
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONSILIUL  REPREZENTATIV  AL  PĂRINŢILOR  ȘCOLII  GIMNAZIALE  

 „MIHAI EMINESCU” CRAIOVA 

 

Componenţă 
În anul şcolar 2018/2019, Consiliul Reprezentativ al Părinţilor Școlii Gimnaziale „Mihai Eminescu” 

este format din 26 de membri, şi este coordonat de: 

-  Duinea Olivia., preşedinte 

- Stoean Ruxandra , vicepreşedinte (învăţământ preşcolar) 

- Stamatie Gheorghe, vicepreşedinte (învăţământ primar) 

- Dabu Silvia, secretar 

Adunarea generală a părinţilor sub coordonarea consilierului educativ şcolar a ales în mod democratic 

acest comitet. 

Preşedintele Comitetului de părinţi pe şcoală va elabora un program de activităţi cu responsabilităţi şi 

termene de realizare în prima săptămână după validarea alegerilor, împreună cu Consilierul educativ şi 

Consiliul elevilor. 

 

Nr. 

crt. 
Numele și prenumele 

Responsabilitate 

la nivelul clasei 

Reprezentantul Consiliului  de 

părinți de la: 

Contact 

1. STOEAN RUXANDRA preşedinte Grădiniţă 0726300378 

2. IANCU LIVIU preşedinte CPA (KRISTIAN) 0745328482 

3. GOLUMBEANU DANIELA preşedinte CPB (LUNGU) 0727820083 

4. BÎLDEA NICOLAE preşedinte I A  (MANDRA) 0762708889 

5. STANCIU PERSIDA preşedinte I B (DRANICEANU) 0760294626 

6. STOEAN RUXANDRA        preşedinte II A (VOICAN) 0726300378 

7. STAMATIE GHEORGHE preşedinte II B (BRATASANU) 0721206092 

8. BUDREA ELISABETA preşedinte II C (PETRESCU) 0729792148 

9. STAICU ADRIANA preşedinte III A (IFRIM ) 0721581752 

10. GHINDEANU MĂDĂLINA         preşedinte III B ( UNGUREANU) 0761332842 

11. PEREŢEANU ALINA preşedinte III C (IVAN) 0723541551 

12. BĂLĂ ALINA preşedinte IV A (CIMPOERU) 0763064069 

13. GRIGORIE ALINA preşedinte IV B (IONESCU) 0724687797 
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14. IONESCU OANA        preşedinte IV C (BODODEA) 0748696615 

15. DECĂ MARIANA preşedinte V A ( RUSU) 0746041587 

16. STOIAN BOGDAN preşedinte V B (STOIAN) 0760887553 

17. DONDOE MARIA preşedinte V C (BEER) 0764655055 

18. MAMUT GEORGE         preşedinte VI A (TUCA ) 0770941863 

19. MIHAI MARIANA preşedinte VI B (STANICA) 0741559223 

 20. DUINEA OLIVIA preşedinte VII A (MITRAN) 0744692541 

21. PÎRVU DANIELA preşedinte VII B (VANCICA) 0730444956 

22. NUŢU FLORIN preşedinte VIII A(GUSATU ) 0749031077 

23. SPĂTĂRELU IULIANA preşedinte VIII B( TRUSCA) 0766960034 

 

 

    Coordonator  pentru proiecte și programe  educative școlare și extrașcolare, 

       Prof. Raluca Mitran 

 

 



 

 

 

 

 
 

Avizat,  

D I R E C T O R, 

Prof.Silvia CÂRŢU 

 

Aprobat în ședința Consiliului Reprezentativ al părinților din 30.10.2018 

 

PLAN  DE  ACTIVITATE  AL  CONSILIULUI  REPREZENTATIV AL PĂRINŢILOR 

An şcolar 2018-2019 

                 VIZIUNEA NOASTRĂ   

        Dezvoltarea armonioasă şi completă a personalităţii copiilor, integrarea acestora cu succes în ciclurile 

şcolare ( preşcolar, primar, gimnazial) şi în societate. 

