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Introducere  
 
 
  Motto: Scopul educaţiei ar trebui sa fie acela de a ne învăţa mai curând cum sa gândim decât 

ce să gândim, să ne îmbunătăţească mai curând minţile, astfel încât să ne facă capabili a gândi pentru noi 

înşine decât să ne umplem mintea cu gândurile altor oameni 

 

 Educația este un factor strategic pentru viitorul României. Elaborarea unor politici şi 

strategii coerente de dezvoltare a educaţiei nu se poate face decât pe baza unei analize obiective 

şi transparente a sistemului. 

 Prezentul raport este o analiză a principalelor aspecte cantitative şi calitative din educaţie 

constatate în decursul anului şcolar 2017-2018, şi a fost întocmit pe baza documentelor care 

descriu activitatea diferitelor compartimente. Este o prezentare sintetică în care sunt surprinde 

aspectele reprezentative şi care face referiri atât la latura pozitivă, cât şi la cea ameliorativă a 

activităţii complexe desfăşurate la nivelul Colegiului "Mihail Cantacuzino" Sinaia. Raportul 

reflectă gradul în care, prin programele şi politicile sale, instituţia noastră a contribuit la 

îmbunătăţirea sistemului educativ din oraş, evidenţiind măsurile, activităţile, intervenţiile 

punctuale, demersurile pe termen lung concretizate în programe clar definite, precum şi 

rezultatele obţinute. 

 Am urmărit să asigurăm un cadru motivant, stimulativ, care să conducă la un învățământ 

de calitate, prin valorificarea propriilor resurse umane și materiale. În vederea consolidării 

rolului școlii, ca principal instituție de educație și învățământ, Colegiul "Mihail Cantacuzino" a 

acționat inovativ pentru o abordare integrată a învățării, pentru susținerea dezvoltării actului 

educațional, a competențelor profesionale și a promovării performanțelor. 

 Utilizând o strategie de dezvoltare bazată în primul rând pe calitate şi profesionalism, s-a 

proiectat şi s-a pus în practică pe parcursul anului şcolar 2017 - 2018 un traseu al dezvoltării 

continue, s-a pus accentul pe implementarea unor programe care au contribuit la dezvoltarea 

încrederii în propriile forţe şi au generat entuziasm şi ataşament faţă de valorile societăţii 
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democratice moderne, răspunzând astfel la un nivel superior aşteptărilor elevilor, părinţilor şi 

comunităţii, în general. 

 Peste tot în lume, sistemul educaţional este confruntat, pe de o parte, cu impactul noilor 

tehnologii de cunoaştere şi comunicare, cu ritmul rapid al schimbărilor, pe de altă parte, cu 

efectul globalizării societăţii, al creșterii interdependențelor dintre culturi şi naţiuni. Misiunea 

sistemului educaţional devine astfel o componentă esenţială a strategiei schimbării în orice 

societate, cu atât mai mult în una aflată în transformare, cum este cea românească. Viitorul 

societăţii depinde de calitatea educaţiei, de capacitatea factorilor de decizie din educaţie de a crea 

o cultură a calităţii care să pună pe primul plan binele elevilor. 

 Într-o lume a noului, a schimbărilor, a provocărilor continue, Colegiul "Mihail 

Cantacuzino" Sinaia își propune ca întregul sistem de educaţie şi formare profesională să 

asimileze principiile şi obiectivele dezvoltării durabile ca element integrator al ansamblului de 

cunoştinţe, aptitudini şi deprinderi necesare existenţei şi performanţei personale şi socio-

culturale în contemporaneitate. 

 Dorim să ne menținem drept garant al calității procesului educațional, urmărind 

promovarea unui învățământ de calitate, modern și flexibil, stimularea creativității, a muncii în 

echipă. Avem convingerea că o bună comunicare strategică interinstituțională va conduce la 

dezvoltarea competențelor profesionale și transversale, care vor oferi un model educațional 

viabil. 
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 PARTEA I - ÎNVĂŢĂMÂNTUL SINĂIAN - SENSURI ŞI VALORI : 

I. 1. CONTEXTUL LEGISLATIV EDUCAŢIONAL 
 

 În configurarea strategiei de lucru a Colegiului Mihail Cantacuzino, Oraşul Sinaia,  

pentru anul şcolar 2017- 2018, au fost analizate reperele legislative existente:  

 Regulamentul-cadru de organizare şi funcţionarea a unităţilor de învăţământ 

preuniversitar, aprobat prin O.M.E.N.C.S. nr. 5079/2016;  

 Programul de Guvernare în vigoare; Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011 cu modificările 

şi completările ulterioare; Strategia de descentralizare, aplicată începând cu anul 2005; 

 Legea nr. 87/2006 privind asigurarea calităţii în educaţie; Ordinul S.G.G. nr. 400/2015 

pentru aprobarea Codului controlului intern/managerial al entităţilor publice, cu 

completările şi modificările ulterioare;  

 O.M.E.N nr. 5144/26.09.2013 privind aprobarea Strategiei anticorupție în educație; 

 Ordinul M.E.N. nr. 5113/2014 pentru aprobarea Metodologiei privind managementul 

riscurilor de corupție; ordinele M.E.N. care aduc completări Legii educaţiei naţionale.  

Analiza documentelor a fost făcută în contextul schimbărilor previzionate ale mediului 

economic, social şi cultural local, naţional şi european. În stabilirea direcţiilor de acţiune, echipa 

de conducere a Colegiului "Mihail Cantacuzino" Sinaia, a plecat de la rezultatele obţinute în anul 

şcolar anterior, aceste rezultate fiind folosite ca repere, analizate şi comparate cu performanţele 

unor regiuni de prestigiu, din domeniul învăţământului. 

 În urma acestei analize şi a aprobării Planului managerial în Consiliul de administraţie, 

echipa managerială a Colegiului "Mihail Cantacuzino" Sinaia a acţionat permanent, raportându-

se întotdeauna la noutăţile legislative, la standardele naţionale/europene din domeniul educaţiei. 
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I. 2. VIZIUNE, MISIUNE, ŢINTE STRATEGICE 
 

 
 

Viziunea şi misiunea şcolii 
 

EDUCAŢIA MEA, VIITORUL MEU! 

 

Misiunea noastră este de a oferi elevilor din partea de nord a Văii Prahovei oportunităţi de 

educaţie şi instruire accesibilă, de înaltă performanţă, pentru a deveni oameni şi cetăţeni activi ai 

Europei, care se vor putea integra pe piaţa europeană a muncii şi se vor putea adapta la 

schimbările societăţii bazată pe cunoaştere. 

Imaginea nouă a Colegiului „Mihail Cantacuzino” din Sinaia este aceea de comunitate şcolară 

cu porţile larg deschise spre nou şi schimbare; întreaga noastră activitate se caracterizează pe 
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asigurarea calităţii actului educativ la standarde europene şi pe dezvoltarea de proiecte, 

colaborări şi parteneriate locale, naţionale şi internaţionale. 

Colegiul “Mihail Cantacuzino”: 
 asigură rute diversificate de pregătire, pe calea modularizării curricumului şi a 

opţionalizării de discipline;

 corelează în permanenţă oferta şcolară cu cererea de pe piaţa muncii

 dezvoltă parteneriate cu agenţii economici din zonă, în scopul dezvoltării personale şi a 

inserţiei socio-profesionale a viitorilor absolvenţi.

 se diferenţiază şi se individualizează prin programe proprii, idei, prestigiul profesorilor, 

performanţele elevilor;

 impune învăţarea limbilor străine ca o necesitate pentru mobilitatea internaţională a 

elevilor şi profesorilor:

 cultivă valori precum punctualitatea, disciplina presupusă de obţinerea unor performanţe 

înalte, respectul faţă de aproapele nostru, ajutorarea celui aflat în dificultate, receptivitatea la 

argumente şi dialog, spiritul de echipă, răspunderea instituţională, egalitatea, devotamentul faţă 

de şcoală ;

 încurajează formarea continuă a cadrelor didactice.

 

Colegiul “Mihail Cantacuzino” reprezintă un centru de resurse pentru comunitate, 

renumit pentru calitatea procesului de învăţământ şi a proceselor conexe. 

I.3. PRIORITĂŢI ÎN ACTIVITATEA COLEGIULUI "MIHAIL CANTACUZINO" 
SINAIA 

 

PRIORITATEA 1: Asigurarea calităţii educaţiei şi formării profesionale 

 

Obiectiv: Creşterea calităţii instructiv-educative şi manageriale din şcoală 

 

PRIORITATEA 2: Inserţia socio-profesională a tinerilor absolvenţi 
 

Obiectiv: Dezvoltarea capacităţii de adaptare la schimbările sociale şi de pe piaţa muncii 
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PRIORITATEA 3: Integrarea elevilor cu nevoi speciale în fluxul educaţional, eliminarea 

tendinţelor de abandon şcolar si sprijinirea elevilor în obţinerea de performanţe sporite. 
 

Obiectiv: Reducerea anuală a ratei abandonului şcolar si creşterea numărului elevilor cu 

performanţe deosebite 

 

PRIORITATEA 4: Extinderea învăţării informatizate 

Obiectiv:  Adaptarea procesului didactic la noile cerinţe de comunicare şi informare 

 

PRIORITATEA 5: Eficientizarea relaţiilor parteneriale existente şi dezvoltarea de noi 

parteneriate pentru 

TVET 

 

Obiectiv: Dezvoltarea relaţiilor comunitare cu scopul promovării imaginii şcolii, al cresterii 

încrederii în misiunea acesteia şi al obţinerii de fonduri extrabugetare; dezvoltarea de noi 

parteneriate pentru formare profesională în TVET şi pentru eficientizarea tranziţiei elevilor de 

la şcoală la locul de muncă 

 

PRIORITATEA 6:  Dezvoltarea infrastructurii colegiului în concordanţă cu standardele 

europene 

Obiectiv: Reabilitarea şi dotarea internatului şi cantinei colegiului 
 

PRIORITATEA 7: Realizarea şi implementarea unor proiecte şi programe în vederea 

atragerii de fonduri locale, naţionale şi europene 

 

Obiectiv: Atragerea de fonduri locale ,naţionale şi europene pentru proiecte educaţionale 

realizate în parteneriat cu şcoli din ţară sau din afara ei. 
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I. 4. ORGANIGRAMA CMC SINAIA 
În anul școlar 2017-2018, Colegiul „Mihail Cantacuzino” a funcționat după următoarea organigramă: 
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I. PARTEA A II- A: 
 

II. 1.  REŢEAUA ŞCOLARĂ ÎN ANUL 2017-2018 

II.1. a. UNITATEA ŞCOLARĂ - COLEGIUL „MIHAIL CANTACUZINO"  
 

Colegiul „Mihail Cantacuzino” desfăşurat activitatea în anul şcolar 2017-2018 pe baza 

unor proiecte de dezvoltare instituţională şi a unor planuri manageriale bine structurate, cu 

scopuri şi obiective clare, ţinând cont de necesităţile şcolii, specificul comunităţii şi aspiraţiile 

elevilor şi ale părinţilor, vizând competenţele de bază şi învăţarea permanentă. 

În anul şcolar 2017-2018, unitatea noastre de învăţământ şi-a propus creşterea nivelului 

calitativ al procesului instructiv-educativ prin: 

- asigurarea resurselor umane necesare; 

- egalizarea şanselor în instruire pentru toţi elevii; 

- crearea unui climat propice activităţii de instruire; 

- modernizarea şi dezvoltarea bazei materiale; 

- creşterea gradului de siguranţă a elevilor şi personalului didactic. 

Colegiul „Mihail Cantacuzino” are relații de colaborare cu: 
 

 Primăria Orașului Sinaia; 

 Poliția Orașului Sinaia; 

 Jandarmeria Orașului Sinaia; 

 agenții economici locali; 

 Casa Corpului Didactic - ca filiala a acesteia;  
 Școlile generale din zonă de la care, în mod tradițional, recrutează viitorii liceeni;       

 Părinții elevilor școlarizați în această instituție; 
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II. 1. b. EFECTIVE DE ELEVI 
 
Situaţia numerică a populaţiei şcolare cuprinsă în diferite forme de învăţământ, în anul şcolar 

2017-2018 (pe fiecare nivel de şcolarizare) se prezintă astfel :  

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

Nivel 

 
 

Total nr. 
elevi 

înscrişi 
2012-2013 

 
 

Total nr. elevi 
înscrişi 

2013-2014 

 
 

Total nr. elevi 
înscrişi 

2014-2015 

 
 

Total nr. 
elevi înscrişi 
2015-2016 

 
 

Total nr. 
elevi înscrişi 
2016-2017 

 
 

Total nr. elevi 
înscrişi 

2017-2018 

Liceal 677 591 517 508 458 439 

Zi 661 570 492 486 458 439 

Frecvență 

redusă 

16 21 25 22 - - 

Învățământ 

profesional  

28 54 40 45 39 57 

TOTAL  705 645 557 553 497 496 
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Pe clase şi specializări, efectivele s-au prezentat după cum urmează: 

1.  IX A TOADER CĂTĂLIN AI4 

2.  IX B CINCU MIRELA AI1 

3.  IX C POPA CORINA AIII3 

4.  IX D PANTILIE NICOLETA AIII4 

5.  IX F (PROF) LAIU CRISTINA BI2 

6.  X A DOINARU MIHAIELA AI2 

7.  X B BACIU GABRIEL AII2 

8.  X C STANCIU CĂTĂLINA AP1 

9.  X D URSULESCU CĂTĂLINA BI4 

10.  X F (PROF) CERCHEZ GENOVEVA BI4 

11.  XI A ŢIGĂNELEA CRISTINA AII6 

12.  XI C VOICU IRINA AIII7 

13.  XI D HOGEA IONUŢ AIII2 

14.  XI E MOCANU AURELIA BI1 

15.  XI F (PROF) ENESCU RODICA BP5 

16.  XII A URSULESCU IOANA AP2 

17.  XII B STROE ALEXANDRA AIII6 

18.  XII C  BARBU GABRIEL AII5 

19.  XIID TOCITU DIANA AIII1 

20.  XII E DRĂCEA FĂNEL BI3 
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II.1. c. RESURSA UMANĂ (cadre didactice/nedidactice/didactice 
auxiliare) 

 
Colegiul „Mihail Cantacuzino” a funcționat în anul școlar 2017-2018 cu un număr de 65,29 de 

posturi astfel : 

Categoria 

de 

personal 

 

Funcția 

 

Normă 

A.  

Didactic 

PROFESORI 

MAIȘTRI INSTRUCTORI 

36,29 

3 

 
Total posturi personal didactic/norme didactice  
 
 

 

39,29 

B. 

Didactic 

auxiliar 

DIDACTIC AUXILIAR 

 

 

9 

 
Total posturi personal didactic auxiliar/ norme didactic auxiliar 
nedidactic/norme nedidactice  

 

9 

C.  
Nedidactic 

 
NEDIDACTIC 
 

17 

Total posturi nedidactice/norme nedidactice 17 
 

II.2. ASIGURAREA CONDIŢIILOR OPTIME DE SIGURANŢĂ ŞI SĂNĂTATE  
 
 La fel ca în anii precedenţi, şi în anul şcolar 2017-2018, Colegiul "Mihail Cantacuzino" 
Sinaia, a funcţionat cu toate avizele şi autorizaţiile la zi. 
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PARTEA A III-A : SITUAŢIA LA ÎNVĂŢĂTURĂ ŞI STAREA DISCIPLINARĂ 

III.1. FRECVENŢA ELEVILOR 
 
Fenomenul de absenteism 

   În anul şcolar 2017-2018, fenomenul de absenteism s-a manifestat în aceiaşi parametri ca şi în 

anii şcolari precedenţi. Proporţiile acestui fenomen sunt reflectate în sancţiunile aplicate pentru 

absenţele nemotivate, în conformitate cu Regulamentul de organizare şi funcţionare a unităţilor 

de învăţământ preuniversitar. 

 

AN ŞCOLAR 2017-2018 

absenţe Număr mediu de absenţe/elev   

 

Total 

Din care motivate 

41 929 28 362 84,53  
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CMC 

TOTAL 

ABSENŢE 

AN ŞCOLAR 2017-2018 

MOTIVATE NEMOTIVATE 

LICEU 30 892 24 033 6 859 

ŞCOALA 

PROFESIONALĂ 

 

11 037 

 

4 329 

 

6 708 

 

  
 

 MĂSURILE aplicate pentru combaterea absenteismului/a abandonului şcolar au 

fost derulate pe tot parcursul anului şcolar şi au vizat aspecte educative şi persuasive (derularea 

unor programe/proiecte educaţionale care să atragă elevii spre şcoală, dezbateri, activităţi 

tematice de persuadare, de consiliere psihopedagogică, adecvarea programului de activităţi în 

CDI) şi administrative (avizarea părinţilor, trimiterea preavizului de exmatriculare etc.). 

