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ASOCIATIA PARINTILOR COLEGIUL NATIONAL MIRCEA SCARLAT 
ALEXANDRIA 

 
 
 
 
 

PLANUL ANUAL AL ACTIVITATILOR 
ASOCIATIEI DE PARINTI „MIRCEA 

SCARLAT” 
 
 
 

 

 
1. Îmbunătățirea, modernizarea și întreținerea unei bazei 
materiale a liceului, prin diferite lucrări de reparații, achiziții 
de mobiler și aparatură, necesare asigurării unor condiții 
normale de studiu în școala noastră. 
2. Sprijinirea proiectelor și inițiativelor elevilor dar și cele ale 
cadrelor didactice. 
3. Identificarea surselor de finanțare extrabugetare și 
atragerea a cât mai multe fonduri, gestionarea acestor 
fonduri. 
4. Susținerea conducerii liceului în organizarea de concursuri 
și activități, spectacole și festivități, deplasări la concursuri 
din alte localități. 
5. Atragerea de membri în asociație, prin promovarea ideii de 
asociere în zona de interes – liceu, promovarea drepturilor și 
obligațiilor, reprezentativitate legala in fața partenerilor de 
dialog. 
6. Acordarea de premii elevilor cu rezultate deosebite la 
școală sau la concursuri. 



7. Obtinerea de donații și sponsorizări (bani sau obiecte) de 
la persoane fizice sau firme. 
8. Aociatia de parinti „Mircea Scarlat” organizează anual 
adunarea generală, în luna noiembrie, prilej cu care se 
prezintă RAEI și Raportul privind starea învățământului pe 
anul școlar anterior. 
9. La nivelul fiecărei clase, exista structuri ale Asociatiei de 
parinti, care gestionează problemele în care sunt implicați 
părinții de la fiecare clasă. 
 
      Președinte Asociatia de părinți
       Măgureanu Tony   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ASOCIAȚIA DE PĂRINȚI „MIRCEA SCARLAT” 
Nr.1301/1.10.2019 

 
 

PLAN ANUAL DE ACTIVITĂȚI 
 
 

1. Atragerea de membri în asociație, prin promovarea ideii de asociere în 

zona de interes – liceu, promovarea drepturilor și obligațiilor, 

reprezentativitate legala in fața partenerilor de dialog. 

2. Aociatia de parinti „Mircea Scarlat” organizează anual adunarea generală, 

în luna noiembrie, prilej cu care se prezintă RAEI și Raportul privind 

starea învățământului pe anul școlar anterior. 

3. La nivelul fiecărei clase, exista structuri ale Asociatiei de parinti, care 

gestionează problemele în care sunt implicați părinții de la fiecare clasă. 

4. Sprijinirea proiectelor și inițiativelor elevilor dar și cele ale cadrelor 

didactice. 

5. Susținerea conducerii liceului în organizarea de concursuri și activități, 

spectacole și festivități, deplasări la concursuri din alte localități. 

6. Identificarea surselor de finanțare extrabugetare și atragerea a cât mai 

multe fonduri, gestionarea acestor fonduri. 

7. Îmbunătățirea, modernizarea și întreținerea unei bazei materiale a 

liceului, prin diferite lucrări de reparații, achiziții de mobiler și aparatură, 

necesare asigurării unor condiții normale de studiu în școala noastră. 

8. Acordarea de premii elevilor cu rezultate deosebite la școală sau la 

concursuri. 

 
 

PREȘEDINTE, 

                                                                                              MĂGUREANU TONY 

 



 

Asociația de părinți „Mircea Scarlat” 

 

Nr.1299/5.10.2020 

 

PLAN DE ACTIVITĂȚI 
 

1. Organizarea Adunării generale a asociației, în luna noiembrie, prilej 

cu care se vor pune în discuție RAEI și Raportul privind starea 

învățământului în anul școlar 2019-2020. 

2. Implicarea părinților în desfășurarea online a procesului de 

învățământ. 

3. Sprijinirea conducerii unității de învățământ în organizarea activității 

instructiv educative în sistem online. 

4. Organizarea de întâlniri online cu cadrele didactice și elevii pentru 

monitorizarea efectelor învățării în sistem online. 

5. Identificarea surselor de finanțare extrabugetare și atragerea a cât 

mai multe fonduri, gestionarea acestor fonduri. 

6. Îmbunătățirea, modernizarea și întreținerea unei bazei materiale a 

liceului, prin diferite lucrări de reparații, achiziții de mobiler și 

aparatură, necesare asigurării unor condiții normale de studiu în 

școala noastră. 

7. Acordarea de premii elevilor cu rezultate deosebite la școală sau la 

concursuri. 

Președinte, 

Măgureanu Tony 

 



Masuri de imbunatatire a activitatii Asociației 
Parintilor 

1. Îmbunătățirea continuă a activității educaționale 
din cadrul COLEGIULUI NATIONAL MIRCEA 
SCARLAT ALEXANDRIA, în interesul copiilor; 

2. Sprijinirea conducerii unității în asigurarea și 
modernizarea bazei didactico-materiale adecvate 
unui învățământ performant;                         

3. Susține/finanțează interesele/ideile copiilor, 
părinților și cadrelordidactice în vederea unui 
rezultat final pozitiv pentru elevi pe parcursul 
intregului an scolar; 

4. Urmărirea permanenta a pregătirii elevilor pentru 
viață  și anume stimularea și dezvoltarea 
următoarelor principii: 

 
 
  

 
RESPONSABILITATE 

 
EMPATIE 

 



 
LUCRUL ÎN ECHIPĂ 

 

 
STIMA DE SINE 

 

EDUCAȚIE PENTRU O DEZVOLTARE DURABILĂ 

 

PLANIFICAREA CARIEREI 

 
STIL DE VIAȚĂ SĂNĂTOS 
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