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Resursele patrimoniale

Cotizațiile membrilor;

Donații sau sponsorizări ale membilor
fondatori, membrilor onorifici sau a 
membrilor;

Donații sau sponsorizări ale unor 
persoane fizice sau juridice;

Resurse obținute de la bugetul local 
sau de stat;

Alte venituri prevăzute de lege.



Realizări în anul 2017

Desfășurarea celor două proiecte “Cunoaşterea stării de
conservare a peisajelor naturale de interes comunitar din
Rezervaţia Naturală Parcul Naţional Călimani” şi “ În
sprijinul părinţilor”,cofinanțate de Consiliul Județean
Harghita;

Premierea elevilor care au au obținut rezultate deosebite la
olimpiadele județene ciclu gimnazial și a elevilor de la ciclu
primar care au obţinut punctajul maxim, 100 de puncte la
concursurile naţionale naționale;

Sprijin acordat Sc. Sf. Ilie Toplita pentru organizarea
Olimpiadei de Geografie, Faza Judeteana, la sediul scolii;

Organizarea zilei copilul 1 Iunie 2017, pentru 200 de copii de
la ciclu preşcolar, primar structura Zencani şi Cornişa cu
activităţi interactive pentru copii care s-au finalizat cu
diplome,limonadă şi cozonac.

Organizarea Spectacolului de Crăciun şi a Târgului de
Craciun pentru ciclul primar.





În sprijinul părinţilor



Spectacolul de Crăciun şi Târgul de Craciun 2017



Spectacolul de Crăciun şi Târgul de 
Craciun 2017

au participat 250 de copii din ciclu
primar şi preşcolar prin care am marcat
simbolic şi Ziua Asociaţiei.

am petrcut trei ore într-un cadru plăcut
în care copiii ne-au delectat cu colinde,
poezii, scenete şi a venit Moş Crăciun.

scopul acestui spectacol a fost atragerea
de fonduri pentru realizarea unui spaţiu
verde pentru copii, dotat cu băncuţe în
curtea şcolii.



Rezultate financiare 2017-2018
Profitul anului 2017 

= 3258 lei

Pierderea anului 2018

= 3282 lei



Realizări an calendaristic 2018

Realizat avizier în structura Cornișa, 
lângă Cancelarie

Confecționat 20 bancuțe exterior , 4 
structura principală, 16 buc la 
structura Cornișa

Cost  220 lei/bancă

Cost total =4400 lei





Realizări an calendaristic 2018

Premierea olimpicilor cu rezultate la 
olimpiadele județene și naționale .

14 elevi premiați

Valoarea : 700 lei

Rucsace pentru echipele de volei si
fotbal cu rezultate la olimpiada
județeană.



Realizări an calendaristic 2018

Sponsorizare  200 lei Școala de vară, 
desfășurată în vara 2018 de cadrele 
didactice de la Șc. Gimnazială Sf. Ilie 
Toplița,

Sponsorizare 1000 lei, pentru 
desfășurarea activităților cu ocazia 
proiectului Erasmus +, oct.2018

Susținerea programului Școala după 
Școală, ciclul primar



Minte sănătoasă în corp sănătos

Perioada desfășurării: 01.08-28.09.2018

Valoarea proiectului: 4374 lei
◦ 2200 lei contribuție Consiliul Județean Harghita

◦ 2174 lei contribuție proprie

Au participat 41 și 7 cadre didactice elevi;
Ne-am propus să readucem in actualitate problema
lipsei de miscare a copiilor si a alimentaţiei
necorespunzătoare, să încercăm să determinăm
copiii de la clasele primare I-IV din structura
Cornişa a Şcolii Gimnaziale Sf. Ilie Topliţa, să
înţeleagă beneficiile sportului şi a alimentaţiei
sănătoase în viaţa de zi cu zi.











REZULTATE

88 de copii au conștientizat importanța sportului şi a
unei alimentaţii sănătoase, în viața cotidiană și au
devenit mai motivați și mai implicați în acest gen de
activităţi

aceștia iși vor da seama că din sport învață cât de
importantă este perseverența și competitivitatea, să își
dorească să fie cei mai buni, vor căpăta ambiție, să
raspundă în mod pozitiv provocărilor, atât celor
sportive cât și celor care nu au legătură cu sportul.





Cotizaţiile membrilor pt anul 2018, 2019

Asociația are 14 membrii, din care trei
fac parte din conducere, la momentul
de față membrii activi mai sunt 5.