III.2. REZULTATELE ELEVILOR 
 
 
La sfârșitul anului şcolar 2017-2018, după susţinerea examenelor de corigenţă, promovabilitatea 

la nivelul Colegiului „Mihail Cantacuzino”, pe niveluri de învăţământ era următoarea: 
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SITUAŢIA ELEVILOR PROMOVAŢI LA SFARȘITUL ANULUI ȘCOLAR 2017– 2018 

 
 

Forma de învățământ Elevi rămași la 
sfârșitul anului 
școlar 

Elevi 
promovați 

% 
Promovaţi 

Repetenţi 

TOTAL  496 485 97,78% 11 

ÎNVĂŢĂMÂNT LICEAL 439 438 99,77% 1 

ȘCOALA PROFESIONALĂ 57 47 82,45% 10 

 
 
 

 
 
 
 

 
Clasa 

Elevi 
promovați 

Din care, cu media generală 
Medii intre 5 - 

6,99 
Medii intre 7 - 8,99 Medii intre 9 - 10 

ÎNVĂŢĂMÂNT 
LICEAL 

438 29 224 185 

ÎNVĂŢĂMÂNT 
PROFESIONAL 

47 12 31 4 



 
 
 

18 
 

 
 

REZULTATELE ELEVILOR PE MEDII ÎN ANUL ȘCOLAR 2017 – 2018 
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Situaţia numărului de elevi plecaţi/veniţi din străinătate 

în anul şcolar 2017-2018 
 

ELEVI  PLECAŢI ÎN 

STRĂINĂTATE 

VENIŢI DIN 

STRĂINĂTATE 

TOTAL - - 

 

Situaţia numărului de elevi care au abandonat, s-au retras, au fost 

exmatriculaţi sau eliminaţi în anul şcolar 2017-2018 

 

ELEVI  ABANDON RETRAGERE EXMATRICULAŢI  ELIMINAŢI 

TOTAL - 1 3 - 

 

 

Situaţia notelor scăzute la purtare în anul şcolar 2017-2018 
 

NOTE ÎNTRE 9,99 ŞI 7 NOTE SUB 7 Note scăzute pentru 

Absenţe Alte motive 

76 14 90 - 

 

III.3. SITUAȚIA DISCIPLINARĂ A ELEVILOR  
 
          Fenomenului violenţei prin complexitate şi diversitate este un fapt recunoscut atât pe plan 

naţional, cât şi internaţional. Cu toate acestea, nu a fost înregistrat niciun incident. În statisticile 

pe care le raportează mass-media există variate tipuri de violenţă observate în şcolile româneşti, 

de la cele mai subtile până la cele care intră sub incidenţa codului penal. 

   Prevenirea şi combaterea violenţei impun nevoia formării la elevi, cât şi la cadrele didactice, la 

părinţi, a unor competenţe necesare în ceea ce priveşte comunicarea eficientă în rezolvarea 
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punctuală a problemelor apărute, adaptarea la cerinţele şcolii. Astfel, actorii implicaţi în procesul 

educaţional să fie capabili să faciliteze optim potenţialul elevilor, însoţindu-i în construirea 

propriului viitor .  

   Toate acestea nu sunt posibile fără a conlucra într-un parteneriat activ, atât cu factorii direct 

implicaţi în procesul educaţional, cât şi cu alte instituţii şi organizaţii care au ca obiect al 

activităţii promovarea toleranţei, incluziunii şi securităţii la nivel social, prin:  

 cunoaşterea de către elevi şi părinţi şi respectarea strictă a Regulamentului de ordine 

interioară;  

 asigurarea unui climat securizant în unităţile de învăţământ şi în proximitatea acestora 

prin implicarea instituţiilor abilitate în acest sens;  

  consilierea psiho-pedagogică a elevilor, a cadrelor didactice, a părinţilor, privind 

gestionarea situaţiilor de violenţă;  

 existenţa unor alternative educaţionale pentru petrecerea timpului liber, prin participarea 

la activităţi extracurriculare, nonformale;  

 crearea unui sistem de comunicare reală şi eficientă între unităţile de învăţământ şi 

comunităţile locale, privind prevenirea şi reducerea violenţei;  

 introducerea în oferta de formare a CCD a unor cursuri de formare pentru dezvoltarea la 

profesori a competenţelor necesare prevenirii şi rezolvării conflictelor; 

  introducerea unor teme specifice în cadrul orelor de dirigenţie;  

 întărirea relaţiei dintre şcoală şi familie prin implicarea părinţilor în desfăşurarea unor 

activităţi comune; 

 analiza periodică în consiliul profesoral a evenimentelor din perioada respectivă şi 

comunicarea măsurilor stabilite de conducerea şcolii; 

Cu privire la activitatea de monitorizare şi prevenire a fenomenului de violenţă din 

unităţile de învăţământ preuniversitar-judeţul Prahova se pot concluziona următoarele 

aspecte: 

A. Modul de soluţionare a cazurilor de violenţă - Colegiul ”Mihail Cantacuzino” a declanşat 

procedura de cercetare a abaterilor disciplinare, prin comisia special constituită la nivelul 

instituției.  

Această comisie are în atribuții:  
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a) identificarea faptelor: gravitatea vătămării provocate; momentul desfăşurării 

evenimentului (în timpul orelor/în pauze); locaţia (în sala de clasă /în spaţiile anexe/în curtea 

şcolii, etc); persoanele implicate; martorii care au asistat la eveniment; existenţa/absenţa 

profesorului de serviciu în zonă.  

b)  solicitarea de note explicative celor implicaţi în eveniment.  

Comisiile au concluzionat asupra gradului de vinovăție al celor implicaţi şi au prezentat 

consiliului profesoral rezultatele cercetărilor. Membrii consiliilor profesorale au decis asupra 

tipului de sancţiune disciplinară aplicată elevilor care săvârşesc abateri (R.O.F.U.I.P-

Regulamentul de Organizare şi Funcţionare al Unităţilor de Învăţământ Preuniversitar /2005-

art. 28 alin. i, respectiv OMECS 5115/2015). 

B. la nivelul Colegiului ”Mihail Cantacuzino”, Orașul Sinaia sancţiunile au fost aplicate 

conform gravităţii abaterilor săvârşite, în acord cu legislaţia în vigoare –art.62-63-ROFUIP, 

respectiv OMECS 5079/2016 (scăderea notei la purtare). 

CONCLUZII 

Se impun proiectarea şi realizarea următoarelor activităţi , pentru anul şcolar 2017-2018: 

 Identificarea cauzelor şi condiţiilor care generează sau favorizează comiterea 

faptelor antisociale. 

 Identificarea soluţiilor de remediere a cauzelor şi condiţiilor care generează sau 

favorizează comiterea faptelor antisociale în incinta şi în zona adiacentă unităţilor 

şcolare. 

 Efectuarea, în comun (ISJ Prahova-IPJ Prahova ), a analizelor de caz post factum 

în cazul unor incidente deosebite pentru identificarea cauzelor şi condiţiilor care 

au favorizat săvârşirea faptei, şi măsurile dispuse pentru eliminarea acestora . 

 Efectuarea de acţiuni şi controale tematice la nivel local, în funcţie de constatările 

desprinse din analizele efectuate, la care să participe şi structurile de poliţie locale 

conform atribuţiilor ce le revin. 

 Monitorizarea evoluţiei şi dinamicii fenomenului delincvenţei juvenile în mediul 

şcolar, îndeosebi a faptelor comise cu violenţă. 
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PARTEA A IV-A: EXAMENE NAŢIONALE 
 

IV.1.  EXAMENUL DE BACALAUREAT 2017 
 
 Examenul de Bacalaureat de la Colegiul „Mihail Cantacuzino”din judeţul Prahova a fost 

organizat şi s-a desfăşurat în baza OMEN nr.4792/31.08.2017 privind organizarea si 

desfăşurarea examenului naţional de bacalaureat 2018si respectiv a Metodologiei de organizare 

si desfăşurare a examenului de bacalaureat aprobata prin ordinul M.E.C.T.S nr. 

4799/31.08.2010, care se aplică și în anul şcolar 2017-2018 astfel: 

 Colegiul „Mihail Cantacuzino” a fost centrul de bacalaureat atât pentru desfăşurarea 

competenţelor lingvistice (probele A, C şi D - Centrul de bacalaureat nr.34), cât şi pentru 

desfăşurarea probelor scrise E - a), c) şi d). 

 

 

COMPETENŢELE LINGVISTICE ŞI DIGITALE 

 

a. Organizarea examenului 

La Centrul de examen, organizat la Colegiul „Mihail Cantacuzino” Oraşul Sinaia, s-au 

desfăşurat următoarele probe ale examenului naţional de bacalaureat, sesiunea iunie-iulie 2018:  

- proba de evaluare a competenţelor lingvistice de comunicare orală în limba română (Proba 

A);   

- proba de evaluare a competenţelor lingvistice într-o limbă de circulaţie internaţională 

studiată pe parcursul învăţământului liceal (Proba C);   

-  proba de evaluare a competenţelor digitale (Proba D); 

La Centrul de examen nr. 32 s-au înscris 92 candidaţi, toţi din seria curentă.   

Au fost asigurate toate condiţiile necesare unei bune organizări şi desfăşurări a probelor 

examenului naţional de bacalaureat. S-au luat măsurile de siguranţă impuse de prevederile legale, 

respectiv s-au trimis adrese furnizorilor de electricitate şi de Internet, iar paza a fost asigurată în 

zilele de examen de angajaţi ai Jandarmeriei române. 

Pentru susţinerea probelor de examen s-au utilizat 5 săli de clasă - probele A) şi C) şi 2 

laboratoare de informatică - proba D), amenajate corespunzător.  
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La dispoziţia Comisiei de Bacalaureat numită în baza Deciziei. nr. 51/14.12.2017, a fost pus 

cabinetul de limba română, şi logistica adecvată desfăşurării activităţilor specifice (fişet metalic 

securizat, calculator, imprimantă, copiator, cameră cu înregistrare audio-video).  

 

b. Desfăşurarea examenului 

 

 Respectarea prevederilor metodologiei 

 Examenul s-a desfăşurat cu respectarea OMEN nr.4792/31.08.2010 şi a prevederilor din 

Metodologia de organizare şi desfăşurare a examenului de bacalaureat 2018, aprobată prin 

M.E.C.T.S nr. 4799/31.08.2010. S-au respectat cu atribuţiile menţionate în articolul 15 din 

Metodologie şi în procedurile specifice transmise de Inspectoratul Şcolar Judeţean Prahova. 

 Profesorii asistenţi şi profesorii evaluatori au fost instruiţi înaintea fiecărei probe şi s-au 

încheiat procese-verbale. Toate probele de examen, precum şi activitatea de corectare a 

lucrărilor s-au desfăşurat sub supraveghere audio-video. 

 

 Desfăşurarea probelor 

PROBA A) - Proba de evaluare a competenţelor lingvistice  

de comunicare orală în limba română 

 Proba A) s-a desfăşurat pe parcursul a 2 zile, respectiv 12.02.2018 şi 13.02.2018. 

Repartizarea candidaţilor pe ore şi afişarea listelor la avizierul şcolii, s-au realizat în conformitate 

cu prevederile legale.  

 Proba s-a derulat în perioada menţionată în Calendarul examenului de bacalaureat. 

 Au fost evaluaţi 92 candidaţi, care au obţinut următoarele niveluri de competenţă 

lingvistică de comunicare în limba română, stabilite conform grilei descriptorilor competenţelor 

lingvistice de comunicare din Procedura 4367/18.12.2017 pentru organizarea şi desfăşurarea 

probelor de evaluare a competenţelor de comunicare în limba română şi în limba maternă 

(Probele A şi B) ale examenului de bacalaureat naţional: 

- Nivel mediu: 4 candidaţi: 

- Nivel avansat: 7 candidaţi; 

- Nivel experimentat: 81 candidaţi. 

Nu s-au înregistrat incidente în timpul desfăşurării probei A). 
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Statistică rezultate proba A) 

Liceu Total A) Mediu Avansat  Experimentat Eliminat Neprezentat 

CMC 92 4 7 81 0 0 

 
PROBA D) - Proba de evaluare a competenţelor digitale 

 Proba D) s-a desfăşurat pe parcursul a 3 zile, respectiv 16.02.2018, 19.02.2018, 

20.02.2018. Repartizarea candidaţilor a fost aprobată şi avizată de Comisia judeţeană a 

examenului de bacalaureat iar listele au fost afişate conform prevederile legale. 

 Au fost respectate toate precizările Procedurii nr. 4370/18.12.2018, pentru organizarea 

şi desfăşurarea probei de evaluare a competenţelor digitale (Proba D) - examenul naţional de 

bacalaureat.  

 Proba s-a derulat conform Calendarului examenului de bacalaureat, în zilele programate, 

în intervalul orar 13-14:30 şi s-a structurat pe două aspecte, fiind concomitent, atât probă scrisă, 

cât şi probă practică. 

 Evaluarea competenţelor digitale s-a realizat conform baremului transmis de Centrul 

Naţional de Evaluare şi Examinare, pe baza răspunsurilor furnizate de fiecare candidat pe foaia 

de examen şi a produselor software obţinute de acesta conform cerinţelor din subiecte. 

 Au fost evaluaţi 93 candidaţi, care au obţinut următoarele niveluri de competenţă digitală, 

specificate: 

- Fără calificativ: - 12 candidaţi; 

- Utilizator începător: 16 candidaţi; 

- Utilizator mediu: 33 candidaţi; 

- Utilizator avansat: 21 candidaţi; 

- Utilizator experimentat: 11 candidaţi. 

Statistică rezultate proba D) 

Liceu Total 

D) 

Fără 

calificativ 

Începător Mediu Avansat Experimentat Eliminat Neprezentat 

CMC 93 12 16 33 21 11 0 0 
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PROBA C) - Proba de evaluare a competenţelor lingvistice  

într-o limbă de circulaţie internaţională studiată pe parcursul învăţământului liceal 

 Proba C) s-a desfăşurat în perioada specificată în Calendarul examenului de bacalaureat, 

după un grafic afişat la avizierul şcolii, conform prevederilor legale, iar evaluarea s-a realizat 

prin cele trei tipuri de probe precizate în Procedura nr. 4368/18.12.2018, pentru organizarea şi 

desfăşurarea probei de evaluare a competenţelor lingvistice într-o limbă de circulaţie 

internaţională studiată pe parcursul învăţământului liceal, respectiv proba audio, proba scrisă 

şi proba orală şi a Notei 4369/18.12.2017 privind planificarea probei de evaluare a 

competenţelor lingvistice într-o limbă de circulaţie internaţională studiată - examenul de 

bacalaureat naţional. 

 Examenele au avut loc după cum urmează: 

- proba de înţelegere a unui text audiat, urmată de proba scrisă 21.02.2018; 

- proba orală: limba engleză: 21.02.2018 şi 22.02.2018, iar limba franceză în data de 

21.02.2018. 

 La proba C) s-au înscris 91 candidaţi,dintre care 72 au optat pentru limba engleză, iar 19 

la limba franceză, restul echivalându-şi probele conform legii. 

 1 elevi a solicitat echivalarea probei C) pe baza certificatelor lingvistice dobândite şi 

depuse la secretariatul şcolii. Comisia de bacalaureat a analizat documentele prezentate şi a 

aprobat cererile de echivalare, certificatele fiind în conformitate cu Anexa OMECŞ 

5088/31.082015 pentru modificarea OMECTS nr. 5219/2010 privind recunoaşterea şi 

echivalarea rezultatelor obţinute la examene cu recunoaştere internaţională pentru certificarea 

competenţelor lingvistice în limbi străine şi la examene cu recunoaştere europeană pentru 

certificarea competenţelor digitale, cu probele de evaluare a competenţelor lingvistice într-o 

limbă de circulaţie internaţională studiată pe parcursul învăţământului liceal, respectiv de 

evaluare a competenţelor digitale, din cadrul examenului de bacalaureat. 