 

                MISIUNEA NOASTRĂ 

        Sprijinim şcoala în obţinerea de progrese şi de performanţe în educaţia copiilor, pregătirea acestora 

pentru viaţă. 

 

                OBIECTIV GENERAL  

        Urmărim să dezvoltăm un cadru propice partenetiatului educaţional şcoală-familie şi să ajutăm şcoala 

să facă faţă schimbărilor, să se adapteze la schimbare, să o sprijinim în „bunul mers” al tuturor activităţilor 

şcolare şi extraşcolare ce urmează a se desfăşura în anul şcolar 2018-2019. 

 

            OBIECTIVE SPECIFICE 

- dezvoltarea parteneriatului şcoală-familie vizând calitatea actului educativ în beneficiul elevului; 

- încurajarea şi implicarea unui număr cât mai mare de părinţi în viaţa şcolii; 

- soluţionarea şi eliminarea eventualelor conflicte; 

- sprijinirea conducerii în crearea unui climat socio-afectiv şi securizant în spaţiul şcolar; 

- sprijinirea şcolii în promovarea „imaginii şcolii” prin încurajarea iniţiativelor extraşcolare elevi-profesori-

părinţi; 

 - sprijinirea şcolii în plasarea ei pe un loc favorabil in sistemul concurenţial. 

 

                ANALIZĂ 

PUNCTE TARI:  

     - asigurarea unui climat deschis şcoală-familie; 

     - asigurarea unei comunicări deschise şi permanente cu părinţii prin utilizarea de instrumente care s-au 

dovedit eficiente (email, sms,telefonie, corespondenţă scrisă); 

     - spaţii de şcolarizare moderne; 

     - dezvoltarea de parteneriate educative la care părinţii sunt implicaţi; 

     - dezvoltarea de parteneriate europene Comenius, Erasmus prin care elevii şcolii au avut posibilitatea să 

cunoască alte niveluri de învăţământ din diferite ţări ale U.E.; 

MINISTERUL EDUCAŢIEI  NAŢIONALE 

Şcoala Gimnazială „Mihai Eminescu”  

Localitatea CRAIOVA 

Tel / fax: 0251 439194 Tel.0351417055 ; 0351417054 

Email: scgimnmihaieminescu@yahoo.com 

web: www.scmihaieminescu.ro 

CONSILIUL REPREZENTATIV AL PĂRINŢILOR  

Şcoala Gimnazială „Mihai Eminescu”  

Localitatea CRAIOVA 

Tel / fax: 0251 439194 Tel.0351417055 ; 0351417054 

Email: scgimnmihaieminescu@yahoo.com 

 

CONSILIUL REPREZENTATIV AL PĂRINŢILOR 

Şcoala Gimnazială „Mihai Eminescu”  

Localitatea CRAIOVA 

Tel / fax: 0251 439194 Tel.0351417055 ; 0351417054 

Email: scgimnmihaieminescu@yahoo.com 

web: www.sc37mihaieminescu 

mailto:scgimnmihaieminescu@yahoo.com
http://www.scmihaieminescu/
mailto:scgimnmihaieminescu@yahoo.com
mailto:scgimnmihaieminescu@yahoo.com
http://www.sc37mihaieminescu/


    - încadrarea la clasă cu diriginţi implicaţi în dezvoltarea parteneriatului şcoală-familie, în informarea 

completă şi în timp util a părinţilor în ce priveşte comportamentul elevilor în şcoală, a situaţiei la învăţătură, 

sau a devierilor de comportament; 

     - comunicare corectă în ce priveşte stabilirea C.D.S . 

PUNCTE  SLABE:   

   - nu toţi părinţii participă la şedinţele cu părinţii în cadrul cărora, se iau decizii majore privind buna 

desfăşurare a activităţii şcolare; 

   - superficialitate şi dezinteres din partea unor părinţi privind situaţia la învăţătură a copiilor lor sau faţă de 

rezultatele obţinue la simulările evaluării naţionale, la examenele naţionale; 

   - interes scăzut în consultarea problemelor şcolii; 

   - neimplicarea unui număr suficient de părinţi în străngerea de fonduri extrabugetare. 

