
 

• Raport privind cheltuirea fondurilor din Comitetul 

de părinţi pe anul 2008-2009; 
 

Suma de care s-a dispus:  

• 590 elevi plătitori dintr-un total de 700 elevi, suma provenită din 

aceasta-35340 lei; 

• 17370 lei, proveniţi din diverse activităţi ale şcolii şi din 

sponsorizări (chirie sală de sport, „Şcoală de după şcoală”, 

cercuri, revista şcolii, amenzi, închiriere săli de clasă, parchet, 

fier vechi); 

• Total: 52710 lei  

 

• Justificarea cheltuielilor: 
Destinaţie Suma (RON) 

Amenajare grupuri sanitare, datorie rămasă din vara trecută 19463,31 

Polişare parchet (8 clase) 9800,00 

Materiale vopsit şi zugrăvit 3445,53 

Aparat sudură, bormaşină etc 1630,00 

Mobilier cabinet biologie, cls. I C - VII A 2777,22 

Geamuri 458,00 

Aspirator 186,00 

Amenajare săli de clasă + cabinete (începere an şcolar) 780,00 

Produse curăţenie + materiale întreţinere 865,50 

Concursuri elevi 347,71 

Protocol inspecţii, cercuri, caniculă etc 1402,00 

Prestări servicii - personal şcoală + IT 720,00 

Coş stradal (amenajare curtea şcolii) + coşuri clase + covoraşe intrare 1311,00 

Uşă termopan clasa a IV-a C 380,00 

Hârtie teze unice  + ştampile cu suport 754,85 

Deschidere cont "Asociaţia Gh. Ţiţeica" 680,00 

Medicamente - cabinet medical 101,64 

Materiale construcţii şi feronerie (adeziv gresie, burlan PVC, chit, broaşte cu yale) 2110,60 

Concurs titularizare (vara trecută), corespondenţă, birotică 764,00 



Premiere elevi (cadouri, cărţi poveşti, premii în bani, diplome) 3365,61 

Materiale lăcuire parchet 628,03 

Jardiniere, pământ flori, flori 99,00 

Gresie (cabinet informatică + hol intrare + scară elevi) 640,00 

Total: 52710,00 

  

 

• Ce lucrări s-au efectuat cu fondurile primite de la 

Primăria Craiova (65000 lei) şi alte fonduri rămase: 
Schimbarea unei coloane din trei a instalaţiei termice-56000 lei; 

Asfaltarea unei părţi din curtea şcolii-270 lei; 

Montarea a aproximativ 150 m
2 

gresie, turnare şapă laborator 

informatică-3500 lei; 

Zugrăveli (retuşuri parţiale în clase şi holuri, cabinet de informatică 

complet)-1500 lei; 

Montare geamuri 500 lei; 

Raşchetarea a 8 clase –cele rămase, întreţinerea celorlalte-9800 lei; 

Reabilitarea mobilierului în trei clase (înlocuirea parţială şi 

repararea acestuia)-2500 lei; 

Diverse reparaţii-900 lei; 

 

• Ce dorim să mai efectuăm: 
Finalizarea băncuţelor din curtea şcolii (urmeză montarea acestora 

la primăvară)-500 lei; 

Lămpi în clase şi holul de sus-1500 lei; 

Alte reparaţii, etc.-1500 lei; 

Calculatoare 11 buc-18000 lei; 

Mobilier laborator informatică-3000 lei; 

 

 

• Ce dorim să mai efectuăm cu fondurile de la 

Primăria Craiova: 
Asfaltare curtea din spate şi intrare elevi-50000 lei aproximativ; 

Refacerea unui nou tronson instalaţie termică-50000 lei ( în cazul în 

care vom avea fonduri) 

 



• Preconizăm ca utilizând fondurile provenite din 

Asociaţia „Gheorghe Ţiţeica” să realizăm o piscină 

acoperită, utilă elevilor pentru ore de sport şi utilă 

unităţii şcolare pentru strângerea de fonduri 

extrabugetare.  

 

Vă rugăm şi pe această cale să donaţi 2% din 

impozitul dumneavoastră acestei asociaţii! (dacă nu îl 

donaţi la asociaţii, fundaţii, de această sumă beneficiază statul, nu 

afectează salariul dumneavoastră).  
Formularele necesare se găsesc la director/director 

adjunct sau la orice al cadru didactic. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 