 Certificatul lingvistic  prezentate pentru echivalare a fost de tipul: 

LIMBA FRANCEZĂ : Certificat DELF - 1 elev 

 Cei 91 elevi care au susţinut proba C) au obţinut următoarele niveluri de competenţă 

stabilite conform Cadrului European Comun de Referinţă pentru limbi, după aplicarea baremelor 

de notare şi evaluare: 



 
 
 

27 
 

 Proba audio - Înţelegerea textului audiat:  

ITA - 0 candidaţi 

ITA A1 - 6 candidaţi; 

ITA A2 - 18 candidaţi; 

ITA B1 - 39 candidaţi; 

ITA B2 - 28 candidaţi; 

Proba scrisă  

- Înţelegerea textului citit: 

ITC - 0 candidaţi; 

ITC A1 - 3 candidaţi; 

ITC A2 - 13 candidaţi; 

ITC B1 - 29 candidaţi; 

ITC B2 - 46 candidaţi; 

- Producere de mesaje scrise: 

PMS - 11 candidaţi; 

PMS A1 - 8 candidaţi; 

PMS A2 - 7candidaţi; 

PMS B1 - 34 candidaţi; 

PMS B2 - 31 candidaţi; 

Proba orală  

- Producerea mesajelor orale: 

PMO - 0 candidaţi; 

PMO A1 - 0 candidaţi; 

PMO A2 - 11 candidaţi; 

PMO B1 - 11 candidaţi; 

PMO B2 - 68 candidaţi; 

- Interacţiune orală: 
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IO - 0 candidaţi; 

IO A1 - 1 candidaţi; 

IO A2 - 11 candidaţi; 

IO B1 - 11 candidaţi; 

IO B2 - 68 candidaţi; 

Statistică rezultate proba C) 

SESIUNEA IUNIE-IULIE 

LIMBA ENGLEZĂ 

Liceu Total 

C) 

ITA 

- 

ITA 

A1 

ITA 

A2 

ITA 

B1 

ITA 

B2 

Scris 

ITC - 

Scris 

ITC 

A1 

Scris 

ITC 

A2 

Scris 

ITC 

B1 

Scris 

ITC 

B2 

CMC 72 0 2 11 31 28 0 1 4 22 45 

 
Scris 

PMS 

- 

Scris 

PMS 

A1 

Scris 

PMS 

A2 

Scris 

PMS 

B1 

Scris 

PMS 

B2 

Oral 

PMO 

- 

Oral 

PMO 

A1 

Oral 

PMO 

A2 

Oral 

PMO 

B1 

Oral 

PMO 

B2 

Oral 

IO 

- 

Oral 

IO 

A1 

Oral 

IO 

A2 

Oral 

IO 

B1 

Oral 

IO 

B2 

Neprezentat 

3 4 4 33 28 0 1 2 6 63 0 1 2 6 63 0 

 

LIMBA FRANCEZĂ 

Liceu Total 

C) 

ITA 

- 

ITA 

A1 

ITA 

A2 

ITA 

B1 

ITA 

B2 

Scris 

ITC - 

Scris 

ITC 

A1 

Scris 

ITC 

A2 

Scris 

ITC 

B1 

Scris 

ITC 

B2 

CMC 19 0 4 7 8 0 0 2 9 7 1 

 
Scris 

PMS 

- 

Scris 

PMS 

A1 

Scris 

PMS 

A2 

Scris 

PMS 

B1 

Scris 

PMS 

B2 

Oral 

PMO 

- 

Oral 

PMO 

A1 

Oral 

PMO 

A2 

Oral 

PMO 

B1 

Oral 

PMO 

B2 

Oral 

IO 

- 

Oral 

IO 

A1 

Oral 

IO 

A2 

Oral 

IO 

B1 

Oral 

IO 

B2 

Neprezentat 

8 4 3 1 3 0 0 9 5 5 0 0 9 5 5 0 

 

SESIUNEA AUGUST-SEPTEMBRIE 
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Liceu Total 

C) 

ITA 

- 

ITA 

A1 

ITA 

A2 

ITA 

B1 

ITA 

B2 

Scris 

ITC - 

Scris 

ITC 

A1 

Scris 

ITC 

A2 

Scris 

ITC 

B1 

Scris 

ITC 

B2 

CMC 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 

Scris 

PMS 

- 

Scris 

PMS 

A1 

Scris 

PMS 

A2 

Scris 

PMS 

B1 

Scris 

PMS 

B2 

Oral 

PMO 

- 

Oral 

PMO 

A1 

Oral 

PMO 

A2 

Oral 

PMO 

B1 

Oral 

PMO 

B2 

Oral 

IO 

- 

Oral 

IO 

A1 

Oral 

IO 

A2 

Oral 

IO 

B1 

Oral 

IO 

B2 

Neprezentat 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 

 

 

Situația elevilor înscriși la examenul de bacalaureat de la „Colegiul Mihail Cantacuzino”, Sinaia, 

pe ani, este următoarea: 

 

Sesiunea  Candidați 

înscriși 

Candidați 

prezenți 

Candidați 

reușiți 

Candidați 

respinși 

Candidați 

eliminați 

Candidați 

neprezentați 

Promovați 

% 

Iunie-iulie  108 102 75 27 0 6 73,53% 

 

Sesiunea  Candidați 

înscriși 

Candidați 

prezenți 

Candidați 

reușiți 

Candidați 

respinși 

Candidați 

eliminați 

Candidați 

neprezentați 

Promovați 

% 

August-

septembrie 

35 31 13 8 0 4 41,93% 

 

 

Anul  Candidați 

înscriși 

Candidați 

prezenți 

Candidați 

reușiți 

Candidați 

respinși 

Candidați 

eliminați 

Candidați 

neprezentați 

Promovați 

% 

2018 108 102 88 14 0 6 86,27% 

2017 119 112 100 19 - 2 83,04% 

2016 120 118 92 26 - 2 83,05% 

2015 130 122 105 17 - 8 86,60% 
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2014 146 135 97 32 - 6 71,85 % 

2013 197 185 125 47 1 12 67,56 % 

2012 176 163 110 40 - 13 64,81 % 

2011 198 197 116 81 - 1 58,88 % 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
La nivel judeţean, rata de promovare înregistrată de absolvenţii care au finalizat studiile 

liceale în promoția 2017-2018 și au susţinut probele examenului de Bacalaureat este de 79,35%. 

Astfel, rata de promovare, incluzând și elevii care au provenit din promoțiile anterioare, 

este de 73,89 %. Precizăm că nota minimă de promovare pentru fiecare disciplină este 5, iar 

media finală pentru promovarea examenului este minimum 6. Procentul de promovare s-a 

calculat din totalul candidaţilor prezenţi, incluzând în această categorie şi candidaţii eliminaţi 

La nivel național, județul Prahova s-a situat pe locul paisprezece la promovabilitate in sesiunea 

iunie-iulie 2018.  

 Rata finală de promovare în Prahova este de 70.89 % peste media pe tară de 69.70%. 

 La nivel judeţean, Colegiul nostru se situează  în primele 20 de licee, după rezultatele 

înregistrate la examenul de bacalaureat 

 
 

ANUL Procent de promovare 
2018 86,27% 
2017 83,04% 
2016 83,05% 
2015 86,06% 
2014 71,75 % 
2013 67, 56 % 
2012 64,81% 
2011 58,88% 
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IV.3. EXAMENUL DE CERTIFICARE A COMPETENȚELOR PROFESIONALE 
PENTRU OBȚINEREA CERTIFICATULUI DE CALIFICARE PROFESIONALĂ 
NIVEL IV ŞI NIVEL III 

 
Legislaţia în vigoare:  

 
• Legea educației naționale, nr.1/2011, cu modificările și completările ulterioare; 

• Hotărârea Guvernului nr. 866/2008, privind aprobarea Nomenclatoarelor calificărilor 

profesionale pentru care se asigură pregătirea prin învățământul preuniversitar, precum și durata 

de școlarizare; 

• Hotărârea Guvernului nr. 1555/9.12.2009 pentru completarea hotărârii guvernului nr. 866/2008, 

privind aprobarea Nomenclatoarelor calificărilor profesionale pentru care se asigură pregătirea 

prin învățământul preuniversitar, precum și durata de școlarizare; 

• Hotărârea Guvernului nr.918 / 20.11.2013 privind aprobarea cadrului național al calificărilor 

• Ordin nr. 3382/24.02.2017 privind structura anului şcolar 2017 – 2018; 



 
 
 

32 
 

• OMEN nr. 4796 /31 august 2017 privind aprobarea graficului de desfăşurare a examenelor de 

certificare a calificării profesionale a absolvenţilor din învăţământul profesional şi tehnic 

preuniversitar în anul şcolar 2017 – 2018; 

• OMEN nr. 4.421 / 27 08 2014 pentru modificarea Metodologiei de organizare şi desfăşurare a 

examenului de certificare a calificării profesionale a absolvenților ciclului inferior al liceului care 

au urmat stagiile de pregătire practică, aprobată prin Ordinul ministrului educaţiei, cercetării, 

tineretului și sportului nr. 5222/2011; 

• OMEN nr. 4888 /26 08 2013 privind aprobarea metodologiei de organizare și desfășurare a 

examenului de certificare a calificării profesionale pentru absolvenții învățământului profesional 

de 2 ani; 

• OMEN nr. 4434 /29.08.2014 privind aprobarea metodologiei de organizare și desfășurare a 

examenului de certificare a calificării absolvenților învățământului liceal, filiera tehnologică; 

• Ordinele privind curriculumul în învățământul profesional și tehnic, conform precizărilor nr. 56 

603/22.09.2014, referitoare la aplicarea nomenclatoarelor calificărilor profesionale pentru care se 

asigură pregătirea prin învățământul preuniversitar și ordinele de ministru în vigoare privind 

planurile de învățământ și programele școlare pentru anul școlar 2017-2018; 

• Precizările MEN nr. 410368/18.10.2017 privind organizarea activității în anul școlar 2017-

2018; 

• Precizările MEN nr. 41687/09.09.2016 privind încadrarea personalului didactic care predă 

curriculumul de specialitate din cadrul ariei curriculare ”Tehnologii” 

Rezultate la nivelul Colegiului „Mihail Cantacuzino”: 

Nivelul Înscrişi Prezenți Absenți Promovați Respinși 
Liceu - Nivel 

IV 
Tehnician 
în turism 

13 

13 - 13 0 

Organizator 
banqueting 

14 

 
 

13 

 
 
1 

 
 

13 

 
 
0 

Şcoala 
profesională - 

Nivel III 

Bucătari  
14 

 
13 

 
1 

 
13 

 
0 
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PARTEA A V-A: EXCELENŢĂ ÎN EDUCAŢIE 
 
 În anul şcolar 2017–2018 învăţământul de performanţă a reprezentat o constantă a 

interesului manifestat de elevi, profesori, părinţi, conducerea unităţilor de învăţământ prahovene, 

comunitatea locală în sensul concentrării atenţiei asupra potenţialului individului, al creării unui 

climat optim pentru elevii interesaţi de studiul aprofundat, înalt abilitaţi, elevi cu nevoi distincte 

de dezvoltare.  

 Pentru încurajarea şi stimularea învăţământului de performanţă s-a continuat programul 

complex proiectat pe termen mediu şi lung, aplicându-se strategii şi organizându-se activităţi 

specifice acestui palier al educaţiei.  

 Cadrul legislativ creat la nivelul ţării prin Metodologia-cadru de organizare şi 

desfăşurare a competiţiilor şcolare, aprobată prin Ordinul Ministrului nr. 3035 din 

10.01.2012 şi Calendarul de desfăşurare a Olimpiadelor şi Concursurilor şcolare, sesiunilor de 

comunicări ştiinţifice la nivel local, judeţean, naţional şi internaţional pentru anul şcolar 2017-

2017, precum şi Calendarul concursurilor interjudeţene/regionale şcolare nr. 24986/22.01.2018, 

Calendarul activităţilor educative regionale şi interjudeţene nr.26404/16.02.2017, Calendarul 

activităţilor educative naţionale - cu finanţare M.E.N. nr. 24983/22.01.2018 şi fără finanţare 

M.E.N. 24985/22.01.2018, Calendarul concursurilor naţionale şcolare pentru anul şcolar 2017-

2018 nr. 24983/22.01.2018, Calendarul competiţiilor sportive şcolare naţionale, nr. 

24981/22.01.2018, Calendarul olimpiadelor şcolare naţionale, nr. 24981/22.01.2018, Calendarul 

olimpiadelor şi concursurilor şcolare internaţionale desfăşurate în România şi în străinătate, nr. 

24980/22.01.2018, au determinat o consistenţă a activităţilor specifice organizate, activităţi ce au 

vizat :  

 Identificarea – cultivarea – consacrarea talentelor;  

 Responsabilizarea societăţii faţă de capitalul de talent;  

 Sprijinirea formării continue a profesorilor prahoveni în psihopedagogia excelenţei.  

Şi în anul şcolar 2017 – 2018 învăţământul de performanţă reprezintă o constantă a interesului 

manifestat de elevi, profesori, părinţi, conducerea unităţii de învăţământ, comunitate locală, în 

sensul concentrării atenţiei asupra potenţialului individului, al creării unui climat optim pentru 

copiii şi tinerii interesaţi de studiul aprofundat, tinerii înalt abilitaţi, cu nevoi distincte de 

dezvoltare. 
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 Elevii Colegiului „Mihail Cantacuzino” au participat și în cursul anului școlar trecut în 

număr mare la olimpiade și concursuri școlare și au obținut următoarele rezultate, care fac cinste 

oricărei unități școlare care manifestă interes pentru creșterea calității în educație: 
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TABEL PRIVIND REZULTATELE OBŢINUTE LA  

OLIMPIADELE ŞI CONCURSURILE ŞCOLARE 

ANUL ŞCOLAR 2017-2018 

NR. 

CRT. 
NUMELE ŞI PRENUMELE ELEVULUI CLASA REZULTATUL 

DISCIPLINA DE 
CONCURS 

NUMELE ŞI 
PRENUMELE 

CADRULUI DIDACTIC 

1.  Antone Iordache Lucian XII A 

MENȚIUNE 
Olimpiadă faza naţională 

Calificare în lotul naţional lărgit 
Locul 6 în lotul naţional restrâns 

Biologie Ţigănelea Cristina 

2.  Grigore Vlad IX A 
MENȚIUNE 

Olimpiadă faza naţională 
Chimie Păcureţu Simona 

3.  

 Neguţescu Indra – XII C 

 Andreoiu Teodora – X C 

 Toader Bianca – XI E 

 Rusu Alexandra – IX D 

 Goran Lavinia – IX A 

 Totpal Alexandra – IX A 

 Băjenaru Andreea – IX A 

CMC 

LOCUL IV 
Echipa de fotbal- fete 

Olimpiada Naţională a Sportului Şcolar 
Etapa de zonă 

 

Sport 
Fotbal feminin 

Hogea Ionuţ 
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 Neguţescu Amalia – XII C 

4.  

 Neguţescu Indra – XII C 

 Andreoiu Teodora – X C 

 Toader Bianca – XI E 

 Rusu Alexandra – IX D 

 Goran Lavinia – IX A 

 Totpal Alexandra – IX A 

 Băjenaru Andreea – IX A 

 Neguţescu Amalia – XII C 

CMC 

LOCUL I 
Echipa de fotbal fete 

Olimpiada Naţională a Sportului Şcolar 
Etapa  judeţeană 

 

Sport 
Fotbal feminin 

Hogea Ionuţ 

5.  Tofan Alexandra X A 
PREMIUL I 

Olimpiadă faza  judeţeană 
Limba franceză Popa Corina 

6.  DinuIonuţ Gabriel IX C 
PREMIUL II 

Olimpiadă faza  judeţeană 
Limba franceză Popa Corina 

7.  AntoneIordache Lucian XII A 
PREMIUL I 

Olimpiadă faza  judeţeană 
Biologie Ţigănelea Cristina 

8.  Ciora Anamaria X A 
PREMIUL I 

Olimpiadă faza judeţeană 
Limba engleză Voicu Irina 

9.  Tănase Robert Mihai X D 
PREMIUL I 

Olimpiadă/Concurs „Adolf Haimovici” 
Faza judeţeană 

Matematică Cioroiu Ioana 

10.  Tofan Alexandra X A 
PREMIUL II 

Olimpiadă faza judeţeană 
Limba şi literatura 

română 
Stanciu Cătălina 
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11.  Miclăuş Alexandra X A 
PREMIUL II 

Olimpiadă faza judeţeană 
„Lectura ca abilitate de viaţă” 

Limba şi literatura 
română 

Stanciu Cătălina 

12.  

 Costei Ion – X D 

 Crăciun Eduard – XI D 

 Pârtoacă Pantelimon – X D 

 Arsene Ionuţ – X B 

 Tismănaru Mihai–X F 

 Tănase Daniel–IX D 

CMC 

LOCUL II 
Echipa de pentatlon modern - băieţi 

Olimpiada Naţională a Sportului Şcolar 
Etapa  judeţeană 

 

Sport 
Pentatlon modern 

masculin 
Baciu Gabriel 

13.  

 Bucur Roberta – XI C 

 Ene Ionela – IX D 

 Neagu Diana – X B 

 Buga Laura – XI D 

 Dedu Bianca – XII B 

 Dumitrescu Gabriela–IX D 

CMC 

LOCUL III 
Echipa de pentatlon modern - fete 

Olimpiada Naţională a Sportului Şcolar 
Etapa  judeţeană 

 

Sport 
Pentatlon modern 

feminin 
Baciu Gabriel 

14.  

 Şchiopu Bianca – XII A 

 Grancea Georgiana – XII A 

 Bucur Roberta – XI C 

 Jitaru Raluca–XI C 

CMC 

LOCUL III 
Echipa baschet - fete 

Olimpiada Naţională a Sportului Şcolar 
Etapa  judeţeană 

 

Sport 
Baschet feminin 

Baciu Gabriel 
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 Dedu Bianca  - XII B 

 Georgescu Miruna – X B 

 Topliceanu Alexandra – XI A 

 Marcoci Natalia – IX C 

 Ene Ionela – IX D 

 Nan Elena – IX D 

 Neculae Andreea – IX C 

15.  

