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RAPORT DE GESTIUNE 

Privind rezultatele economico—financiare pentru anul 2011 

 

 

În anul 2011 Asociația Parinților Scoala nr.1 Boldești Scaeni cu sediul în localitatea 

Boldești Scăeni str. Podgoriei nr.12 județ Prahova, a desfășurat în acet an activități 

potrivit statutului, respectiv: 

a) Crearea unui parteneriat viabil părinți-profesori; 

b) Dezvoltarea relațiilor de colaborare școală-comunitate; 

c) Sprijinirea materială șI morală a elevilor și cadrelor didactice din cadrul acestei 

școli. 

În urma   ședințelor organizate în  anul 2011, membrii asociației  participanți  au avut 

fost informați cu privire la obiectivele propuse pentru acest an și au transmis și 

celorlalți părinți din clasele pe care le-au reprezentat, amintim printre acestea faptul 

faptul că s-a propus acordarea sumei de 300 lei pentru publicarea unor reviste de 

specialitate profil mate-info sub coordonarea D-lui profesor Biciurescu Ion, aceste 

reviste fiind înmânate elevilor cu rezultate foarte bune în anul scolar 2010-2011, tot la 

aceste întruniri s-a adus la cunoștiință metodologia sistemului educațional ce a fost 

modificată în urma noii Legi a învățământului   prezentată direct de conducerea  

unității de învățământ  reprezentată de D-na Director Petcu Ioana care a părticipat la 

aceste întruniri.   

Alte acțiuni desfășurate în anul 2011: 

- continuarea proiectului de colectare deșuri reciclabile selecționate , în urma acestei 

acțiuni s-a încasat suma de 425,5 lei; 

- s-a primit o sponsoizare de 1000 lei cu destinația de sustinere materiala a unitatii 

scolare in special pentru furniturile  de birou; 

- din cotizatia membrilor in anul 2011 s-a încasat 938 lei 

- din fonul de 2% s-a încasat suma de 3852 lei.   

- premii acordate elevilor cu rezultate la olimpiada nationala in anul 2011 in valoare 

de 200 lei; 

- sprijin acordat grupului de elevi fosti scolari ai acestei unitati de invatamant, care 

sub denumirea PACT- un Craciun Fericit s-a derulat un spectacol scolar cu taxare la 

intrare pentru colectare de fonduri cu scopul de a darui unor copii cu probleme 

medicale din localitatea Boldesti Scaeni , daruri de Craciun, în urma acestui demers s-

a colectat suma de 489 lei ce a fost oferita pentru sustinerea acestui proiect. 

 

 



 

Cheltuieli înregistrate în anul 2011: 

- comision bancar 235,09 lei; 

- Diverse materiale necesare unitatii scolare  1831 lei; 

- Cheltuieli funcționare asociatie  129 lei; 

- sponsorizare 420 –reviste publicatii ; 

- premiere  200 lei; 

  

Rezultatul patrimonial din anul 2011 reprezentand profit 4529 lei  se propune a fi 

utilizat în scopul atingerii obiectivelor propuse în Statutul Asociației Părinților în anul 

2012. 
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