S-a hotarât suma de 50 lei, cotizație ,
sumă care a fost achitată doar de 5
membrii, restul fie sunt plecați în
străinătate , fie nu mai vor să fie
membrii pentru că le-au plecat copii
de la școală.



Identificarea unor surse concrete de 
finanţare, dintre care 2%

Atragerea de donaţii 2% din impozitul 
pe venituri din salarii,

Menţinerea donaţiilor simbolice pe 
clase de min 5 lei de copil/pe an.

Atragerea de orice tip de 
sponsorizare.

Realizarea unui eveniment marcant cu 
bilete de intrare sau târg.



Realizările anului 2019

Achizitia de mingi de fotbal, volei  (19 buc)și corzi 
(31 buc ) care s-au împărțit fiecărei clase din ciclul 
primar cu ocazia zilei de 1 Iunie 2019.         
Valoare= 649 lei

Premierea elevilor cu rezultate la olimpiadele 
județene și naționale și a echipelor de volei, Iunie 
2019.  Valoare = 950 lei

Decorarea spațiului asfaltat de la structura Cornișa 
cu desene colorate rezistente la intemperii, cu 
vopsea clorcauciuc, pentru a avea pauze mai 
colorate. 5 sept 2019     Valoare= 1232 lei











#GreenScreen - Cunoașterea şi conservarea 
mediului prin activităţi extracurriculare

Desfășurare proiect cofinanțat de Consiliul Județean Harghita, perioada 
09.09.2019-31.11.2019

O excursie tematică (vizită de studiu)  pe traseul Toplița - Borsec - Bicaz – Lacu 
Roșu – Gheorgheni – Toplița cu vizitarea următoarelor obiective turistice: 
Izvoarele de ape minerale Borsec, procedeul  tehnologic de îmbuteliere a apei 
minerale Borsec,  lacul Bicaz, barajul de la  Bicaz, Lacul Roșu.

Grup țintă - 45 copii și 4 cadre didactice

Concurs de inot la Centrul Wellness Banffy din Toplița, unde primii cei mai
buni înotători vor primi cupe ‘si medalii, pentru activarea spiritului
competitiv și recunoașterea efectelor benefice ale practicării sportului în apă

Grup țintă - 30 copii și 4 cadre didactice

O excursie tematică pe traseul Toplița – Joseni – Praid – Sovata – Tg Mureș -
Reghin –Toplița cu vizitarea următoarelor obiective turistice: salina Praid, 
lacul Ursu Sovata, Muzeul de Științele Naturii Reghin.

Grup țintă - 45 copii și 4 cadre didactice

Valoare proiect = 6000 lei din care 3700 de la Consiliul Județean



Strategia unor activități școlare și extrașcolare
pentru anul şcolar 2019-2020.

Achizitia a 5 jocuri EQ Games pt
dezvoltarea inteligentei emotionale la
copii,

Sprijinirea activităților din cadrul
Scoala Altfel și Școală după Școală

Organizarea activităților de 1 Iunie
2020,

Realizarea unui spectacol de Crăciun.



EQ GAME
INTELIGENŢA EMOŢIONALĂ POATE FI ANTRENATĂ!

Cum o antrenăm?

Cu ajutorul jocului EQ Game - Alfabetul Inteligenţei Emoţionale

Primul instrument din România care dezvoltă inteligenţa emoţională!

Ce face acest joc?

Pe scurt, indiferent că este folosit de un adult sau de un copil în formare, jocul ăsta te invaţă 
cum să devii ceea ce noi numim cu admiraţie “un om descurcăreţ”.

Deşi arată cumva asemănător unui joc de Monpolly sau Catan, Eq Game nu este doar un 
joc, ci un adevărat curs intensiv şi distractiv de dezvoltare a inteligenţei 
emoţionale. 

Este o calitate care se dezvoltă repede și care îl ajută pe toate planurile. Îl ajută la școală, îl 
ajută să-și facă prieteni și să se adapteze oriunde, îl ajută să fie mai calm (deci 
câștigi și tu din asta), mai curajos, mai încrezător, mai muncitor, etc.



” „Educaţia este cea mai puternică armă pe care o poţi folosi 

pentru a schimba lumea”
– Nelson Mandela

„Schimbarea nu va veni dacă aşteptăm altă persoană sau 
altă perioadă. Noi suntem cei pe care i-am aşteptat”

– Barack Obama 