 Vi şan Alexandru – XII D 

 Constantin David – XII A 

 Jitaru Andrei – XII C 

 Gherasim Rareş – XI A 

 Crăciun Eduard  - XI D 

 Cojocari Dan – XI D 

 Ciufu Bogdan – X B 

 Sandu Sebastian – XI A 

 Cobalschi Ion – X B 

 Văduva Sebastian – XI A 

CMC 

LOCUL IV 
Echipa baschet -  băieţi 

Olimpiada Naţională a Sportului Şcolar 
Etapa  judeţeană 

 

Sport 
Baschet masculin 

Baciu Gabriel 
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 Boabă Ionuţ–IX A 

 Cojan Mihnea – X D 

16.  

 Jitaru Raluca – XI C 

 Comărniceanu Cristina – XI C 

 Rusu Alexandra – IX D 

 Goran Lavinia – IX A 

 Boroşoiu Elena – XII C 

 Aldea Ana – XI A 

 Totpal Alexandra – IX A 

 Iarca Alexandra – IX D 

 Dragomir Denisa – IX A 

CMC 

LOCUL IV 
Echipa de volei - fete 

Olimpiada Naţională a Sportului Şcolar 
Etapa  judeţeană 

 

Sport 
Volei feminin 

Hogea Ionuţ 
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17.  Reşcanu Ana-Maria Ruxandra X A 
PREMIUL III 

Olimpiadă faza judeţeană 
Limba şi literatura 

română 
Stanciu Cătălina 

18.  Toma Maria  IX A  
MENŢÍUNE 

Olimpiadă faza judeţeană 
Limba şi literatura 

română 
Stanciu Cătălina 

19.  Chiş Marilena Cristina Irina IX C 
MENŢÍUNE 

Olimpiadă faza judeţeană 
Limba şi literatura 

română 
Stanciu Cătălina 

20.  Cobeanu Mara Ioana XII C 
PREMIUL III 

Olimpiadă faza judeţeană 
„Lectura ca abilitate de viaţă” 

Limba şi literatura 
română 

Cerchez Genoveva 

21.  Dima Sebastian Constantin X B 
MENŢÍUNE 

Olimpiadă/Concurs de Lingvistică 
Faza judeţeană 

Limba şi literatura 
română 

Cerchez Genoveva 

22.  Mărăcine Raluca IX A 
MENŢÍUNE 

Olimpiadă faza judeţeană 
Limba franceză Ursulescu Ioana 

23.  Vişan Diana X A 
PREMIUL III 

Olimpiadă faza  judeţeană 
Biologie Ţigănelea Cristina 

24.  Şuteu Maria XII A 
PREMIUL III 

Olimpiadă faza  judeţeană 
Biologie Ţigănelea Cristina 

25.  Miclăuş Alexandra XI A 
MENŢÍUNE 

Olimpiadă faza  judeţeană 
Biologie Ţigănelea Cristina 

26.  Ivan Ioana X A 
MENŢÍUNE 

Olimpiadă faza  judeţeană 
Biologie Ţigănelea Cristina 

27.  Nuţă Daria X A 
MENŢÍUNE 

Olimpiadă faza  judeţeană 
Biologie Ţigănelea Cristina 

28.  Dima Sebastian Constantin X B 
MENŢÍUNE 

Olimpiadă faza  judeţeană 
Biologie Ţigănelea Cristina 
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29.  Grigore Vlad IX A 
MENŢÍUNE 

Olimpiadă faza  judeţeană 
Biologie Ţigănelea Cristina 

30.  Văduva Sebastian XI A 
MENȚIUNE 

Olimpiadă faza judeţeană 
Geografie Olteanu Eugeniu 

31.  Crăciun Eduard XI D 
MENȚIUNE 

Olimpiadă faza judeţeană 
Matematică Doinaru Mihaiela 

32.  Ilie Mihnea IX A 
MENȚIUNE 

Olimpiadă faza judeţeană 
Matematică Doinaru Mihaiela 

33.  Berteanu Dorin IX C 
PREMIUL III 

Olimpiadă faza judeţeană 
Istorie Barbu Gabriel 

34.  Dinu Ionut Gabriel IX C 
MENȚIUNE 

Olimpiadă faza judeţeană 
Istorie Barbu Gabriel 

35.  

 Roman Carmen – IX D 

 RusuŞtefania – IX D 

 Brânzoiu Nicoleta – IX D 

 Vaşarhelyi Alexandra Ana-Maria – IX D 

CMC 
PREMIUL I 

Concursul Naţional „EcOprovocarea”  
Secţiunea Plantare arbori 

Turism şi alimentaţie Pantilie Nicoleta 

36.  
 Goran Lavinia 

 MocanuAndreea 
IX A 

PREMIUL SPECIAL 
Concursul Naţional  

„Chimia, prieten sau duşman?” 
Chimie Păcureţu Simona 
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37.  

 Schmiedigen Rosemarie – XI D 

 Bunea Alexandra – XI D 

 MunteanuAlexandru – XI D 

 Mosor Adelina – XI D 

 Drăgoi Alexandra – XI D 

 Brânzea Ştefan – XI D 

 Grecea Alexandru – XI D 

CMC 

PREMIUL III 
Târgul Naţional al Firmelor de Exerciţiu 

Firma de exerciţiu „Paralela 45” 
CAEN 2018, poziţia 174 

 

Turism şi alimentaţie Pantilie Nicoleta 

38.  

 Cazacu Alexandru – XI D 

 Pinţoi Cătălin – XI D 

 Constantin Cosmin – XI D 

CMC 

MENȚIUNE 
Târgul Naţional al Firmelor de Exerciţiu 
Ceamai bună prezentare PowerPoint 

Firma de exerciţiu „New Order Events SRL” 
CAEN 2018, poziţia 174 

Turism şi alimentaţie Pantilie Nicoleta 

39.  Doinaru Maria IX A 
MENȚIUNE 

Concursul Naţional  
„Chimia, prieten sau duşman?” 

Chimie Păcureţu Simona 

40.  Ilie Mihnea IX A 
MENȚIUNE 

Concursul Naţional  
„Chimia, prieten sau duşman?” 

Chimie Păcureţu Simona 

41.  Tofan Alexandra X A 
MENȚIUNE 

Concursul Naţional  
„Chimia, prieten sau duşman?” 

Chimie Păcureţu Simona 

42.  Nuţă Daria X A 
MENȚIUNE 

Concursul Naţional  
„Chimia, prieten sau duşman?” 

Chimie Păcureţu Simona 
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43.  Spulber Bogdan X A 
MENȚIUNE SPECIALĂ 
Concursul Naţional  

„Chimia, prieten sau duşman?” 
Chimie Păcureţu Simona 

44.  Gherghe Tudor X A 
MENȚIUNE SPECIALĂ 
Concursul Naţional  

„Chimia, prieten sau duşman?” 
Chimie Păcureţu Simona 

45.  Doinaru Maria IX A 
MENȚIUNE 

Concursul Naţional „Ilie Ştefan” 
Chimie Păcureţu Simona 

46.  Nuţă Daria X A 
MENȚIUNE 

Concursul Naţional „Ilie Ştefan” 
Chimie Păcureţu Simona 

47.  Spulber Bogdan X A 
MENȚIUNE 

Concursul Naţional „Ilie Ştefan” 
Chimie Păcureţu Simona 

48.  Gherghe Tudor X A 
MENȚIUNE 

Concursul Naţional „Ilie Ştefan” 
Chimie Păcureţu Simona 

49.  Ciora Anamaria X A 
MENȚIUNE 

Concursul Naţional „Ilie Ştefan” 
Chimie Păcureţu Simona 

50.  Tofan Alexandra X A 
MENȚIUNE 

Concursul Naţional „Ilie Ştefan” 
Chimie Păcureţu Simona 
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51.  

EchipaColegiului “MihailCantacuzino”: 
 GeorgescuMirunaIoana – X B 

 Buga Laura – XI D 

 Cobalschi Ion – X B 

 Gavril Adrian – X C 

 Costei Maxim – X D 

 Costei Ion – X D 

 Reșcanu Ana Maria Ruxandra – XI A 

 Pavel Rebeca Ioana – XI A 

 Bumbăcea Diana – XI A 

 ProtopopescuIoana Alexandra – XI A 

 PințoiuGrațielaAndreea – X C 

CMC 

PREMIUL II 
„Școala mea are talent!” 
Concurs faza regională 

Palatul Copiilor și ISJ Sibiu 
CAER 2018, poziția 389 

 

Creaţie literară 
Creaţie plastică 
Abilităţi practice  

 
 

Stroe Alexandra 

52.  Georgescu Miruna Ioana X B 

PREMIUL DE EXCELENŢĂ 
„Școala mea are talent!” 
Concurs faza regională 

Palatul Copiilor și ISJ Sibiu 
CAER 2018, poziția 389 

Creaţie plastică 
 

Stroe Alexandra 
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53.  

 Buga Laura – XI D 

 Cobalschi Ion – X B 

 Gavril Adrian – X C 

 Costei Maxim – X D 

 Costei Ion – X D 

CMC 

PREMIUL I 
„Școala mea are talent!” 
Concurs faza regională 

Palatul Copiilor și ISJ Sibiu 
CAER 2018, poziția 389 

Creaţie literară 
 

Stroe Alexandra 

54.  Buga Laura XI D 

PREMIUL I 
„Școala mea are talent!” 
Concurs faza regională 

Palatul Copiilor și ISJ Sibiu 
CAER 2018, poziția 389 

Creaţie plastică 
 

Stroe Alexandra 

55.  Reșcanu Ana Maria Ruxandra XI A 

PREMIUL II 
„Școala mea are talent!” 
Concurs faza regională 

Palatul Copiilor și ISJ Sibiu 
CAER 2018, poziția 389 

Creaţie literară 
 

Stroe Alexandra 

56.  

 Pavel Rebeca Ioana – XI A 

 Bumbăcea Diana – XI A 

 ProtopopescuIoana Alexandra – XI A 

 

XI A 

PREMIUL II 
„Școala mea are talent!” 
Concurs faza regională 

PalatulCopiilorșiISJ Sibiu 
CAER 2018, poziția 389 

Abilităţi practice  
 

Stroe Alexandra 

57.  Pințoiu Grațiela Andreea X C 

PREMIUL III 
„Școala mea are talent!” 
Concurs faza regională 

Palatul Copiilor și ISJ Sibiu 
CAER 2018, poziția 389 

Abilităţi practice  
 

Stroe Alexandra 
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58.  Protopopescu Ioana Alexandra XI A 
PREMIUL I 

Concursul „Lire en fête” 
Faza judeţeană 

Limba franceză Bobeică Alina 

59.  Dedu Bianca Teodora XII B 
PREMIUL I 

Concursul „Lire en fête” 
Faza judeţeană 

Limba franceză Bobeică Alina 

60.  Cosac Diana Ioana XII B 
PREMIUL I 

Concursul „Lire en fête” 
Faza judeţeană 

Limba franceză Bobeică Alina 

61.  Negoescu Marc Dominic IX B 
PREMIUL I 

Concursul „Lire en fête” 
Faza judeţeană 

Limba franceză Bobeică Alina 

62.  Bumbăcea Diana XI A 
PREMIUL I 

Concursul „Lire en fête” 
Faza judeţeană 

Limba franceză Bobeică Alina 

63.  Matei Bianca IX B 
PREMIUL II 

Concursul „Lire en fête” 
Faza judeţeană 

Limba franceză Bobeică Alina 

64.  Gabor Larisa IX B 
PREMIUL II 

Concursul „Lire en fête” 
Faza judeţeană 

Limba franceză Bobeică Alina 

65.  Mărăcine Raluca IX A 
PREMIUL SPECIAL 

Concursul „Lire en fête” 
Faza judeţeană 

Limba franceză Ursulescu Ioana 

66.  Toma Maria IX A 
PREMIUL I 

Concursul „Lire en fête” 
Faza judeţeană 

Limba franceză Ursulescu Ioana 
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67.  Cucu Andreea IX A 
PREMIUL I 

Concursul „Lire en fête” 
Faza judeţeană 

Limba franceză Ursulescu Ioana 

68.  Goran Lavinia IX A 
PREMIUL II 

Concursul „Lire en fête” 
Faza judeţeană 

Limba franceză Ursulescu Ioana 

69.  Nazare Bianca XII C 
PREMIUL II 

Concursul „Lire en fête” 
Faza judeţeană 

Limba franceză Ursulescu Ioana 

70.  Axente Maria Roberta X B 
PREMIUL III 

Concursul „Lire en fête” 
Faza judeţeană 

Limba franceză Ursulescu Ioana 

71.  Rapolți Ana Maria Roxana XII B 

PREMIUL SPECIAL 
„Iarna, artă şi imaginaţie” 
Secţiunea Creație plastică 

Concurs faza judeţeană 
CAEJ Prahova 2018, poziția 101 

Arte plastice Stroe Alexandra 

72.  Dima Sebastian Constantin X B 

PREMIUL I 
„Iarna, artă şi imaginaţie” 

Secţiunea PowerPoint 
Concurs faza judeţeană 

CAEJ Prahova 2018, poziția 101 

Tehnologia Informaţiei  
şi a Comunicaţiilor 

Stroe Alexandra 

73.  HortopanMatei X B 

PREMIUL I 
„Iarna, artă şi imaginaţie” 
Secţiunea Creație plastică 

Concurs faza judeţeană 

Arte plastice Stroe Alexandra 
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CAEJ Prahova 2018, poziția 101 

74.  Neagu Elena Diana X B 

PREMIUL II 
„Iarna, artă şi imaginaţie” 
Secţiunea Creațieplastică 
Concurs faza judeţeană 

CAEJ Prahova 2018, poziția 101 

Arte plastice Stroe Alexandra 

75.  Dima Sebastian Constantin X B 

PREMIUL III 
„Iarna, artăşiimaginaţie” 
Secţiunea Creațieplastică 
Concurs faza judeţeană 

CAEJ Prahova 2018, poziția 101 

Arte plastice Stroe Alexandra 

76.  

 Ferentz Antonio Mihnea 

 Șchiopu Andrei Corneliu 

 

X B 

MENȚIUNE 
„Tehnologia computerizată a științelor” 

Concurs faza judeţeană 
CAEJ 2018, poziția 44 

Tehnologia Informaţiei 
şi a Comunicaţiilor  

 
Matematică 

 

Stroe Alexandra 
Laiu Răzvan 

77.  Oproiu Constantin IonuțVlăduț X B 

MENȚIUNE 
„Tehnologia computerizată a științelor” 

Concurs faza judeţeană 
CAEJ 2018, poziția 44 

Tehnologia Informaţiei 
şi a Comunicaţiilor  

 
Matematică 

 

Stroe Alexandra 
Laiu Răzvan 

78.   Ferentz Antonio Mihnea  - X B CMC 
PREMIUL DE EXCELENŢĂ 

„Primăvaradigitală” 
Tehnologia Informaţíei 

şi a Comunicaţiilor  
Stroe Alexandra 
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 DumitruIustiniana Maria – X B 

 Buga Laura – XI D 

 

Secţiunea PowerPoint 
Concurs faza judeţeană 

CAEJ Prahova 2018, poziția 147 

 

79.  

 CreţuGeanina Ana Maria 

 Neagu Elena Diana 

 

X B 

PREMIUL I 
„Primăvara digitală” 

Secţiunea PowerPoint 
Concurs faza judeţeană 

CAEJ Prahova 2018, poziția 147 

Tehnologia Informaţíei 
şi a Comunicaţiilor  

 

Stroe Alexandra 
 

80.  

 Șchiopu Andrei Corneliu 

 Șincă Mădălina Mihaela 

 

X B 

PREMIUL I 
„Primăvara digitală” 

Secţiunea PowerPoint 
Concurs faza judeţeană 

CAEJ Prahova 2018, poziția 147 

Tehnologia Informaţíei 
şi a Comunicaţiilor  

 

Stroe Alexandra 
 

81.  Buga Laura XI D 

PREMIUL I 
„Primăvara digitală” 

Secţiunea Creație plastică 
Concurs faza judeţeană 

CAEJ Prahova 2018, poziția 147 

Arte plastice Stroe Alexandra 

82.  Crețu Geanina Ana Maria X B 

PREMIUL II 
„Primăvara digitală” 

Secţiunea Creație plastică 
Concurs faza judeţeană 

CAEJ Prahova 2018, poziția 147 

Arte plastice Stroe Alexandra 

83.  
 Aldea Ana 

 Focşeneanu Mihnea 
XI A 

MENȚIUNE 
„Tehnologia computerizată a științelor” 

Concurs faza judeţeană 
CAEJ 2018, poziția 44 

Biologie 
 

Ţigănelea Cristina 
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84.  
 Doinaru Maria – IX A 

 Nuţă Daria – X A 
CMC 

MENȚIUNE 
„Tehnologia computerizată a științelor” 

Concurs faza judeţeană 
CAEJ 2018, poziția 44 

Chimie Păcureţu Simona 

85.  

