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Mesajul presedintelui
Dragi parinti,
De la numirea mea in functie,
am insistat asupra necesitatii
de a avea o activitate cat mai
transparenta atat la nivelul
Funfatiei cat si la nivelul Consiliului Director, astfel incat sa
fiti mai bine informati asupra
vietii scolii noastre.
Doresc sa impartasesc cu
dumneavoastra, in aceasta
prima scrisoare deschisa
lunara, simbol al acestei transparente promise, actiunile pe
care dorim sa vi le comunicam
de o maniera regulata.
In ceea ce priveste prima
noastra editie, am ales sa
revenim in detaliu asupra
diferitelor etape a creerii
Fundatiei, element indispensabil a bunei gestiuni a scolii
noastre, in acord cu principiile
elaborate de AEFE.
In acelasi timp, veti gasi pe site
-ul liceului urmatoarele informatii actualizate periodic :
1) Calendarul anual al diferitelor sedinte importante ale
Biroului si ale Consiliului
Director.
2) Bugetul pentru 2014.
3) Ordinea de zi a sedintelor.
4) Principalele decizii luate in
Consiliul Director.
Va doresc voua si copiilor
dumneavoastra o vacanta de
iarna excelenta.
Stéphane BATOUX

Agenda
Sedintele Biroului
7 februarie / 3 martie /
10 martie
Sedintele Consiliului Director
10 februarie / 17 martie

Februarie 2014

Din APEG in Fundatie
Cum a functionat liceul
pana acum ?
Pana in octombrie 2013,
APEG, Asociatia Parintilor de
Elevi Gestionari, o asociatie
franceza non-profit, gestiona
activitatea de invatamant a
liceului in baza unei conventii
semnate cu AEFE (Agentia
pentru invatarea limbii franceze in strainatate care este
afiliata la Ministerul Afacerilor
Externe).
APEG inchiria spatii in Herastrau pentru gradinita, terenul
si cladirile din centrul orasului
fiind propietatea statului francez. Activitatea pedagogica era
gestionata de Directorul scolii,
asistat de Consiliul Scolii compus din parinti alesi. Gestiunea
financiara era in responsabilitatea Comitetului de Gestiune,
compus din parinti alesi si din
reprezentanti ai Statului Francez.
De ce o Fundatie?
In 2005, ambasada Frantei si
APEG, avand un proiect de a
construi un nou liceu, au creat
o fundatie pentru a gestiona in
acelasi timp activitatea de invatamant dar si costul noii constructii, terenul trebuind sa fie
pus la dispozitie de catre statul
Roman pe o perioada de 50 de
ani.
Fundatia a fost creata datorita
unor cerinte legale caci Statul
roman nu putea sa cedeze
terenul catre o asociatie de
drept francez.
Care este organizarea
actuala ?
Fundatia este de drept roman
dar liceul este in continuare un
liceu francez care depinde de
sistemul educational francez.

Astfel, Fundatia a semnat o
noua conventie cu AEFE pentru
a putea gestiona activitatea de
invatamant. In acelasi timp,
liceul este recunoscut de catre
Statul roman, ceea ce permite
elevilor care studiaza aici de a
avea toate echivalarile necesare
pentru as continua studiile in
sistemul romanesc.
Activitatea pedagocica este in
continuare gestionata de catre
Directorul scolii, asistat de
Consiliul Scolii compus din
parinti alesi. Gestiunea financiara este de domeniul Comitetului Director al Fundatiei, compus din aceeasi parinti alesi si
din reprezentanti ai Statului
Francez.
Altfel spus, organizarea nu s-a
schimbat: orice parinte este
membru de drept a APEG si isi
alege reprezentantii in Comitetul Director al Fundatiei.
Ce s-a intamplat in octombrie 2013 ?
Conform contractului de imprumut semnat cu BRD, salariatii, echipamentele, mobila, etc.
susceptibile de a fi utilizate ca si
trezoreria au fost transferate
Fundatiei.
APEG nu are deci in acest moment nici creante, nici datorii si
nu mai realizeaza tranzactii

financiare. Singurul sau activ
este partea din Fundatie pe
care o detine. APEG continua
sa existe ca si membru fondator al Fundatiei.
Fundatia detine constructia ca
si toate echipamentele liceului,
gestioniaza activitatea de invatamant si va trebui sa returneze imprumutul contractat pe
15 ani de la BRD.
Starea financiara a fundatiei
este auditata de catre un cabinet international de audit
recunoscut.
Rezultate 2013
Anul 2013 este un an special
pentru ca activitatea de invatamant a fost gestionata de catre APEG de la 1 ianuarie
2013 pana in octombrie 2013
si de catre Fundatie din octombrie pana in decembrie
2013.
In consecinta, inainte de a
avea o viziune globala a rezultatelor 2013, pregatim, in
afara rezultatelor Fundatiei,
rezultatele combinate
(APEG+Fundatie) pentru o
viziune clara asupra lucrurilor.
Richard Perrin, trésorier

