
Prezentarea 
ASOCIAȚIEI DE PĂRINȚI 
IT TIBERIU POPOVICIU



• Asociația de părinți IT Tiberiu Popoviciu a fost înființată în scopul susținerii 
activităților educative, școlare și  extrașcolare, a susținerii și promovării 
formării  profesionale și umane și sprijinirea integrării sociale a elevilor.

• Adresa Asociației IT Tiberiu Popoviciu este Cluj-Napoca, str. Calea Turzii, 
nr. 140.

• Cod fiscal 17886247

• Cont IBAN RO64BTRL01301205S42557XX deschis la  Banca Transilvania



Asociația s-a implicat, de-a lungul anilor, prin contribuțiile 

părinților, donații, sponsorizări etc. în următoarele  proiecte și 

activități:

• sponsorizarea diferitelor activități extrașcolare/ deplasarea la aceste activități, plata taxelor de participare, transport, 
precum și a concursurilor școlare, susținerea participării elevilor și a profesorilor la concursuri școlare și olimpiade 
naționale și internaționale 

• achiziția de echipament informatic, laptopuri, calculatoare, monitoare 

• dotarea sălilor de clase și a laboratoarelor cu material didactic, mobilier, table inteligente, aparatură xerox, imprimante, 
boxe sau camere video



• suportarea cheltuielilor legate de tipărirea revistei școlii 

• achiziția de echipamente sportive - achiziția uniformelor pentru echipele liceului

• suportarea unor cheltuieli cu materialele pentru construcții, vopsele etc. pentru zugrăvirea/ igienizarea diferitelor săli de clasă și/ sau 
laboratoare 

• realizarea rețelei de internet la sediile din str. Turzii (cladire gimnaziu) si str. Zorilor

• achiziția și montarea terenului sintetic de fotbal, achiziția de porți pentru fotbal/ handbal, acoperirea cu plase a terenului exterior; 
dotarea cu instalație nocturnă

• susținerea unor cheltuieli cu mijloace de inventar pentru dotări diverse, reparații curente în interiorul școlii/ cantinei și pentru curte

• achiziția de manuale școlare, cărți pentru dotarea bibliotecii școlare, acordarea de cadouri cărți de premiu pentru final de an școlar

• premierea șefilor de promoție la clasele a VIII-a și a XII-a cu sume cuprinse între 300-500 lei de elev



• Pe site-ul școlii a fost postată declarația 230/2020, apoi varianta 
editabilă din 2021, la adresa:
http://www.tpopoviciu.ro/asociatia-de-parinti

• Pentru ca un părinte să devină membru al asociației, este necesară 
completarea și trimiterea unei cereri de adeziune (link in pagina 
asociației) și plata unei cotizații anuale de membru. Calitatea de 
membru permite părinților să participe sau să-și delege reprezentanți 
în Adunarea Generală a Asociației, să propună investiții și proiecte, să 
voteze, să aleagă și să poată fi aleși în structurile de conducere.

http://www.tpopoviciu.ro/asociatia-de-parinti/


Taxa de membru este in valoare de 40 de lei pe an și se poate plăti la secretariatul din Calea 

Turzii sau se poate vira în contul asociației cu menționarea numelui părintelui sau a clasei, dacă 

aceasta este colectată la nivel de clasă sau de la mai mulți părinți dintr-o clasă.

Contul în care se pot depune sponsorizări este RO64BTRL01301205S42557XX 

deschis la Banca Transilvania. 

Actele/cererile de adeziune, alte documente etc. sunt colectate, la nivelul școlii, prin 

depunerea la secretariatul din Calea Turzii. De asemenea, adeziunile pot fi trimise și pe email, 

la adresa: asociatia.it.tpopoviciu@gmail.com 

mailto:asociatia.it.tpopoviciu@gmail.com


• Rugăm comitetele de părinți alese în cadrul fiecărei clase, formate din președinte, 2 (doi) 
membri și un casier, să disemineze informațiile prezentate, astfel încât asociația să aibă o 
reprezentativitate crescută prin atragerea unui număr cât mai mare de membri. Propunerile 
de investiții pot fi expuse spre analiză și supuse votului asociației doar de către membrii 
activi.

• Părinții elevilor se pot organiza și sub forma unui comitet reprezentativ al părinților, unde 
pot discuta liber probleme legate de activitatea școlară care nu presupun investiții financiare 
derulate prin asociație. 

• Invităm pe cei care vor să reprezinte interesele claselor din care fac parte copiii lor să adere 
în număr cât mai mare la asociație, astfel încât Asociația IT Tiberiu Popoviciu să continue 
proiectele începute și să poată sprijini în continuare activitatea școlară și extrașcolară prin 
inițierea și finanțarea unor proiecte similare sau cu totul noi.



Vă mulțumim!


