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ASOCIAȚIA PĂRINȚILOR CNSH TECUCI funcționează din 11 februarie 2014, prin 

eforturile conjugate ale grupului de inițiativă (membri fondatori): Arhire Tatiana, Filimon Nela și 

Tudor Liliana. Prin statutul adoptat, asociația este o organizație neguvernamentală, nepolitică și fără 

scop lucrativ, funcționând ca persoană juridică, conform Ordonanței Guvernului nr. 26/2000.  

Din 16 februarie 2022 s-a modificat componența Consiliului director, astfel: 

- Dumbravă Ani Rodica – președinte; 

- Modiga Ramona Emanuela – vicepreședinte; 

- Zamfir Monica Doinița – membru. 

Scopul asociației este de a constitui un sprijin pentru Colegiul Național „Spiru Haret” 

Tecuci în realizarea programului de învățământ și a obiectivelor curriculare, în ridicarea continuă a 

nivelului instructiv-educativ, în întreținerea, îmbunătățirea și modernizarea bazei materiale și în 

premierea copiilor cu rezultate performante. 

 



Între obiectivele asociației noastre se înscriu:  

- asigurarea resurselor financiare și stabilirea modalităților de atingere a scopului propus; 

cunoașterea cerințelor procesului didactic și identificarea modalităților prin care putem 

contribui la satisfacerea lor;  

- sprijinirea conducerii colegiului și a membrilor corpului didactic în evaluarea cât mai 

bună a acțiunilor pe care le urmăresc (orientarea școlară și profesională, integrarea 

socială a adolescenților, lectorate cu părinții, educația pentru sănătatea fizică și psihică, 

morală si civică, pentru ținuta acțiunilor educative organizate în școală și extrașcolar);  

- colaborarea cu instituții de învățământ preuniversitare și universitare, stabilirea de 

legături de lucru cu Inspectoratul Școlar al Județului Galați și cu Ministerul Educației, 

precum și cu Primăria și Consiliul Local Tecuci;  

- stabilirea de raporturi de asociere, de afiliere sau de altă natură cu instituții sau organizații 

similare din România și din alte state care promovează dezvoltarea și modernizarea 

învățământului și educației, în general;  

- colectarea și achiziționarea de ajutoare prin donații și sponsorizări (în natură și în bani) 

din partea unor persoane fizice sau juridice din țară și din străinătate;  

- stimularea materială a elevilor care realizează performanțe excepționale la învățătură și 

a acelora care obțin rezultate de prestigiu național și internațional la olimpiade și la 

celelalte concursuri școlare. 

Încă de la înființare ne-am străduit să oferim o interfață prietenoasă, prin care să contribuim 

la evoluția contextului educațional, prin proiecte dedicate modernizării spațiilor de învățare, susținerii 

cadrelor didactice în activitatea lor curentă și completării resurselor necesare pentru realizarea 

proiectelor elevilor. 

ASOCIAȚIA PĂRINȚILOR CNSH TECUCI dorește să inițieze un dialog activ, 

constructiv între părinți, elevi, profesori, pentru a crește și mai mult prestigiul Colegiului Național 

„Spiru Haret”  Tecuci în rândul celorlalte colegii din județul Galați și din țară. 

În ultimii ani școlari am reușit să atragem, prin Declarația 230 și sponsorizări oferite de 

companii, fonduri pentru proiecte și activități diverse. 

 

 Președinte, 

Dumbravă Ani Rodica 


