi au cântat melodiile copilăriei împreună cu 
Carmen Trandafir şi corul clasei a IV-a A. 
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Concursul Iorga şi festivalurile lumii s-a adresat elevilor din clasele V - XI. După parada costumelor şi 
pancartelor, pe ritmuri de tobe, fiecare dintre cele 15 clase înscrise în competiţie a prezentat un 
festival reprezentativ pentru ţara trasă la sorţi.  
Spectacolul realizat de elevi, sub îndrumarea profesorilor diriginţi şi cu sprijinul părinţilor, a depăşit 
toate aşteptările: muzică, dans, costume, produse culinare tradiţionale şi, mai ales, entuziasm la 
cote maxime! Absolut toţi participanţii la concurs s-au descurcat minunat, momentele artistice – 

minuţios pregătite, prezentate cu talent şi dezinvoltură – fiind ovaţionate de publicul numeros. 
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Nr artTip cheltuiala Suma 

1

Contract 45/ 03.06.2019 anexa 1 KOKO 

VILLE_Adina Stan & CO (prestatie artistica, 

inchiriere scena, foto, video) 9.774,00 Factura 20190051_plata OP

2

Contract 31/ 03.06.209 Expo Cort Events 

(inchiriere cort evenimente 150 mp) 7.688,00 Factura 37/ 03.07.2019_plata OP 

3 Cupe premii 124,95 Bon/ 05.06.2019

TOTAL  CHELTUIELI 17.586,95 Echivalent pret in euro     3782,14 euro  
 

 Închiderea anului școlar, 15 iunie 2019: „Despre noi, cu noi” festivitate de premiere pentru 
gimnaziu și liceu. În cadru festivităţii, Asociația a premiat excelența, respectiv 51 elevi: șefi de 
promoție si premianţi olimpiade şcolare (etapele municipală şi naţională). Deasemenea, 
Asociația a asigurat conceptul festivității, logistica și susținea financiară a întregului eveniment. 
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Nr art Tip cheltuiala Suma 

1

Contract 45/ 03.06.2019 anexa 2 KOKO 

VILLE_Adina Stan & CO (prestatie 

artistica, inchiriere scena, foto) 3.100,00 Factura 20190062_plata OP

2

Vouchere cadou sefi de promotie ( 3 

elevi) 1.400,00

Factura BD19_10027/ 

14.06.2019_plata numerat

3 Vouchere Carturesti (48 elevi) 7.650,00

Factura FBA16561/21.06.2019 _plata 

OP Bon 50 lei_plata numerar

3

Bomboane Merci_profesorii cu elevi 

olimpici (18 profesori) 307,62

Facura 19556024310/ 

13.06.2019_plata numerar

TOTAL  CHELTUIELI 12.457,62 Echivalent pret in euro     2679,06 euro  
 

 
 CHELTUIELI TOTALE ÎN PERIOADA 10 SEPTEMBRIE 2018 – 09 SEPTEMBRIE 2019: 182.200,44 lei 

SUMA AFLATĂ ÎN CONTUL ASOCIAŢIEI ÎN DATA DE 09 SEPTEMBRIE 2019 (Sold) :  9.160,51 lei 

Centralizarea cheltuielilor este prezentată în Anexa 2, care face parte integrantă din prezentul 
raport de activitate. 

 

TIP CHELTUIALA SUMA PROCENT

Cheltuieli pentru evenimente elevi 169.051,53 93

Cheltuieli materiale didactice, protocol didactic 

si igienico sanitare 5.855,48 3

Diverse alte cheltuieli (liceu si asociatie) 7.293,43 4

TOTAL 182.200,44 100  
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III. BINE DE ȘTIUT ! 

 
 În liceu există și iși desfășoară activitatea din 2017, Clubul de dezbateri, coordonat de prof. 

Nicoleta Viţalariu. Echipele LTNI participă la olimpiada "Tinerii dezbat". 
 

Elevi de liceu, membri ai acestui club, au participat la European Youth Parliament (EYP) Romania – Moldavia 

Regional Selection Session Spring 2019..  

Parlamentul European al Tinerilor România participă la programele EYP încă din 1996. La evenimentele 
organizate de EYP România participă tineri din ţara noastră vorbitori de limba engleză interesaţi de dezbateri 
pe teme de integrare europeană. Sesiunea organizată de EYP România la Buşteni s-a desfăşurat conform 
metodologiei comune la nivel european, tinerii delegaţi formulând moţiuni de rezoluţii pe temele din 
actualitatea politică europeană care le-au fost repartizate spre analiză şi dezbatere. Reprezentanţii Liceului 
Teoretic „Nicolae Iorga” au obtint  69 de voturi  din totalul celor 77 . 