 Avram Mario Nicolae 

 Banu Maria Daniela 

 

XI D 

PREMIUL I 
„Ospitalitate marca România” 
Secţiunea „Sărbători cu bucate 

îmbelşugate” 
Concurs faza judeţeană 

CAEJ Prahova 2017 

Turism şi alimentaţie Pantilie Nicoleta 

86.  Chiţa Cristiana 
 

X D 

MENȚIUNE 
Concursul Naţional  

„Alege, este dreptul tău!” 
Faza judeţeană 

Turism şi alimentaţie Ursulescu Cătălina 

87.  GrigoreMiruna XI F 

PREMIUL I 
Concurs discipline tehnologice pentru 

învăţământul profesional 
Faza judeţeană 

Discipline tehnice 

Laiu Cristina 
DrăceaFănel 

Solomon Irina 
EnescuRodica 

88.  Potârniche Maria XI F 

PREMIUL II 
Concurs discipline tehnologice pentru 

învăţământul profesional 
Faza judeţeană 

Discipline tehnice 

Laiu Cristina 
DrăceaFănel 

Solomon Irina 
EnescuRodica 

89.  Stanciu Mariana XI F 

PREMIUL III 
Concurs discipline tehnologice pentru 

învăţământul profesional 
Faza judeţeană 

Discipline tehnice 

Laiu Cristina 
DrăceaFănel 

Solomon Irina 
EnescuRodica 

90.  Gheorghiţă Andreea XI D 
DIPLOMĂ DE PARTICIPARE 

Programul pentru educaţie nonformală  şi 
extracurriculară „EcOprovocarea” 

Voluntariat Cerchez Genoveva 
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Faza naţíonală 

91.  Mosor Adelina XI D 

DIPLOMĂ DE PARTICIPARE 
Programul pentru educaţie nonformală  şi 

extracurriculară „EcOprovocarea” 
Faza naţíonală 

Voluntariat Cerchez Genoveva 

92.  Roşculeţ Daniela XI D 

DIPLOMĂ DE PARTICIPARE 
Programul pentru educaţie nonformală  şi 

extracurriculară „EcOprovocarea” 
Faza naţíonală 

Voluntariat Cerchez Genoveva 

93.  Sandu Alina XI D 

DIPLOMĂ DE PARTICIPARE 
Programul pentru educaţie nonformală  şi 

extracurriculară „EcOprovocarea” 
Faza naţíonală 

Voluntariat Cerchez Genoveva 
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PARTEA A VI-A: MANAGEMENT ŞI DEZVOLTARE INSTITUŢIONALĂ 

VI.1. 1. ACTIVITATEA DE MANAGEMENT 
 
 Funcţiile de conducere, de director, respectiv de director adjunct au fost ocupate în anul şcolar 2017-

2018 în urma unui concurs naţional desfăşurat în perioada noiembrie-decembrie 2016 cu respectarea 

OMENCS 5080/2016 pentru aprobarea Metodologiei privind organizarea şi desfăşurarea concursului pentru 

ocuparea funcţiilor de director şi director adjunct din unităţile de învăţământ preuniversitar. Directorii îşi 

exercită în baza deciziilor nr. 1212 din 21.12.2016  - director, respectiv nr. 1213 din 21.12.2016 - director 

adjunct. 

În anul şcolar precedent, echipa managerială: 

 A elaborat proiectului de dezvoltare a şcolii (PAS). 

 A desfăşurat activităţi legate de calitatea educaţiei furnizate de unitatea de învăţământ. 

 A emis decizii.  

 A numit diriginţii la clase şi coordonatorul pentru proiecte şi programe educative şcolare şi 

extraşcolare. 

 A numit şefii catedrelor şi ai comisiilor metodice, comisia pentru curriculum, comisia pentru evaluarea 

şi asigurarea calităţii, şefii compartimentelor funcţionale, ai comisiilor şi colectivelor pe domenii. 

 A elaborat, după consultarea şefilor de catedre /comisii metodice, proiectele de încadrare pe discipline 

de învăţământ. 

 A asigurat aplicarea planului de învăţământ. 

 A controlat calitatea procesului instructiv-educativ. 

 A monitorizat activitatea de formare continuă a personalului didactic, didactic-auxiliar şi nedidactic. 

 A aprobat graficul desfăşurării tezelor semestriale. 

 A coordonat activităţile de pregătire organizate de cadrele didactice cu rezultate deosebite, pentru 

elevii care participă la olimpiade, concursuri, competiţii sportive şi festivaluri naţionale şi 

internaţionale.  

 A consemnat zilnic, în condica de prezenţă, absenţele şi întârzierile de la orele de curs ale personalului 

didactic de predare şi de instruire practică, precum şi ale personalului didactic auxiliar şi nedidactic, de 

la programul de lucru. 

 A apreciat personalul didactic de predare şi de instruire practică, la inspecţiile pentru obţinerea 

gradelor didactice, precum şi pentru acordarea gradaţiilor de merit. 

 Directorul unității de învăţământ şi-a desfăşurat activitatea ca  angajator, evaluator, ordonator de 

credite. 

 Directorul adjunct şi-a desfăşurat activitatea în subordinea directorului şi a răspuns de activitatea 

educativă şcolară şi extraşcolară din unitatea de învăţământ. 
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ASPECTE POZITIVE 

- reabilitarea unui etaj al căminului; 

- modernizarea bazei sportive a Colegiului; 

- baza materială a Colegiului “Mihail Cantacuzino” din Sinaia;  

- cultura organizațională bine definită și cunoscută de profesori, elevi și părinți; 

- oferta educațională atractivă;  

- domeniile și profilele în care sunt școlarizați elevii; 

- harta extinsă a parteneriatelor:cu ISJ Prahova; Cu CCD Prahova; cu autoritățile locale (Primăria, 

Consiliul Local); cu alte instituții (Poliție, ONG-uri, Biserica, Centrul Cultural European, Centrul Montan 

de Jandarmi, Instituții de învățământ superior, etc); Cu părinții prin asociația “Prietenii Colegiului Mihail 

Cantacuzino”; cu agenți ieconomici (SC International S.A, SC Palace S.A, SC New Montana S.A, SC 

Sinaia S.A, SC Vicaris S.A, SC Snow S.A, SC Mefin S.A). 

- un colectiv didactic valoros, perfecționat prin grade didactice și cursuri de formare profesională și cu 

preocupări constante pentru creșterea calității actului educațional;  

- activitățile extracurriculare numeroase și diversificate; 

- preocuparea cadrelor didactice pentru  perfecționare în specialitate sau în management educațional;  

- procentul de promovabilitate la examenele de competență este de 100%, iar la bacalaureat, se 

înregistrează un procent de 86,27 % ;  

- anual, elevii obțin aproximativ 50 de premii și mențiuni la fazele județene și naționale ale olimpiadelor și 

concursurilor școlare; 

- majoritatea elevilor acced în învăţământul superior atât național cât și internațional.  

   

 
(Baza sportivă a Colegiului) 
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(Căminul Colegiului) 
 

ASPECTE NEGATIVE 

- implicarea unui număr mic de părinți în proiectele/programele derulate;  

- nu toate cadrele didactice utilizează sistematic tehnologia informaţiei în procesul didactic;  

- număr mic de activităţi inter/intra/transdisciplinare.  

 

VI.1.2. DIRECŢII DE ACŢIUNE ŞI PRIORITĂŢI PENTRU ANUL ŞCOLAR 2018-2019 
 

 Ajustarea planului de şcolarizare în funcţie de numărul în scădere al elevilor de clasa a VIII-a şi în 

vederea creşterii succesului şcolar; 

 Urmărirea unui comportament regulamentar, conform ROFUI si ROI, al elevilor în Colegiul “Mihail 

Cantacuzino”; 

 Asigurarea accesului tuturor elevilor la servicii educaţionale de calitate; 

  Asigurarea serviciilor de consiliere şi orientare şcolară, profesională şi de asistenţă psiho-pedagogică; 

  Eliminarea violenţei din şcoală si din jurul ei; 

  Asigurarea educaţiei complementare (educaţie pentru sănătate si alimentaţie sănătoasă, cultură, 

cultură civică, antreprenorială si tehnologică, sport); 

 Prevenirea si combaterea marginalizării si a excluziunii sociale prin cuprinderea în scoală a copiilor cu 

dizabilități/cerințe educaționale speciale si din grupuri vulnerabile; 

 Încurajarea mobilității cadrelor didactice în spațiul UE; 

 Adaptarea ofertei educaționale la cererea de pe piața muncii; 

  Adaptarea ofertei educaționale în domeniul tehnic si profesional în conformitate cu nivelul de 

performantă, exigentă si competentă descris de Cadrul European al Calificărilor (EQF), pentru 

nivelurile 1 si 2 de calificare. 

VI.2. MANAGEMENTUL RESURSELOR UMANE 
 

 Colegiul a funcţionat în anul şcolar 2017-2018 cu următoarele resurse umane: 
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 1 director, 1 director adjunct şi un coordonator de proiecte şi programe educative 

 46 cadre didactice din care: 

- 34 titulari 

- 8 suplinitori (dintre care 3 pensionari la plata cu ora) 

- 10% dintre profesori au gradaţia de merit 

- 4 dintre profesori sunt responsabili de cercuri pedagogice  

- Profesori de cultură generală 38 

- Profesori discipline tehnice 5 

- Maiştri instructori 3 

- 3 profesori (de cultură generală) metodişti 

- 24 de profesori au participat la cursuri de perfecţionare, de dezvoltare profesională sau post 

universitare (ultimii 2 ani). 

 

Distribuţia pe grade didactice a personalului didactic angajat: 

 

 Număr personal didactic calificat:  Număr personal 
didactic 

     - 
      
Cu 
doctorat 

Cu gradul I Cu gradul II Cu 
Definitivat 

Fără 
definitivat 

- 

      
1 27 5 7 6 - 

      
 

 

Toate cadrele didactice din unitate dispun de o bună pregătire metodico-ştiinţifică, participă frecvent la 

activităţi de formare continuă. Unii dintre profesorii liceului sunt co-autori de curriculum şcolar, membri în 

diverse comisii naţionale şi judeţene. 
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Personalul didactic auxiliar ( număr pe categorii): 
 

Categorie de Număr  de  Număr de      Numărul de personal este:  
personal persoane  norme pentru          

  încadrate  fiecare  sub la nivelul peste normativele privind  
     categorie de  normativele normativelor încadrarea categoriei  

     personal  
Privi 
nd privind încadrarea respective de personal  

          încadrarea categoriei respective    
          categoriei de personal    
          respective de      
          personal      

BIBLIOTECAR 1 1      1    
                  

ANALIST 1 1   -  -  -   
PROGRAMATOR                 
SECRETAR 2 2      2    

                  
ADMINISTRATOR 2 2      2    
FINANCIAR                 
PEDAGOG 1 1      1    

                  
SUPRAVEGHETOR 1 1      1    
NOAPTE                 

 Personalul nedidactic (număr pe categorii):         
                 
 Categorie de  Număr de     Număr de     Numărul de personal este:  
 personal  persoane     norme pentru        
   încadrate     fiecare  sub  la nivelul  peste normativele  

        
categorie 
de  normativele normativelor  privind încadrarea  

        personal  privind  privind  categoriei respective de  

           
încadrare
a  încadrarea  personal  

           
categorie
i  categoriei    

           respective de respective de    
           personal  personal    
 INGRIJITOR 8   10   2 vacante      
 PAZNIC 3   3      3    
 FOCHIST 3   3          
 MUNCITOR 1   2   1 vacant      
 CALIFICAT                 
 MUNCITOR 1   1      1    
 NECALIFICAT                 
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CADRE DIDACTICE ÎNSCRISE LA CURSURI DE FORMARE CONTINUĂ 
ÎN ANUL ŞCOLAR 2017-2018 

 
Nr. 
crt. 

Nr. 
programe 
derulate 

Denumirea programului 
 

Perioada Număr participanţi 

1 13 Școala incluzivă, școala 
pentru toți 21-28 iunie 2018 

10  (Arieșan Aurora 
Bobeică Alina 

         Stanciu Cătălina 
         Cerchez Genoveva 
         Doinaru Mihaiela 
         Toader Cătălin 
        Laiu Cristina 
        Tocitu Diana 
       Drăcea Fănel 
        Cioroiu Ioana) 

2  Festivalul Internaţional de 
Educaţie - FIEdu 9-10 iunie 2018 

10    (Arieșan Aurora 
Bobeică Alina 
Cerchez Genoveva 
Cioroiu Ioana 
Cojoianu Lăcrimioara 
Doinaru Mihaiela 
Drăcea Fănel 
Drăcea Mihaela 
Păcurețu Simona 
Stanciu Cătălina) 
 

3  Fii PROfesor în școala 
incluzivă! mai-iunie 2018 1 (Stroe Alexandra) 

4  

Attestation de 
participation à la 
projection du film 
„L’Atelier” (Laurent 
Cantet) 

3 etape: 
 martie-aprilie 

2018 

1 (Bobeică Alina) 
 

5  

Reuniunea națională a 
reprezentanților liceelor 
cu profil de turism și 
alimentațue publică  
“Les recontres franco-
roumains du tourisme”, 
Institutul Francez 
București 

26 martie 2018 1 (Bobeică Alina) 
 

6  

Conferința franco-română 
privind educația și 
formarea profesională, 
Institutul Francez 
București 

26 martie 2018 1 (Bobeică Alina) 
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7  

Prezentarea broșurii de 
prim-ajutor pentru elevi și 
profesori „Învață, ascultă, 
respectă!”, Sala Europa, 
Primăria 
Ploiești+ISJ+CCD+ISU 
Prahova 

21 martie 2018 1 (Stroe Alexandra) 

8  

Conferința SuperTeach – 
Inspirație pentru educație, 
Arbinger Institute, 
București 

9-11 martie 2018 1 (Bobeică Alina) 
 

9  
CinEd – educație 
cinematografică pentru 
tineri 

9 decembrie 2017 1 (Bobeică Alina) 
 

10  Conferința SuperTeach – 
Inspirație pentru educație 25 noiembrie 2017 2 (Arieșan Aurora,   

          Bobeică Alina) 

11  

Incluziunea școlară a 
copiilor cu CES,  
Asociația „Curcubeul 
Autismului” Prahova 

20 octombrie 2017 1 (Bobeică Alina) 
 

12  Formarea continuă prin 
grade didactice 

28 septembrie 
2017  

 
1 (Stroe Alexandra) 

13  
Perfecționarea 
responsabililor cu  
formarea continuă 

28 septembrie 
2017  

 
1 (Stroe Alexandra) 

 

CENTRALIZATOR PRIVIND ACUMULAREA DE  CREDITE  
PROFESIONALE TRANSFERABILE IN ULTIMII 5 ANI 

(2013-2018) 
 

Nr. 
Crt. Nume și prenume 

Număr total de 
credite acumulate 

în ultimii 5 ani 
(2013 - 2018) 

1  Arieşan Aurora 160 
2  Bobeică Alina 261 
3  Stanciu Marilena Cătălina 130 
4  Cerchez Elena Lucia Genoveva 90 
5  Badea Lavinia 5 
6  Voicu Irina 15 
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7  Mocanu Aurelia 105 
8  Popa Corina 106 
9  Ursulescu Ioana Monica 136 
10  Doinaru Mihaiela Marcela 180 
11  Ţigănelea Cristina Monica 15 
12  Haiduc Ioana Raluca 15 
13  Georgescu Simona Ecaterina 5 
14  Ţigănelea Nicolae Iulian 15 
15  Baciu Gabriel Cezar 65 
16  Hogea Ionuţ Eduard Rafael 65 
17  Toader Cătălin Petrişor 35 
18  Cincu Mihaela 5 
19  Stroe Alexandra Veronica 200 
20  Ursulescu Cătălina Georgiana 95 
21  Tocitu Diana Andrada 170 
22  Laiu Cristina 50 
23  Drăcea Fănel 122 
24  Enescu Rodica 15 
25  Pantilie Nicoleta Eugenia 30 
26  Boncoi Mihai 5 
27  Cioroiu Ioana 20 
28  Andrei Camelia 90 
29  Gavrilă Elena-Irina 93 
30  Păcurețu Simona 70 
31  Cojoianu Lăcrimioara 114 
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VI.3. MANAGEMENTUL RESURSELOR FINANCIARE 

BUGET APROBAT 2017 - BUGET LOCAL 3.294.580  lei 

CHELTUIELI DE PERSONAL 2.899.280 lei 

BUNURI SI SERVICII  380.500 lei 

BUGET STAT 2017  142.977 lei 

CHELTUIELI DE PERSONAL 15.926 lei 

BUNURI SI SERVICII  3.900 lei 
ASISTENTA SOCIALA - TOTAL DIN CARE:  

TRANSPORT ELEVI 44.576 lei 
BURSE  78.575 lei 

VENITURI PROPRII  420.000 lei 
 

VI.4.  PROIECTE, PARTENERIATE ŞI ACTIVITĂŢI DE COOPERARE EUROPEANĂ 
 

VI.4.1. PROIECTE 
 

 

 ROSE - proiect care va fi derulat în cadrul Colegiului pe o perioada de 4  ani (2017-2021), finanţat de 

Banca Mondială, având ca obiectiv principal îmbunătăţirea performanţelor şcolare la examenul de 

bacalaureat şi reducerea ratei abandonului şcolar. 

