
Subventiile pentru echipamente 

primite de la AEFE de catre 

liceul nostru au fost consisten-

te : mai mult de 500 000 euro 

in total pe o perioada de doi 

ani, care ne-au permis in princi-

pal sa echipam sala de spectacol 

si laboratoarele de stiinta. In 

acelasi timp, un sistem de vi-

deoconferinta a putut fi achizi-

tionat, utilizat pentru conferinte 

cu AEFE, formatori si alte licee, 

pentru conferinte cu scoli supe-

rioare din Franta pentru elevii 

din ultimul an si pentru proiec-

te pedagogice cu alte licee. 

Liceul nostru a beneficiat si de 

sponsorizari provenite din sec-

torul privat : Lafarge, Auchan, 

Apa Nova, Groupama, cabine-

tul GLN, cabinetul Popovici 

Nitu, Orange, Michelin si de 

curand si Carrefour. Acestia au 

permis completarea bugetului 

« echipamente » a noului liceu 

care a fost de un million de 

euro. 

Acest buget cuprinde mobilie-

rul de clasa – mese, scaune – 

dulapurile, tablourile, vide-

proiectoarele, materialul infor-

matic… si echipamentele exte-

rioare pentru scoala primara ca 

si toate echipamentele sportive 

exterioare si interioare. 
 

Parlamentari implicati 
 

Trebuie sa amintim si de sub-

ventiile aduse de catre alesii 

francezi, reprezentanti ai fran-

cezilor in strainatate : Dl. Sena-

tor Robert Del Picchia (35 000 

euro) ; Dl. Deputat Jean-Yves 

Leconte (25 000 euro) ; Dl. 

Deputat Pierre-Yves Lebor-

gn’ (20 000 euro). Acestia din 

urma au contribuit – printre 

altele – la echiparea celor doua 

centre de documentare a liceu-

lui : BCD a Scolii Primare si 3C 

a Scolii Secundare. 
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Mesajul presedintelui 
 

Dragi parinti, 

 

Cum vara se apropie, doresc 

sa revin asupra angajamente-

lor mele ca si Presedinte  al 

Fundatiei, care v-au fost 

prezentate cu ocazia felici-

tarilor pentru noul an 2014. 

Era vorba de trei angaja-

mente : 

Primul se referea la asigurarea 

celor mai bune conditii de 

invatare pentru copiii nostri 

atat din punctul de vedere al 

continutului cat si din punctul 

de vedere al mediului in care 

isi desfasoara activitatea. 

Dincolo de foarte bunele 

rezultate obtinute de Mr 

Houille si de intregul corp 

didactic, veti constata ca 

eforturile Fundatiei pentru 

atragerea unor sponsori solizi 

sunt recompensate. Aceaste 

fonduri suplimentare ne 

asigura buna functionare a 

scolii noastre. 

 

Al doilea angajament era 

reluarea dialogului cu corpul 

didactic si cu personalul ad-

ministrativ. O prima intalnire 

de consultari a avut loc luna 

trecuta cu propuneri concrete 

facute de Fundatie, cum ar fi 

asigurarea medicala pentru 

toti angajatii, propuneri care 

vor duce la imbunatatirea 

conditiilor de munca. 

In fine, v-am promis transpar-

enta si comunicare. Sper ca 

cei care au avut timpul nece-

sar pentru consultarea site-

ului nostru au observant 

calitatea si cantitatea infor-

matiilor updatate zilnic. 

Asteptand ultimul nostru 

newsletter 2013-2014, urez 

mult success elevilor nostrii 

care vor sustine examenele de 

bacalaureat si brevet. 

 

Stéphane BATOUX 

Agenda 

Sedintele Biroului 

5 mai / 12 mai /  26 mai 

Sedintele Consiliului Director 

19 mai / 16 iunie 

Scoală primare biblioteca Centru de documentare liceu 

Jocuri în aer liber şcoală primară 

 

Echipamentul liceului este intr-o continua evolutie. Recent, An-

samble a furnizat despartitoare pentru a-i izola pe elevii de la 

gradinita in timpul mesei de la cantina. 