 

 NEVOI  IDENTIFICATE 

- analiza rezultatelor obţinute de elevi şi promovarea de măsuri cu privire la îmbunătăţirea situaţiei la 

învăţătură şi de creştere a procentului de promovabilitate la E.N.; 

   - sporirea exigenţei părinţilor faţă de rezultatele obţinute de elevi la evaluările curente şi evaluările 

naţionale; 

   - conştientizarea părinţilor cu privire la implicarea acestora în desfăşurarea activităţilor şcolare şi 

extraşcolare; 

   - cunoaşterea cât  mai corectă a obligaţiilor ce revin părinţilor conform ROFI şi RI; 

   - conştientizarea părinţilor prin donaţii sau sponzorizări privind dotarea şcolii cu material didactic; 

   - monitorizarea şedinţelor cu părinţii pe clase. 

 

Nr. 

Crt. 

Perioada/ 

Data 
ACTIVITĂŢI RĂSPUNDE 

1 octombrie  

2018 

Organizarea Consiliului Reprezentativ al Părinţilor - director 

- coordonatorul pt proiecte 

si programe educative 

2 permanent Atragerea unor persoane fizice sau juridice care, prin 

contribuții financiare sau materiale contribuie la 

modernizarea bazei materiale 

- preşedinte CRP 

3 semestrial Colectează și administrează suma reprezentând cota-parte 

din contribuția proprie 

- consiliul reprezentativ al 

părinților 

4 periodic 1. Sprijină conducerea școlii în procurarea unor mijloace 

de învățământ, cotribuind astfel la dotarea cabinetelor și 

sălilor specializate, sălilor de clasă 

2. Atrage finanțări în vederea îmbogățirii fondului de 

cartea 

- consiliul reprezentativ al 

părinților 

5 februarie  

2019 

„Părinţi, vă cunoaşteţi copiii?” studiu de caz, 

interpretarea chestionarelor” Carte de identitate” 

 

- consilierul educativ 

- consilier pshihopedagog 

6 ocazional 1. Sprijinirea cadrelor didactice în organizarea serbărilor 

cu ocazia diferitelor evenimente 

2. Pregătirea activităților dedicate sărbătorilor de iarnă 

- consiliul reprezentativ al 

părinților 

-cadre didactice 

6 conform 

graficelor 

Sprijinirea desfăşurării activităţilor extracurriculare şi 

extraşcolare: excursii, vizite, concursuri, parteneriate, 

programul „Şcoala altfel”, programul educaţional SDS, 

Zilele şcolii, Ziua porţilor deschise etc. 

- consiliul reprezen-tativ al 

părinților 

-cadre didactice 

7 de câte ori 

este nevoie 

Susținerea școlii în derularea programelor de prevenire și 

de combatere a abandonului școlar 

- consiliul reprezentativ al 

părinților 

- director 



8 septembrie 

iunie 

Sprijinirea în vederea organizării manifestărilor dedicate 

începutului şi sfârşitului de an şcolar 

- preşedinte CRP 

- consilierul educativ 

9 conform 

procedurii 

Propunerea disciplinelor opţionale în vederea realizării 

ofertei educaţionale. Sprijinirea conducerii şcolii în 

vederea promovării ofertei educaţionale. 

- consiliul reprezentativ al 

părinților 

   10 ocazional Promovarea dialogului cultural, cunoașterea tradițiilor 

culturale spcifice minorităților în plan local (etnia rromă 

din cartier) 

- consiliul reprezentativ al 

părinților 

11 ocazional Strângerea de fonduri pentru ajutorarea copiilor cu diferite 

probleme medicale sau financiare 

- consiliul reprezentativ al 

părinților 

12 permanent Sprijinirea parteneriatelor educaționale dintre școală și 

instituțiile cu rol educativ în plan local (parteneriat şcoală-

familie-biserică). 

Sprijinirea conducerii şcolii în vederea promovării imaginii 

şcolii 

- consiliul reprezentativ al 

părinților 

  

                                                            Președinte Consiliul Reprezentativ al părinților, 

                                                                         

                                                                                                          Olivia DUINEA 

 

Am luat cunoştinţă, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