 

 SCHIMB INTERNAŢIONAL DE ELEVI - "THE MEETING OF THE SNOWFLAKE AND 

THE STARFISH" - Proiect realizat în colaborare cu Primăria Sinaia şi destinat elevilor de liceu, cu 

vârste cuprinse între 14-18 ani, având ca obiective cunoaşterea şi înţelegerea, deopotrivă de către 

elevi şi profesori, a sistemului de învăţământ, a istoriei, culturii şi tradiţiilor specifice fiecăreia dintre 

părţi. Sinaia este înfrăţită cu oraşul Kuşadasi din anul 2006 şi este una dintre staţiunile cele mai 

căutate şi mai frumoase ale Turciei, aflată pe casta vestică a Mării Egee.  
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 La baza protocolului de înfrăţire încheiat între cele două oraşe au stat dezvoltarea relaţiilor de 

colaborare prin schimburi culturale, economice şi turistice, o atenţie specială acordându-se 

programelor de schimburi internaţionale de elevi. 

 

 JEUNESSE III - proiect de cooperare franco-română realizat cu sprijinul Ministerului Educaţiei 

Naţionale, prin CNDIPT - Centrul Național de Dezvoltare a Învățământului Profesional și Tehnic, în 

colaborare cu Ambasada Franței, Camera de Comerț și Industrie din Franța, centre de formare 

profesională din regiunea Occitania, proiect care prevede mobilități pentru un grup de 11 elevi 

francezi de la două centre de formare profesională din Montpellier şi Nîmes și 10 elevi români de la 

școala profesională (calificarea Ospătar/Bucătar) pe o perioadă de trei săptămâni. Aceștia vor 

beneficia de o instruire teoretică în școală, pe module de specialitate timp de o săptămână, iar 

instruirea practică aferentă proiectului se va desfășura în următoarele două săptămâni, la agenți 

economici locali din domeniul calificării. Elevii vor primi certificate profesionale recunoscute 

internațional și vor fi însoțiți de 4 profesori. Schimburile de elevi au loc în perioada 07-27.10.1018 în 

România, respectiv 25.11 - 15.12.2018, în Franţa. 

 ÎNTÂLNIRE DE LUCRU PE TEMA ÎNVĂŢĂMÂNTULUI PROFESIONAL DUAL - cu 

participarea unor specialişti din partea MEN, CNDIPT, ISJ Prahova, Ambasada Franţei, Camera de 

Comerţ şi Industrie din Franţa, Federaţia Industriei Hoteliere din România, reprezentanţi ai agenţilor 

de turism locali care a avut drept obiective propunerea unor soluţii viabile pentru implementarea 

sistemului dual în România; 

 SIMPOZION INTERNAŢIONAL „Incentives of inclusive education for pupils with special needs 

in Prahova Valley”, eveniment organizat în colaborare cu Facultatea de Ştiinţe Socio–Umane din 

cadrul Universitatii „Lucian Blaga” din Sibiu şi cu Facultatea de Ştiinţe Sociale Aplicate, din cadrul 

Universităţii de Ştiinţe Aplicate Würzburg-Schweinfurt, din Germania. Simpozionul şi-a propus 

întâlnirea reprezentanților instituțiilor din administrația publică locală, organizațiilor de profil, 

experților din mediul educaţional, elevilor şi studenţilor din România şi Germania, pentru a prezenta 

inițiative şi exemple de bună practică de integrare a copiilor cu cerințe educaționale speciale, a 

minorităților și a altor grupuri vulnerabile în învățământul de masă. 
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VI.4.2. PARTENERIATE 
 

Parteneriatul cu agenţii economici 
În condiţiile economiei de piaţă, la cerinţele şi exigenţele societăţii contemporane se impune tot mai mult 

realizarea unor relaţii de parteneriat între colegiul nostru şi agenţii economici din zonă. Astfel, instruirea 

practică a elevilor s-a desfăşurat la sediul următorilor parteneri economici: 

 turism şi alimentaţie publică:  

 S.C. Internaţional S.A.  

 S.C. Palace S.A. 

 S.C. New Montana  S.A.  

 R.A.A.P.P.S. - S.R.P. Sinaia  

 S.C. Rina Hotel Sinaia S.A.  

 S.C. Vicaris SRL 

În cadrul parteneriatului cu agenţii economici, colegiul încheie anual contracte-cadru privind stagiile de 

pregătire practică a elevilor. De asemenea, în parteneriat cu agenţii economici au fost elaborate CDL-urile la 

profilurile „Turism şi alimentaţie” şi „Servicii” 

Parteneriatul cu autorităţile locale 
       Au fost realizate în parteneriat cu autorităţile locale: 

 Sărbătorirea unor zile istorice: Unirea principatelor române – 24 ianuarie. 

 Festivalul „Sinaia Forever” 

 competiţii sportive 

 oferta educaţională a şcolii care este elaborată în parteneriat cu Consiliul Local; acesta studiază 

tendinţele actuale de pe piaţa forţei de muncă şi urmăreşte corelarea lor cu meseriile şi specializările 

propuse de şcoală. 

 activităţi educative în colaborare cu Primăria, Poliţia, ONG-uri, Biserica, Centrul Cultural Carmen 

Sylva,  Judecătoria Sinaia, Muzeul Național Peleș, Ocolul Silvic etc. 

 monitorizarea activităţii din şcoală se realizează prin cooptarea reprezentanţilor primăriei şi ai 

Consiliului Local în Consiliul de Administraţie al şcolii. 
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Parteneriatul cu Casa Corpului Didactic 
 

 Colegiul „Mihail Cantacuzino” este filială a CCD Prahova şi înscrie în calendarul acesteia, anual, o 

serie de activităţi. În anul școlar 2017-2018, au susținut referate metodice la filiala noastră următoarele cadre 

didactice: 

 

 Aspecte existenţial-politice în romanele “Al doilea mesager şi “Cartea lui Ian Înţeleptul” de 

Bujor Nedelcovici - Prof. STANCIU ANA- Colegiul “Ion Kalinderu" Buşteni - 28.11.2017;  

 Abilităţi antreprenoriale - Prof. PANTILIE NICOLETA - Colegiul "Mihail Cantacuzino", Oraşul 

Sinaia, 28.11.2017; 

 Peregrinul apter sau despre cum se ţese lumina din bătaia aripii - Prof. PETREA CONSTANTIN 

- Colegiul “Ion Kalinderu" Buşteni - 28.11.2017;  

 Formarea competenţelor profesionale prin proiecte europene - Prof. DRĂCEA FĂNEL - Colegiul 

"Mihail Cantacuzino", Oraşul Sinaia, 26.04.2018; 
 Parfumuri – Arta chimiei - Prof. PĂCUREŢU SIMONA - Colegiul "Mihail Cantacuzino", Oraşul 

Sinaia, 26.04.2018. 
 

Parteneriatul cu alte instituţii de învăţământ 
 

     Colegiul colaborează cu şcolile generale din oraș de la care, în mod tradiţional, recrutează viitorii liceeni. 
Parteneriatul cu părinţii 

     Relaţiile cu părinţii se reflectă în buna colaborare, atât la nivelul colectivelor de clase, cât şi la nivelul 

şcolii; Comitetul reprezentativ al părinţilor s-a implicat permanent în asigurarea unei bune părţi a resurselor 

necesare pentru îmbogăţirea patrimoniului şcolii, dar şi ca partener în procesul de educaţie al elevilor. De 

asemenea, Comitetul de părinţi este reprezentat în Consiliul de Administraţie al şcolii şi în Comisia de 

Asigurare și Evaluare a Calității. 

Parteneriate educaționale 
• Acord de parteneriat: Asociația de prietenie SINAIA - ATHIS-MONS. 

• Acord de parteneriat: Colegiul Naţional "Anastasescu" - Proiect educaţional - concurs naţional de 

creaţie pentru tineri în limba franceză "Adolescentul şi francofononia"; 

• Acord de parteneriat: Colegiul Tehnic de alimentaţie şi turism "Dumitru Moţoc" Galaţi - proiect 

educaţional naţional "Ospitalitate marca România"; 
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• Acord de parteneriat: Colegiul Tehnic "Aurel Vlaicu" Galaţi - proiect educaţional "Sănătatea în prim-

plan"; 

• Acord de parteneriat: Colegiul "Ion Kalinderu" Buşteni - proiectul "Armonia naturii" - Concursul 

naţional "Copiii şi biosfera";Liceul Teoretic "Aurel Vlaicu" Breaza - Simpozion naţional 

"Performanţă şi prestigiu în educaţie, transdisciplinaritate, creativitate" 

• Acord de parteneriat: 

• Proiectul național educațional: “România, ţara mea” (Şcoala gimnazială nr. 7, Reşiţa).  

• Parteneriat  naţional educațional: Interdisciplinaritate, transdisciplinaritate şi pluridisciplinaritate în 

învăţământul contemporan (Şcoala gimnazială "Ion Câmpineanu, Câmpina).  

• Parteneriat educaţional cu Centrul de perfecţionare a pregătirii cadrelor jandarmi montani Sinaia - 

"Siguranţă la înălţime"; 

• Parteneriat educaţional cu ONG-ul Edmundo; 

• Parteneriat educaţional cu ONG-ul ARGO Debate; 

• Parteneriat cu Ministerul Afacerilor Interne prin Agenția Națională Antidrog. 

• Protocol de parteneriat: Asociația socio-culturală „Prahova Excelsior” Sinaia. 

• Protocol de colaborare cu Center for Science and Training de la institutul Naţional pentru Fizica 

laserilor, Plasmei şi Radiaţiei - proiect educaţional "iBest - Inquiry-Based Education in Science and 

Technology"; 

• Acord de colaborare - Ocolul Silvic Sinaia - acțiunea ”Verde crud”; 

• Acord de colaborare: Facultatea şi Gestiunea Producţiilor Animaliere din cadrul Universităţii de 

Ştiinţe Agronomice şi Medicină Veterinară din Bucureşti  - promovare ofertă educaţională; 

• Contract de parteneriat: Colegiul Tehnic "Traian Vuia" Oradea - Concurs internaţional "Unitate şi 

diversitate în Uniunea Europeană - Turism, societate şi mediu în statele Uniunii Europene"; 
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PARTEA A VII-A: CURRICULUM ŞI INSPECŢIE ŞCOLARĂ 

VII.1. INSPECŢIE ŞCOLARĂ 

Inspecţii tematice 
 
 În anul şcolar 2017-2018, Colegiul "Mihail Cantacuzino" a făcut obiectul mai multor inspecţii 

tematice ale Inspectoratului Şcolar Prahova. 

 Astfel o primă inspecţie tematică s-a realizat în data de 05.09.2016, conform planului de control nr. 

3931/25.10.2017, a fost efectuat de dl. Ionescu Ion, inspector şcolar de specialitate al ISJ Prahova  şi a avut 

ca temă Respectarea legislaţiei şcolare în unităţile de învăţământ din judeţul Prahova. 

 S-au verificat următoarele aspecte: 

- însuşirea recomandărilor făcute în cadrul inspecţiilor anterioare; 

- organizarea stagiilor de practică; 

- stadiul încheierii contractelor individuale de practică în învăţământul profesional este în conformitate cu 

Anexa 1 OMEN 3539/2012 ; 

- monitorizarea coordonatorului de practică la operatorii economici; 

- verificarea fişei de monitorizare a practicii elevilor, autoevaluarea şi monitorizarea internă a PAS-ului, 

promovarea învăţământului dual, asistenţe la ore: verificarea documentelor de proiectare; 

Au fost făcute câteva recomandări, respectiv: 

- monitorizarea aplicării corecte a planurilor cadru, planurilor de învăţământ şi planificărilor calendaristice, 

conform notei MEN nr. 37991/31.08.2017 - termen - lunar; 

- încărcarea pe platforma ipt.epractica.ro anexelor CNDIPT/MEN privind încheierea contractelor 

individuale de pregătire practică în învăţământul profesional şi dual ; 

- realizarea fişelor de autoevaluare şi monitorizare internă PAS - termen 02.11:2017; 

- studiu la nivel de localitate şi zonă cu opţiunile elevilor de clasa a VIII-a pentru fundamentarea planului 

de şcolarizare 2018-2019 - termen 15.11.2017; 

- monitorizarea modului de ducere la îndeplinire a recomandărilor făcute în timpul inspecţiei revine 

responsabilului de arie curriculara tehnologii şi conducerii unităţii de învăţământ. 

 O a doua inspecţie tematică a avut loc în data de 28.11.2017 şi a vizat: 

- însuşirea recomandărilor făcute în inspecţiile anterioare; 
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- verificarea calendarului formativ al activităţilor metodice, şedinţelor de catedră; 

- asistenţele efectuate la ore; 

- aprobare CDS/CDL avizate la nivelul CA al şcolii şi la nivelul ISJ Prahova; 

- corespondenţa şcoală-familie, reflectată în consemnările făcute în carnetul de elev; 

- afişarea programelor de sprijin ale elevilor la avizierul şi pe site-ul instituţiei; 

- dezbaterea Regulamentului de organizare şi funcţionare în Consiliul reprezentativ al părinţilor, în Consiliul 

şcolar al elevilor, în CP 

 Acţiunea  a fost întreprinsă conform criteriilor pentru domeniul "Curriculum şi inspecţie şcolară" 

prevăzute în planul de control nr. 4275/20.11.2017 al ISJ Ph.. 

 S-au realizat asistenţe la orele de economie şi educaţie antreprenorială - prof. Andrei Camelia şi la ora 

de psihologie - prof. Niculae Livia. 

 Recomandările au fost făcute individual profesorilor asistaţi la orele de curs. 

O a treia inspecţie tematică a avut loc în data de 13.12.2017, conform notei de control 

4159/15.11.2017 şi a urmărit; 

- Aplicarea corectă a politicii de asigurare a calităţii pentru educaţia şi informarea profesională prin liceul 

tehnologic - validarea externă a raportului procesului de autoevaluare a unităţii IPT; 

- Corelarea proiectului planului de şcolarizare 2018-2019 cu nevoia de dezvoltare social-economică locală şi 

judeţeană; 

- Monitorizarea externă a implementării PAS 2016-2017. 

Obiectivele vizitei de monitorizare: 

 Îndeplinirea planului de acţiune anterior, 

 Strângerea de informaţii referitoare la natura şi eficacitatea parteneriatelor dintre furnizorii IPT şi 

angajatori sau companii; 

 Raportarea succeselor şi bunelor practici la nivel de sistem dar si la nivel de furnizor; 

 Acordarea de sfaturi formale şi informale, susţinerea furnizorilor de IPT când este necesar; 

 Verificarea încărcării RAEI pe platforma ARACIP; 

 Următoarea inspecţie tematică a fost efectuată în data de 15.02.2018, de către Domnu Petre Vulpe, 

Inspector şcolar pentru management instituţional, conform planului de control nr. 435/13.02.2018 şi a avut ca 

temă "Respectarea legislaţiei şcolare în unităţile de învăţământ din judeţul Prahova. 

Câteva dintre aspectele urmărite: 

 Afişarea pe site/avizier şi prezentarea în consiliul profesoral a metodologiilor în vigoare şi a 

calendarelor specifice pentru examenele naţionale şi etapele de mobilitate a personalului didactic; 
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 Pregătirea şi desfăşurarea examenului de bacalaureat 2018; 

 Afişarea şi analiza noutăţilor aduse de OMEN 3027/2018 la ROFUIP; 

 Existenţa şi relevanţa completării fişelor de asistenţă ale directorilor şi şefilor de catedră; 

 Modul de efectuare a serviciului pe şcoală de cadrele didactice; 

 Activitatea profesorilor diriginţi; 

 Afişarea şi aplicarea noutăţilor legislative în domeniul dezvoltării profesionale a cadrelor didactice; 

 Activitatea de soluţionare a petiţiilor, în acord cu prevederile legale; 

 

Cu această ocazie s-a constatat că: 

 

 În cancelarie/în şedinţele consiliului profesoral din datele de 20.12.2017, 16.01.2018 şi 01.02.2018 au 

fost afişate/prezentate metodologiile în vigoare şi calendarele specifice pentru examenele naţionale şi 

etapele de mobilitate a personalului didactic; 

 Pentru examenul de bacalaureat 2018 sunt în curs de desfăşurare probele de competenţe. La proba de 

comunicare în limba română s-au înscris şi au participat 107 candidaţi. La avizierul şcolii există 

grafice de pregătire a elevilor pentru examenele naţionale iar pregătirea suplimentară se efectuează 

conform acestor grafice; 

 Noutăţile aduse de OMEN 3027/08.01.2018 la ROFUIP au fost afişate în cancelarie, analizate în 

şedinţa consiliului profesoral din data de 01.02.2018 şi prezentate elevilor în cadrul orelor de 

consiliere şi dezvoltare personală; 

 Există graficul de asistenţe la ore, dar numărul acestora este insuficient; 

 Există graficul de serviciu pe şcoală al cadrelor didactice. Acestea efectuează serviciul în ziua 

metodică. La nivelul unităţii de învăţământ elevii nu efectuează serviciul pe şcoală. Există o 

procedură care reglementează accesul în şcoală; 

 La nivelul fiecărei clase au fost întocmite şi sunt utilizate registrul clasei şi cel pentru şedinţele cu 

părinţii. Coordonatorul pentru proiecte şi programe educative îşi desfăşoară activitatea în baza 

deciziei nr. 29/06.09.2017; 

 Responsabilul cu formarea continuă, numit prin decizia nr. 19/06.09.2017 are o evidenţă a numărului 

de credite transferabile obţinute de fiecare cadru didactic; 

 Nu au fost înregistrate petiţii; 

Singura recomandare cu titlu permanent a fost efectuarea numărului legal de asistenţe la ore. 
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Ultima inspecţie tematică din anul şcolar 2017-2018 s-a realizat în data de 25.05.2018 de către 

doamna inspector Georgescu Magdalena,  în baza planului de control nr. 1384/21.05.2018 şi a avut ca temă 

"Realizarea activităţilor de evaluare, consiliere, control în acord cu Regulamentul de inspecţie a unităţilor de 

învăţământ preuniversitar în vigoare". 

