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AGENDA INTALNIRII :

Prezentarea Asociatiei 

Prezentarea modului de organizare si a site-ului www.aspsc.ro

Actiunile recente ale AsPSC

- decizie investitie gard pentru izolarea platoului din spate 

- decizie senzori fum

- decizie sustinere ateliere pictura 

- implicarea Agentiei Nationale Antidrog 

- Implicarea Directiei de Combatere a Criminalitatii Organizate

Dialog deschis

Ora 16 intalnirea cu Dl Primar al sectorului 2 - Radu Mihaiu

http://www.aspsc.ro/
http://ana.gov.ro/mesajul-meu-antidrog-proiect-concurs-de-prevenire-a-consumului-de-droguri-adresat-elevilor-de-gimnaziu-si-liceu/
https://www.politiaromana.ro/ro/politia-romana/unitati-centrale/directia-de-combatere-a-criminalitatii-organizate
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SUBIECTELE RECOMANDATE DE CEI PREZENTI :

Sala de sport, burse pt sportivi
Siguranta copiilor nostri in vecinatatea scolii si nu numai
Siguranța in școală

Siguranta si îmbunătățirea controlului accesului in scoala
Siguranta in scoala
Deschiderea cantinei, dotarea laboratorului de informatica, renovarea sălii
de sport, prevenirea consumului de droguri în școală, suplimentarea
numărului de femei de serviciu
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Sala de sport
Amfiteatrul
Securitatea copiilor in perimetrul scolii

Securitate: Politie Locala sa patruleze in perimetrul din jurul scolii; Politia de 
sector sa asigure reprezentant in curtea scolii asa cum au alte licee, macar la 
anumite ore de trafic intens; Angajatii primariei pe post de gardieni sa fie alesi
astfel incat sa impuna respect si sentiment de siguranta
Căldura în școală

Siguranta trecerilor de pieton din jurul scolii. Nu sunt trasate zebrele, semnele
nu sunt vizibile. Sunt insuficiente

Securitatea in scoli , probleme/pericole/propuneri/concluzii
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Trafic rutier pe străzile Icoanei si Calderon / Siguranța rutieră: 
1.semnalizare trecere pietoni, 
2.cu zebra si semnal luminos, semnalizare scoala si limitare viteza, 
3.trasare clara a benzilor de circulație si de parcare, 
4.prezenta echipaj circulație in zonele de vârf 7-9 si 13-14 cu semne de stop-
asistare copii buna traversare copii
Necesitatea unor camere de supravegheat in toate zonele din curte (pentru
evitarea fumatului de orice fel și a bătăilor între elevi)
Situatia actuala a scolii dpdv al sigurantei
Sala de sport
Cantină
Programe de preventie antidrog
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Investitii: teren de sport practicabil si iarna; amenajare si instalare de extra 
cosuri de baschet pe portiunea din spate
Accesul liber al copiilor in curtea scolii, in week-end, pentru activitati
sportive + reparatii/reamenajare/curatenie curtea scolii
- Sala de sport- stare si soluții pentru punerea in funcție pe perioada
sezonului rece; 
- Programe de informare si preventie in scoli cu privire la consumul de 
droguri, tutun, alcool, etc. - prezenta unor specialiști care pot prezenta
pericolele ascunse si vizibile generate de acestea
- uniformă scolara obligatorie - apartenența la scoala / inducerea gândirii
ca suntem intr o instituție ce impune un comportament adecvat
Ce sancțiuni au fost luate pentru elevii care au distribuit droguri in incinta
școlii ?
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REALIZARILE SCOLII IN 2022 CU IMPLICAREA ASPSC 

S-au obtinut de la buget ( DGAPI/PS2) 50 Pc-uri noi de ultima generatie
All In One pentru dotarea claselor iar calculatoarele existente in clase au 
fost relocate in laboratoarele de informatica.

S-au suplimentat display-urile digitale astfel incat fiecare sala detine un 
display digital Samsung FLIP
S-a reabilitat amfiteatrul atat estetic cat si tehnic audio-video







A

S
P

S

C

 

Asociația de Părinți din Școala Centrală
Viitorul pe care ni-l dorim, ne obligă să ne implicăm !!!

Colegiul Național  Școala Centrală
Trecutul care obliga !

PRIORITATI URGENTE NECESARE IN SCOALA NOASTRA
- Sistem de supraveghere video pentru spatiile commune cu puncte de 

monitorizare la poarta la cabina de paza. Astfel personalul de paza
poate vedea pe monitor toate spatiile perimetrale.

- Gard metallic inalt din palsa bordurata care sa inchida complet accesul
copiilor la platoul din spatele centralei.

- Reabilitarea urgenta a burlanelor de colectare a apelor pluviale.
- Reabilitarea cantinei
- Inlocuirea centralei termice
- Scaune pentru amfiteatru
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PRIORITATI GENERALE NECESARE IN SCOALA NOASTRA
- Refacerea hidroizolatiei demisolului atat in zona de clase de cursuri cat 

si a cantinei. In acest moment cantina si anumite clase nu pot fi utilizate
din cauza mucegaiului.

- Refacerea acoperisului in zonele deteriorate. In acest moment ploua in 
POD.

- Inlocuirea insfrastructurii de internet
- Betonarea platoului din spatele centralei termice si amplasarea

ulterioara a unei arene sportive modulare pe structura usoara
- Anemajarea cu tartan a pistei pentru alergari de 50m
- Rastel acoperit pentru parcarea trotinetelor si a bicicletelor.
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PRIORITATI GENERALE NECESARE IN SCOALA NOASTRA

- Reabilitarea peisagistica a gradinilor scolii, gazon, plante, gardulete
- Proiect pentru iluminatul architectural al scolii, bazat pe proiectie LED si

lumini ambientale necesare claselor ce termina orele pe timp de noapte
orele 19:35.

- Reabilitarea salii de lectura si pregatire francofona ( slefuire/raschetare
parchet, lavabila, mobilier )

- Draperii in fiecare clasa de curs pentru un ambient propice si o 
Acustica corespunzatoare.



A

S
P

S

C

 

Asociația de Părinți din Școala Centrală
Viitorul pe care ni-l dorim, ne obligă să ne implicăm !!!

Colegiul Național  Școala Centrală
Trecutul care obliga !

PRIORITATEA ZERO A SCOLII
SI A 

ASOCIATIEI DE PARINTI ….
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PRIORITATEA ZERO A SCOLII SI A ASOCIATIEI DE PARINTI 

ARENA SPORTIVA
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