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Asociaţia Părinţi Profesori din CNMB, înregistrată la Tribunalul Bucureşti, secţia a 

V- a civilă, cu nr 224 din 08.05.2000 

 

 

Prezentarea proiectelor pentru anul școlar 2018 – 2019: 

 

1. Participare la ”Zilele Portilor Deschise la CNMB” – 2018,  prin: premii pentru 

elevii participanti la concursuri, sesiuni de comunicari, dezbateri; sustinerea 

financiară a activitătilor organizate în data de 16 noiembrie, respectiv, 17 

noiembrie, cu ocazia organizării simpozionului național ”Restitutio Matei 

Basarab în ceas aniversar”; 

2. Susținerea elevilor performanți pentru participarea la concursuri de profil 

(asigurarea cheltuielilor de transport în țară și a celor de cazare); 

3. Susţinerea elevilor performanţi cu burse acordate anual (VEZI regulamentul 

intern pentru tipul de burse, bursele ”Matei Basarab”) şi cu premii pentru 

reuşita la concursuri şcolare şi olimpiade; 

4. Reamenajarea muzeului de istorie în corpul B al clădirii liceului – reabilitarea 

exponatelor din punctul muzeal;  

5. Susținerea logistică a examenului de bacalaureat (inclusiv apă pentru 

candidați); 

6. Reparaţii şi up-gradare echipamente - obiecte de inventar, existente în 

cabinetele organizate la nivel de comisie metodică; 

7. Achiziţie de consumabile – birotică pentru secretariat, pentru comisii 

metodice, pentru serviciul administrativ, cabinet de consiliere 

psihopedagogică, pentru activitatea curentă, pentru olimpiadele şi concursurile 

organizate în şcoală şi de către şcoală; 
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8. Păstrarea spaţiilor şcolare în condiţii optime de funcţionare – prin furnizare de 

materiale de curăţenie și pentru reparații și întreținere; 

9. Achiziție de medicamente; 

10.  Achiziţie de cărţi pentru premii – sfârșitul anului școlar,  

11.  Achiziție de materiale didactice și echipamente sportive personalizate pentru 

echipele de fete și băieți și de echipamente – mijloace fixe (calculatoare 

pentru comisiile metodice); 

12. Achiziție de licențe (prelungire) pentru softul utilizat în cabinetul de consiliere 

psihopedagogică; 

13.  Serbarea de Crăciun – pachete cu dulciuri și fructe pentru copiii participanți; 

14.  Donații cu scopuri comunitare; 

15. Autofinanțare – prin contribuții, de 2% din impozitul pe venitul din anul 2016, 

ale membrilor Asociației. 

 

 

 

Consiliul Director al Asociației 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