Au fost urmărite câteva aspecte printre care: 

 Însuşirea recomandărilor făcute în inspecţiile anterioare; 

 Monitorizarea pregătirii examenelor naţionale; 

 Existenţa deciziei pentru constituirea Comisiei pentru prevenirea şi eliminarea violenţei şi a raportului 

pe semestrul I al comisiei; 

 Existenţa PAS; 

 Existenţa Procedurii de acces în şcoală; 

 descărcarea situaţiei elevilor în registrele matricole pentru anul şcolar 2016-2017; 

 Arhivarea documentelor şcolare; 

 Existenţa procesului-verbal de constatare a modului de eliberare şi gestionare a actelor de studii şi a 

stocului acestora conform OMENCS nr. 3844/22.05.2016; 

 În urma verificării documentelor, s-au constatat următoarele: 

 Directorii instituției realizează cel puţin câte o asistenţă/săptămână în plus faţă de asistenţele făcute cu 

ocazia susţinerii gradelor didactice; 

 În toate clasele există sistem audio-video funcţional. În vederea bunei desfăşurări a examenului de 

bacalaureat s-au stabilit listele cu profesorii disponibili pentru activitatea de supraveghere. Există 

aparatură funcţională pentru multiplicarea subiectelor. Calendarul probelor ce se vor desfăşura este 

afişat la loc vizibil şi pe site-ul şcolii. Deasemeni sunt afişate extrase din metodologie şi sunt 

prelucrate în şedinţele cu părinţii; 

 Există Decizia nr. 17/06.09.2017 pentru constituirea Comisiei pentru prevenirea şi eliminarea 

violenţei. Există raportului pe semestrul I al comisiei, înregistrat cu nr. 3821/12.02.2018, întocmit 

conform cerinţelor OMECT 1409/29.06.2007. 

 Elevii colegiului nu efectuează serviciul pe şcoală. Există şi este relevantă Procedura de acces în 

şcoală nr. 2175/21.09.2017. 

 Situaţia elevilor este descărcată în registrele matricole pentru anul şcolar 2016-2017; s-a aplicat 

ştampila unităţii şi semnătura directorului. Toţi elevii transferaţi în 2017-2018 au foile matricole 

primite la zi. 



 
 
 

69 
 

 Documentele şcolare sunt arhivate conform solicitărilor. Actele de studii sunt îndosariate în 

bibliorafturi pe ani şcolari; 

 Există procesul-verbal nr. 325/06.02.2018 de constatare a modului de eliberare şi gestionare a actelor 

de studii şi a stocului acestora, conform OMENCS 3844/24.05.2016. 

 S-a recomandat păstrarea aceluiaşi ritm de lucru riguros, atenţie sporită la preluarea arhivelor pe acte 

de studii de la unităţile de învăţământ ce vor deveni structuri de la 01.09.2018. 

VII.2. ANALIZA CALITĂŢII EDUCAŢIEI 
 

VII.2.1 ACTIVITATEA PE COMISII ÎN ANUL  

ȘCOLAR 2017-2018 

 
a) COMISIA PENTRU CURRICULUM 

 
Principalele acțiuni derulate la nivelul Comisiei pentru curriculum în anul școlar 2017-2018 au fost: 

 - elaborarea planului managerial anual şi a planurilor operaţionale;  

- realizarea/aprobarea documentelor de planificare a activităţii cadrelor didactice şi ale comisiilor 

metodice/catedrelor. 

 - elaborarea proiectul de curriculum al şcolii (CDŞ) realizat în urma analizei de nevoi/oportunităţi 

educaţionale la nivelul educabililor; 

 - derularea procedurii de selecţie a ofertei CDŞ;  

- controlul documentelor de proiectare curriculară - realizat la începutul anului școlar/semestrului; 

 - actualizarea informaţiilor despre curriculum, în concordanţă cu specificul unităţii şcolare; 

 - elaborarea proiectului activităţii extraşcolare şi a concursurilor şcolare - realizat sub coordonarea 

directorului;  

- organizarea activităţilor extracurriculare;  

- aplicarea planurilor-cadru, a programelor şcolare şi a metodologiei privind evaluarea rezultatelor şcolare; 

 - realizarea orarului şcolii în funcţie de planurile cadru, planurile de învăţământ, curba de efort intelectual a 

elevilor, numărul de cadre didactice   

- realizarea ofertei educaţionale; 
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 - evaluarea prestaţiei profesionale a cadrelor didactice, ca urmare a asistenţelor la ore şi a rapoartelor primite 

de la şefii de catedre; 

- realizarea documentaţiei solicitate de MEN, ISJ şi de autorităţile locale;  

- asigurarea planurilor cadru (inclusiv orele de CDȘ) şi programelor şcolare pentru toate clasele ; 

 - asigurarea consultanţei în problemele de curriculum pentru cadrele didactice privind:   

 procurarea documentelor curriculare; 

 procurarea legilor/ordinelor/metodologiilor/procedurilor emise de Guvern/ MEN, I.Ş.J. Prahova; 

   elaborarea instrumentelor interne de lucru (portofoliul cadrului didactic, fişe de evaluare etc.). 

 

I. Proiectarea curriculumului s-a realizat pornind de la: 

 

 Utilizarea curriculumului naţional  aprobat de MEN pentru fiecare nivel de  şcolarizare. 

 Consultarea O.M. pentru curriculum tradiţional care stabilesc planurile cadru şi programele utilizate, 

pentru nivelul de învăţământ liceal şi profesional. 

 Respectarea notelor de fundamentare, a metodologiilor,instrucţiunilor, notelor metodice emise de 

ministerul de resort privind aplicarea curriculumului naţional, pentru învăţământul primar. 

 Adecvarea curriculumului la decizia şcolii la structura etnică a populaţiei şcolare şi la cerinţele 

educaţiei interculturale/pentru diversitate. 

 

 

Strategia de dezvoltare-proiectare a curriculumului la decizia şcolii s-a realizat pornind de la: 

 

 Respectarea reglementărilor legale privind dezvoltarea - proiectarea curriculumului la decizia şcolii. 

 Utilizarea unui curriculum pentru discipline opţionale, specifice învăţământului liceal, recunoscute şi 

promovate de MEN. 

Dovezile: 

 procedura de proiectare a c.d.ş. 

  procedura de revizuire periodică a curriculumului la decizia şcolii 

 curriculum opţional 

 Oferta educaţională 
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În stabilirea orarului/ programului de studiu al elevilor s-a ținut cont de cerinţele igienice şi 

pedagogice astfel: 

 Stabilirea orarului/programului de studiu al elevilor, în conformitate cu normele de igienă specifice 

pentru nivelul de vârstă al elevilor; 

 

Dovezile: 

 orarul/ programul de studiu al elevilor 

 procedura de întocmire a orarului şcolii 

 

S-a realizat planificarea corespunzătoare a conţinuturilor învăţării pentru toate disciplinele/modulele 

din curriculum astfel: 

 

 Planificările calendaristice şi proiectele unităţilor de învăţare au fost elaborate de către fiecare 

profesor în cu programele în vigoare şi după manuale aprobate de MEN. 

 Unităţile de învăţare au fost elaborate pe parcursul anului şcolar, pe măsură ce sa finalizat 

implementarea proiectului unităţii anterioare.   

 Unităţile de învăţare de la cursul opţional au avut aceeaşi structură ca şi la celelalte discipline.   

 Unităţile de învăţare conțin planificarea învăţării pe lecţii (competenţele /obiectivele şi celelalte 

elemente din structura unei unităţi au fost precizate pentru fiecare oră);  

  Proiectele unităţilor de învăţare conţin întotdeauna competenţele / obiectivele pentru fiecare tip de 

lecție (lecţiile de predare, recapitulare ,consolidare,etc. , de evaluare de la finele unităţii.  

  În planificarea calendaristică şi în proiectele unităţilor de învăţare se  respectă  formularea 

conţinuturilor din programa şcolară 

În concluzie:S-a realizat  planificarea corespunzătoare a materiei (conţinuturilor) pentru fiecare arie 

curriculară şi a proiectării unităţilor de învăţare pentru toate disciplinele din programa şcolară, pentru 

învăţământul liceal. S-a realizat corelarea planificărilor conţinuturilor învăţării la nivelul fiecărei discipline 

din curriculumul pentru învăţământul liceal. 

Dovezile: 

 planificări calendaristice anuale 

 planificări pe unităţi de învăţare 

II .Realizarea curriculumului pornind de la: 
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Respectarea orarului proiectat (respectarea orarului şcolii, respectarea orarului proiectat al clasei) 

Dovezile: 

  orarul şcolii 

  orarele claselor 

Utilizarea auxiliarelor curriculare 

 

Cadrele didactice au utilizat auxiliare curriculare aprobate de MEN, în concordanţă cu cerinţele programei 

şcolare pentru nivelul de învăţământ liceal. 

Dovezile: 

 programe şcolare 

 manual 

  auxiliare curricular 

  observarea directă 

  listele cu auxiliarele utilizate la fiecare clasă 

Utilizarea manualelor şcolare obligatoriu aprobate de MEN 

S-au utilizat doar manuale şcolare, pentru învăţământul liceal, aprobate de MEN. 

 În ceea ce privește corelarea parcurgerii disciplinelor la nivelul ariei curricular s-a urmărit:  

 Corelarea parcurgerii disciplinelor la nivelul ariei curriculare. 

 Corelarea parcurgerii disciplinelor într-o abordare integrată, pluridiscilinară/ interdisciplinară 

Dovezile: 

 observarea directă 

 documente de proiectare a materiei 

 programe şcolare 

 planuri de învăţământ 

 proiecte didactice 

 orarul clasei 

Adecvarea strategiilor şi a metodologiei didactice la specificul cultural al populaţiei şcolare şi la 

motivaţia fiecărui elev 

 

S-a observat o preocupare pentru: 
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 Promovarea strategiilor şi a metodologiei didactice adecvate la specificul cultural al populaţiei 

şcolare. 

 Adecvarea strategiilor şi a metodologiei didactice la motivaţia fiecărui elev. 

 colectarea sistematică de  informaţii şi gestionarea eficientă a  modul în care elementele specifice ale 

limbii, culturii şi tradiţiilor minorităţilor etnice, religioase sau de altă natură existente în unitatea 

şcolară sunt utilizate în 

activităţile de predare, învăţare şi evaluare. 

 Utilizarea, în activităţile de predare, învăţare şi evaluare, a elementelor culturale specifice ale 

minorităţilor etnice,religioase sau de altă natură existente în unitatea şcolară. 

Dovezile: 

 observarea directă prin asistenţe la ore( fisele de asistență realizate de responsabilul de comisie 

metodică) 

 documente de proiectare a materiei 

 programe şcolare 

  planuri de învăţământ 

  proiecte didactice (existente în portofoliile personale ale cadrelor didactice și în portofoliul comisie 

metodice) 

 

S-a observat o preocupare pentru utilizarea autoevaluării elevilor, a evaluării formative şi a 

feedbackului, pentru optimizarea procesului de învăţare prin: 

 

 Utilizarea autoevaluării elevilor pentru optimizarea procesului de învăţare. 

 Utilizarea evaluării formative şi a feedback-ului pentru optimizarea procesului de învăţare. 

 

Dovezile: 

 observarea directă prin asistenţe la ore (fisele de asistență realizate de responsabilul de comisie 

metodică) 

 documente de proiectare a materiei 

 discuții cu elevii şi cadrele didactice 

  portofoliul cadrului didactic 
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Cadrele didactice au realizat, conform  prevederilor legale în vigoare, programe de educaţie 

diferenţiată (pentru copiii cu cerinţe educative speciale provenind din grupuri defavorizate social sau 

predispuse la abandon şcolar). 

 

Dovezile: 

 observarea directă prin asistenţe la lecţii( fisele de asistență realizate de responsabilul de comisie 

metodică) 

 programe de educaţie remedială (existente în cadrul portofoliului Comisiilor metodice) 

 planuri de intervenţie personalizate 

 portofoliul cadrului didactic 

 portofoliile elevilor 

Informarea regulată a elevilor şi/ sau a părinţilor acestora privind progresul realizat şi rezultatele 

şcolare s-a realizat prin:. 

Informarea sistematică a elevilor privind progresul realizat şi rezultatele şcolare. 

Informarea regulată a părinţilor privind progresul realizat şi rezultatele şcolare. 

Dovezile: 

 cataloagele claselor; 

 registrul diriginţilor; 

 procese-verbale de la şedinţele cu părinţii; 

 graficul lectoratelor cu părinţii; 

 înştiinţări trimise părinţilor, înregistrate la compartimentul secretariat; 

 scrisori de informare asupra rezultatelor înregistrate de elevi la simularea examenului de bacalaureat; 

Evaluarea rezultatelor şcolare s-a realizat astfel: 

 

 Planificarea activităţilor de evaluare (iniţiale, curente, finale), la nivelul catedrei de specialitate şi la 

nivelul claselor și la nivelul unităţii de învăţământ. 

 Planificarea activităţilor de evaluare (iniţiale, curente,finale) de către fiecare cadru didactic din 

învăţământul primar, la nivelul fiecărei clase şi discipline în parte, respectând legislaţia în vigoare. 

 Planificarea metodelor şi instrumentelor de evaluare specifice nivelului de învăţământ liceal.  

 

Dovezile: 
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 planificările cadrelor didactice 

  programe şcolare, ghiduri 

  instrumente de evaluare 

  descriptori de performanţă 

 indicatori de performanţă 

  standarde de evaluare pentru nivelul de învăţământ primar 

  portofoliul comisiei metodice a învăţătorilor 

  procedura de evaluare a rezultatelor şcolare 

 În realizarea  activităţilor de obligatoriu evaluare și Înregistrarea activităţilor de evaluare în 

conformitate cu legislaţia în vigoare s-a avut în vedere: 

 Utilizarea și respectarea standardelor naționale și a metodologiilor de evaluare în vigoare. 

 Notarea prin calificative a rezultatelor evaluării cunoştinţelor, priceperilor şi deprinderilor, pentru 

elevii ciclului liceal, pe baza descriptorilor de performanţă şi a standardelor curriculare specifice 

fiecărei discipline în parte. 

 Consemnarea notelor obţinute de elevi în documentele şcolare oficiale, ca rezultat al mai multor 

evaluări curente sau ca rezultat al evaluărilor sumative, în perioade stabilite de cadrul didactic şi de 

legislaţia în vigoare. 

 

  Notarea ritmică a calificativelor parţiale în catalog şi carnetele elevilor, ca rezultate ale evaluărilor 

curente ale elevilor, conform legislaţiei în vigoare. 

 

 Diseminarea informaţiilor privind succesul şi insuccesul şcolar al elevilor din ciclul liceal tuturor 

categoriilor de beneficiari ai educaţiei (elevi, profesori, părinţi), prin acţiuni şi modalităţi diverse. 

 

 Monitorizarea traiectului şcolar al elevilor şi al inserţiei profesionale a absolvenţilor prin intermediul 

unor metode şi instrumente interne. 

 

 Utilizarea analizelor/datelor statistice interne, privind traiectul şcolar şi profesional ulterior al elevilor 

şcolii pentru promovarea imaginii unităţii de învăţământ şi dezvoltarea instituţională. 
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 Monitorizarea frecvenţei elevilor la orele de curs şi identificarea cauzelor absenteismului la elevii 

ciclului liceal şi profesional, prin intermediul unor metode şi instrumente interne, la nivelul fiecărei 

clase de elevi, de către cadrele didactice responsabile.  

 

 Urmărirea ratei de abandon şcolar, la nivelul instituţiei/ciclului liceal şi profesional prin raportarea 

periodică, nominală şi/sau numerică, a elevilor cu un număr mare de absenţe nemotivate succesive.  