 

 
 

 

 Liceul Teoretic “Nicolae Iorga” a găzduit, în 24 octombrie 2018, evenimentul “Şezătorile la români”. 

Organizată de Centrul cultural al sectorului 1 sub deviza “Ducem mai departe moştenirea culturală primită de 
la străbuni”, manifestarea s-a bucurat de un mare număr de participanţi, elevi ai liceului nostru dornici să afle 
cât mai multe despre tradiţiile româneşti. 
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 În data de 07 iunie, echipa fundației LEADERS, a prezentat in fața a 90 elevi ai claselor a 9-a și a 
10-a o ediția 2019 a programului LEADERS Explore pentru liceeni. Concret, în acest proiect timp de 

4 sesiuni a câte două zile, într-o perioadă de 7 luni, 25 de elevi aleși pe baza unui proces de selecție, 
participă gratuit la cursuri care abordează subiecte precum: autocunoaștere, viziune, comunicare, 
leadership și lucru în echipă. 

 

Fundația LEADERS, a intrat în colaborare cu liceul nostru, urmare demersurilor făcute de CD al 
Asociației de Părinți. Rămâne la latitudinea elevilor să folosească sau nu oportunitatea, alăturându-

se programelor de voluntariat derulate de această fundație aflată în parteneriat cu organisme 
internaționale și firme puternice pe piața românească. 
 

Pentru completarea şi îmbunătăţirea calendarului activităţilor Asociaţiei de părinţi din LTNI, vă 
rugăm să transmiteţi în scris propunerile părinţilor clasei pe care o reprezentaţi, la adresa de 
email: asociatieparintiltni@gmail.com 

 

 

Vă mulţumim. 
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         ANEXA 1 

 
COTIZAȚIA MEMBRILOR ASOCIAȚIE DE PĂRINŢI DIN CLASE 0 – XII,  

AN SCOLAR 2018- 2019  

   
 

   

   
 

   

Nr. 
crt. 

Cls. Învățător/ Diriginte Preșendinte 
Număr 

elevi/clasă 
Cotizația 
colectată 

Procent 
de 

colectare 
% 

1 CPA GHIȚĂ LORETA FERECATU FLORIN 31 1.230,00 66 

2 CPB MOLDOVEANU VERONICA PRALEA ALINA ELENA 34 720,00 35 

3 CPC PETRICĂ ELENA CRISTIAN RALUCA 26 1.170,00 75 

4 1A BREBENEL OTILIA PETROVSKI RALUCA 37 1.860,00 84 

5 1B IONESCU MARIA CRISTOFAN MONICA 33   0 

6 1C MARINESCU CRISTINA STAN MIHAELA  29 630,00 36 

7 2A SIMANDI ELENA GUTUE CATALIN 34 1.475,00 72 

8 2B LEAOTĂ ANA DANIELA CRISTOFAN MONICA 35 870,00 41 

9 2C MĂRGUȚOIU CRISTINA GEORGESCU GABRIEL 34 455,00 22 

10 3A TOADER VICTORIA PANAITESCU LAURA 35 840,00 40 

11 3B SĂVESCU LAURA  LITOIU NICOLETA 33   0 

12 3C GRIGORESCU DANIELA MONICA SLINCU 29 680,00 39 

13 4A DUMITRESCU DIANA ADRIAN TOMĂŞESCU 28 690,00 41 

14 4B MIHALACHE  IRINA RUSU DIANA  30 1.410,00 78 

15 4C SAVA GIANINA GINA GIURCĂ  MIHAI  30 1.140,00 63 

16 5A MĂCELARU DANIEL VENCU GEORGIANA 36 1.290,00 60 

17 5B PÎRCĂLABU LAURA DOGARU IONUT 35 780,00 37 

18 5C BARBU ILEANA IULIA FLORESCU 29 390,00 22 

19 6A MUȘAT IULIANA SORIN JIDOVU 38 1.140,00 50 

20 6B FLOREA SILVIA CRETEANU CORNELIA  37 750,00 34 

21 7A IANCU ILEANA RAMONA DUMITRU 32 1.170,00 61 

22 7B DRĂGUȚ TATIANA FLORIN CHIFOR 31 510,00 27 

23 7C SPĂTARU GINA DRAGNE CRISTINA  33 480,00 24 

24 
7D CHIOSE MANUELA LAURENŢIU PELIHACI SABO 

34 1.170,00 57 

25 8A COMANDAȘU GABRIELA ULAN OANA 33 810,00 41 

26 8B STAVILĂ CRISTINA SORIN JIDOVU 35 510,00 24 

27 8C CÎCIU MONICA CIUCĂ IZABELA  29 420,00 24 

28 
9A 

CONSTANTINEANU 
RALUCA 

CAMELIA DULGHERU  
29 1.140,00 66 
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29 9B BUNESCU MONICA VALCU ELENA  28 1.560,00 93 

30 9C NICOARĂ CARMEN BOGDAN MIHAELA 26 1.020,00 65 

31 9D PETRESCU ELVIRA TOGAN CRISTINA  30 720,00 40 

32 9E COSTE IULIA CIULACU ELENA  30 1.110,00 62 

33 9F MUNTEANU ALEXANDRA MITROI MARIANA 25 780,00 52 

34 10A HRISTESCU IOANA POPA CORNELIA  31 360,00 19 

35 
10B ENACHE ADRIAN 

TRANDAFIRESCU 
MAGDALENA  33 1.590,00 80 

36 10C DOGARU NICULINA ANCA RADU 31 1.100,00 59 

37 
10D SAVIN LAURENȚIU 

CIOBOTARU BEATRICE-
MIHAELA 30 960,00 53 

38 10E VLĂDILĂ OANA MIHALCEA IULIUS 29 600,00 34 

39 10F ILIUȚ IONELA LIVIA POPESCU 29 690,00 40 

40 11A MIRESCU GABRIELA BALABAN LOREDANA 29 300,00 17 

41 11B SURUGIU LAURA SIMONA OPRESCU 32 1.120,00 58 

42 11C BĂDOIU ELENA CONSTANTINESCU CAROLINA  34 420,00 21 

43 11D TUDORANA GABRIEL IAMANDEI DORU CODRUȚ 31 510,00 27 

44 11E CONSTANTIN DANIELA DANIELA STOICA 31   0 

45 12A MIHAI ROXANA VLĂSCEANU GABRIELA 37 930,00 42 

46 12B VIȚALARIU NICOLETA  MARIAN DINCĂ 32 240,00 13 

47 12C BĂLAN MARIA IANCU CLARA 29 420,00 24 

48 12D NECULAE COSMIN MIHAELA PÎRVU 31 270,00 15 

49 12E DOBRE CLAUDIA NICOLAU SILVIU 30   0 

    

1547 38.430,00 
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          ANEXA 2 

    BALANȚA AN ȘCOLAR 2018 – 2019 

 

                       

VENITURI SUMA (lei)

Sold la 10.09.2018 18.320,50

redirecționare 2% din venit AFSP 4.995,45

cotizații ale membrilor asociației 38.430,00

cotizații cu destinații speciale_ Balul Bobocilor 24.500,00

cotizații cu destinații speciale_ Balul de 
Absolvire 60.270,00

cotizații cu destinații speciale_ donatie Targ de 
Craciun 15.345,00

contracte de sponsorizare 29.500,00

TOTAL Venituri 191.360,95

CHELTUIELI SUMA    (lei) Procent cheltuiala

Deschidere an scolar 4.450,00 2,44

Romania 100, Romania mea si Targul de 

Craciun 38.034,68
20,88

Donatie proiect " Un ban pentru un Pian_ 

Fundatia Spitalului Clinic de copii "Grigore 

Alexandrescu" 7.150,00

3,92

Eveniment Balul bobocilor 24.690,94 13,55

Eveniment Ziua liceului N.Iorga_ Festivalul 

Iorga Prima editie 17.586,95
9,65

Festivitatea de final de an pentru clasele a XII-a

( Ultimul clopotel si robe) 60.270,00
33,08

Atelier educaţional pe tema prevenirii

abuzurilor şi violenţelor asupra
copiilor şi tinerilor 2.911,34

1,60

Proiect "Casuta din povesti"_pictura

constructie grupe pregatitoare 1.500,00
0,82

Eveniment festivitate incheiere an scolar ( din 

care 9.050 lei premierea 51 elevilor cu 

performante deosebite) 12.457,62

6,84

Consumabile grupuri sanitare (materiale 

igienico sanitare)
2.422,80 1,33

Concurs Poezie cu forma fixa 942,00 0,52

Protocol examen bilingv, titularizare etc 1.736,00 0,95

Tipizate, expedieri postale, publicatii MO, 

tonnere, rechizite 
114,50 0,06

Achizitii obiecte de inventar 754,68 0,41

Servicii contabilitate asociație 2.200,00 1,21

Deplasari (Cartele RATB şi Metrorex, taxi, 
carburant motocoasa)

2.719,00 1,49

Diverse materiale marunte pentru intervenții 
accidentale

1.625,03 0,89

Comisioane bancare 634,90 0,35

TOTAL Cheltuieli 182.200,44 100,00

SOLD 09.09.2019 9.160,51  
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