 

 Înregistrarea măsurilor specifice aplicate pentru fiecare situaţie problematică în parte, de către 

personalul didactic şi factorii abilitaţi, în documentele de evidenţă internă ale şcolii. 

  

Dovezile: 

 

 programe şcolare 

 planuri de învăţământ 

  instrumente de evaluare 

  documente şcolare standardizate 

  cataloage 

  carnete ale elevilor 

  registru matricol 

 discuții cu cadrele didactice şi elevii 

 registrele profesorilor diriginţi 

 observaţii ale asistenţelor la ore 

 

Existenţa unor criterii clare şi cunoscute de către profesori, elevi şi părinţii acestora, privind succesul 

şcolar şi recompensarea rezultatelor şcolare deosebite, precum şi privind insuccesul şcolar şi 

consecinţele acestuia. 

 

Existenţa ofertei  educaţionale 

 La nivel școlii se atestă existența  ofertei educaţionale,: resursele educaţionale (umane şi materiale), 

existente pentru desfăşurarea activităţilor curriculare şi extracurriculare. Acestea sunt incluse în programul 

şcolii. 
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      Promovarea ofertei educaţionale către toţi actualii şi potenţialii beneficiari, s-a realizat prin intermediul 

unor:  

• pliante, afişe, etc. 

• organizarea Zilei Porţilor Deschise; 

• discuții/interviuri cu beneficiarii principali(elevii) dar și cu părinții/ tutorii legali ai acestora. 

Oferta educaţională s-a realizat pornind de  la: 

 diagnoza contextului socio-economic şi cultural, în care funcţiona şcoala,  

  proiectul de dezvoltare a unității de învățământ 

  planul operaţional al școlii 

 dotarea existentă  în școală  

 personalul didactic existent în unitatea de învățământ 

 Am constatat următoarele : 

 Adecvarea ofertei educaţionale la diagnoza contextului socio-economic şi cultural, în care 

funcţionează şcoala. 

 Adecvarea ofertei educaţionale la proiectul de dezvoltare, la planul operaţional de funcţionare  pentru 

anul școlar 2017-2018, la dotarea existentă şi la personalul existent în școală. 

 Adecvarea ofertei educaţionale la structura etnică a populaţiei şcolare şi la cerinţele educaţiei 

interculturale/ pentru diversitate. 

 

 III. Performanţele extraşcolare 

 

 Existenţa şi actualitatea documentelor de proiectare a activităţilor extraşcolare la nivelul clasei şi la 

nivelul unităţii de învăţământ; 

 Corelarea activităţilor extracurriculare cu proiectul de dezvoltare/ planul operaţional/ planul 

managerial şi cu oferta educaţională a şcolii.  

 Diseminarea informaţiilor cu privire la activităţile extracurriculare şi extraşcolare desfăşurate cu 

elevii ciclului primar către toţi factorii interesaţi (cadre didactice, părinţi, elevi), în toate etapele 

derulării acestora. 

 Popularizarea rezultatelor extracurriculare şi extraşcolare ale elevilor de ciclul primar, în interiorul 

şcolii şi în comunitate, prin mijloace tradiţionale şi/ sau moderne.  
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 Existenţa dovezilor privind impactul activităţilor extracurriculare asupra participanţilor şi în 

comunitate. 

 

 

Dovezile: 

 planul managerial al activităţilor extracurriculare 

 articole în presă/revista școlii 

  afişaj în unitate 

  CD-uri de prezentare 

  diplome, medalii, trofee, fotografii 

Existenţa înregistrării rezultatelor la activităţile extracurriculare, la nivelul claselor şi la nivelul şcolii. 

Existenţa dovezilor privind impactul activităţilor extracurriculare asupra participanţilor şi în comunitate. 

 documente de evidenţă internă (procese verbale, rapoarte de activitate, scrisori de mulţumire etc.) 

 observaţiile vizitei în şcoală (panouri cu lucrările şi creaţiile elevilor, fotografii de la activităţile 

desfăşurate) 

 instrumente de promovare a ofertei educaţionale (afişe, pliante, şi revista școlii etc.) 

 portofoliile profesionale ale cadrelor didactice; 

b) COMISIA DE EVALUARE ŞI ASIGURARE A 
CALITĂŢII 

 
 Au fost stabilite atribuţiile membrilor comisiei.  

  A fost reactualizat portofoliul CEAC.  

  Au fost înregistrate toate documentele CEAC în registrul pentru înregistrări      

   CEAC.  

 A fost elaborat Planul de îmbunătăţire a calităţii educaţiei pentru anul şcolar 2015-2016.  

 Au fost întocmite Rapoartele de monitorizare internă.  

 In urma procesului de autoevaluare au fost întocmite Raportul procesului de autoevaluare  şi Raportul 

de evaluare internă a calităţii 2016-2017 şi transmise ISJ Prahova si ARACIP.  

 RAEI 2016-2017 a fost afişat la avizierul şcolii şi publicat pe site-ul colegiului.  

 A fost iniţializat RAEI 2017-2018  pe platforma electronică a ARACIP.  
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 Au fost aplicate chestionare elevilor şi părinţilor. Au fost interpretate chestionarele.  

 Au fost întocmite noi proceduri.  

  A fost realizat Raportul de monitorizare internă pentru perioada  

 Activitatea colegiului privind asigurarea calităţii a fost monitorizată şi evaluată periodic de ISJ 

Prahova şi ARACIP. 

c) COMISIA PENTRU FORMARE CONTINUĂ ŞI 
DEZVOLTARE PROFESIONALĂ 

 
 Analiza activităţii din perioada precedentă şi propunerea principalelor direcţii şi obiective pentru anul 

în curs. 

 Activitate de formare/informare cu responsabilii ariilor curriculare şi catedrelor metodice; 
 Şedinţe în cadrul comisiilor metodice privind îndrumarea cadrelor didactice debutante; 
 Actualizarea punctului de documentare pe teme de formare continuă; 
 Aplicarea competenţelor dobândite la nivelul didacticii specialităţii prin efectuarea unor lecţii 

deschise in cadrul fiecărei arii curriculare. 

 Modernizarea predării şi învăţării, proiectarea si utilizarea unor strategii participative care să asigure 

învăţarea în clasă, diversificarea metodelor şi a procedeelor didactice, diversificarea formelor de 

activitate şi a formelor de organizare a colectivului de elevi; 
 Promovarea valorilor umanitare (voluntariat, caritate), implicarea in viaţa activă în societate, 

responsabilitate socială, relaţii de comunicare); 
 Identificarea şi rezolvarea problemelor cu care se confruntă cadrele didactice în activitatea lor curentă 

din şcoală - sub raportul specialităţii, metodicii  si psihopedagogiei; 
 Completarea continuă a punctului de documentare pe teme de formare continuă; 
 Îndrumare în completarea și validarea dosarelor de înscriere la grade; 
 Informarea cadrelor didactice înscrise la examenul de titularizare cu privire la desfășurarea inspecției 

speciale într-o altă unitate de învățământ; 
 Susținerea de inspecții curente și speciale pentru obținerea gradelor didactice; 
 Participarea cadrelor didactice la cercuri metodice; 
 Participarea cadrelor didactice la cursuri de formare continuă; 
 Întocmirea raportului privind cerințele cadrelor didactice privind formarea continuă în anii următori 

(CCD Prahova); 
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 Actualizarea rapoartelor privind cursurile de formare continuă absolvite  şi numărul de credite 

acumulate de fiecare cadru didactic în ultimii 5 ani (Anexele 2 şi 3); 
 Referate susţinute la CCD filiala Sinaia; 

d) COMISIA DIRIGINŢILOR 
 

 Actualizarea permanentă a portofoliilor diriginţilor; 

 Completarea permanentă a registrelor claselor; 

 Stabilirea graficelor de realizare a consilierii părinţilor (săptămânal); 

 Stabilirea şedinţelor cu părinţii; 

 Actualizarea listelor de propuneri ale elevilor, părinţilor şi profesorilor privind săptămâna "Şcoala 

altfel"; 

 Şedinţe cu diriginţii; 

 Participare la cercuri pedagogice; 

 Realizarea rapoartelor claselor privind alegerea activităţilor la care vor participa elevii în săptămâna 

"Şcoala altfel"; 

 Desfăşurarea de lecţii demonstrative pe diferite teme, propuse de diriginţi; 

 Desfăşurarea de lecţii demonstrative pe diferite teme, în colaborare cu consilierul şcolii; 

 
 

LECŢII DESCHISE, ASISTENȚE LA ORE, LECȚII DE CONSILIERE  

SUSŢINUTE LA DIRIGENŢIE 

ÎN ANUL ŞCOLAR 2017-2018 

 

Nr. crt Data Tema Tip Clasa Cadru didactic 
susținător 

1. 25.IX.2017 Scala acceptării 
celorlalți 

consilier
e IX C Brăslașu Constanța 

Popa Corina 
2. 28.IX.2017 Cunoașterea de sine și  

de ceilalți asistență XII B Stroe Alexandra 

3. 26.X.2017 Harta valorilor consilier
e XI C Brăslașu Constanța 

Voicu Irina 
4. 27.X.2017 Harta valorilor asistență X A Doinaru Mihaiela 
5. 20.XI.2017 Chestionarul intereselor consilier

e XI A Brăslașu Constanța 
Țigănelea Cristina 

6. 6.XII.2017 Decizia de carieră consilier
e XI A Brăslașu Constanța 

Țigănelea Cristina 
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7. 22.I.2018 Succesul școlar. 
O carieră de succes asistență IX B Cincu Mihaela 

8. 23.I.2018 Planificarea carierei asistență XII C Barbu Gabriel 
9. 

 anul școlar  
2017-2018 

Completarea dosarului 
Comisiei Diriginților 
cu referate pe diferite 
teme desfășurate la 

clasă 

a XII-a 
B Stroe Alexandra  anul școlar  

2017-2018 

10. 

martie 2018 

„Global Money Week – 
Săptămâna Mondială a 

Banilor” 
 

a XII-a 
B Stroe Alexandra martie 2018 

11. 11 iunie 2018 Sunt diferit și mă simt 
bine! a IX-a D Pantilie Nicoleta 

Brăslaşu Constanţa 11 iunie 2018 
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e) PROGRAME ŞI PROIECTE EDUCATIVE ŞCOLARE 

ŞI EXTRAŞCOLARE 
 
ACTIVITĂŢI REALIZATE CONFORM PLANULUI MANAGERIAL AL COMISIEI: 

  

NR.
CR
T. 

ACTIVITATE GRUP TINTA 
(BENEFICIARI) 

CADRE DIDACTICE 
PARTICIPANTE 

(NOMINAL) 

1  Activităţi specifice începutului de an şcolar Elevii Colegiului 
Arieşan Aurora 
Bobeică Alina 

Diriginţii 

2  Organizarea Consiliului Elevilor Elevii Colegiului 

Arieşan Aurora 
Bobeică Alina 

Stroe Alexandra 
 

3  Ziua limbilor europene Elevii Colegiului Catedrele de limbi străine 

4  Festivalul Sinaia Forever 2017 Elevii Colegiului 

Arieşan Aurora 
Bobeică Alina 

Cadrele didactice ale 
Colegiului 

5  Ziua Educaţiei şi a cadrelor didactice Elevii Colegiului Toate cadrele didactice 
 

6  Ziua internaţională a mersului pe jos Elevii Colegiului Baciu Gabriel 
Hogea Ionuţ 

7  Bal de Halloween Elevii Colegiului Toate cadrele didactice 
 

8  Realizarea revistei Colegiului,  
„10 Vertical”, nr. 24/2017 

Elevii şi profesorii 
Colegiului 

Cerchez Genoveva 
Stanciu Cătălina  
Badea Lavinia 

Colectivul de redacţie  
 
 

9  Folk și poezie la CMC Elevii şi profesorii 
Colegiului 

Arieşan Aurora 
Bobeică Alina 

Stroe Alexandra 
Cenaclul Literar Lucian Blaga 

Sinaia 
Asociația Socio-Culturală 
Prahova Excelsior Sinaia 

Cantautor Florian Sprinceană 

10  Memorialul “Mircea Traian” Elevii Colegiului Baciu Gabriel 
Hogea Ionuţ 
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11  Târgul de turism 
 Elevii Colegiului 

Pantilie Nicoleta 
Laiu Cristina 

Ursulescu Cătălina 
Tocitu Diana 

 

12  Şcoala Altfel – noiembrie 2017 Elevii şi profesorii 
Colegiului Profesorii Colegiului 

13  Târgul de carte „Gaudeamus” 
 Elevii Colegiului 

Stanciu Cătălina 
Doinaru Mihaiela 

Popa Corina 
 

14  Ziua Naţională a României – 
„România în sufletul meu” Elevii Colegiului 

Arieşan Aurora 
Bobeică Alina 

Diriginţii  

15  Ziua Mondială a drepturilor omului Elevii Colegiului Catedra de istorie 

16  Balul Majoratului 
Elevii claselor 

a XII-a  
 

Arieşan Aurora 
Bobeică Alina 

Diriginţii claselor a XII-a  
 

17  Activităţi specifice sărbătorii Crăciunului Elevii Colegiului 

Arieşan Aurora 
Bobeică Alina 

Diriginţii,  
catedrele de limbi străine 

 

18  168 de ani de la naşterea poetului  
Mihai Eminescu, Ziua Culturii Naționale Elevii Colegiului Diriginții,  

Catedra de limba română 

19  Unirea de la 24 ianuarie 1859 Elevii Colegiului Diriginții,  
Catedra de istorie 

20  
Activitate în colaborare cu elevii de la 
Cârțișoara, la Centrul Cultural „Carmen 
Sylva” 

Elevii Colegiului Tocitu Diana 

21  Ziua Mondială a nonviolenţei în şcoli Elevii Colegiului Brăslaşu Constanţa 
 

22  EcOprovocarea –  
Reciclare, igienizare, plantare de arbori Elevii Colegiului 

Pantilie Nicoleta 
Cerchez Genoveva 

Tocitu Diana 
Hogea Ionuț 

23  Analiza activităţii pe semestrul I Elevii şi profesorii 
Colegiului 

Arieşan Aurora 
Bobeică Alina 

profesorii Colegiului 

24  Decada iubirii  
(Sfântul Valentin, Dragobetele) Elevii Colegiului Stroe Alexandra 

profesorii Colegiului 
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25  

Curăţenia de primăvară și Ziua Mediului 

(Brigada Diverse, Verde Crud, 

EcoProvocarea – voluntariat) 
Elevii Colegiului 

Hogea Ionuţ 
Baciu Gabriel 

Stroe Alexandra 
 

26  Expoziţie de mărţişoare Elevii şi profesorii 
Colegiului 

Oproiu Mihaela 
Laiu Cristina 

Solomon Irina 
Enescu Rodica 

Pantilie Nicoleta 

27  Ziua mondială a femeii Elevii şi profesorii 
Colegiului Diriginţii 

28  
 

Ziua francofoniei – “HAIKU NOI” Elevii Colegiului Catedra de limba franceză 

29  Ziua mondială a teatrului Elevii Colegiului Catedrele de limba română, 
limba engleză, limba franceză 

30  Ziua mondială a sănătăţii Elevii Colegiului 
Ţigănelea Cristina 
Drăcea Mihaela 
Creţu Viorica 

31  Sărbătorile pascale Elevii Colegiului profesorii Colegiului 

32  
Ziua Europei, Ziua Independenţei,  

Ziua Regelui Elevii Colegiului 
Barbu Gabriel 
Haiduc Ioana 

Olteanu Eugeniu 

33  Crosul “Adrian Ghioca” Elevii Colegiului 

Arieşan Aurora 
Bobeică Alina 
Baciu Gabriel 
Hogea Ionuţ 

34  Festivalul “Tatiana Stepa” Elevii Colegiului 

Tocitu Diana 
Arieşan Aurora  
Bobeică Alina 
Bârleanu Horia 

35  Ziua Olimpismului Elevii Colegiului 

Arieşan Aurora 
Bobeică Alina 
Baciu Gabriel 
Hogea Ionuţ 

36  Târg de universităţi 
Elevii de clasele a XI-

a  
şi a XII-a 

Diriginţii claselor a XI-a şi a 
XII-a 

37  Ziua Porţilor Deschise 
Elevii claselor a VIII-
a din şcolile generale 

din Sinaia 

Arieşan Aurora 
Bobeică Alina 

Profesorii Colegiului 

38  
Săptămâna absolventului  

(banchet, cursuri festive, defilare) 
Elevii claselor a XII-a 

 

Diriginţii claselor a XII-a: 
Ursulescu Ioana 
Stroe Alexandra 
Barbu Gabriel 
Tocitu Diana 
Drăcea Fănel 

39  Revederi de 10, 20, 30, 40 de ani 
Foştii elevi ai 

Colegiului 
Foşti şi actuali 

Arieşan Aurora 
Bobeică Alina 

profesorii Colegiului 
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profesori al Colegiului foştii profesori ai Colegiului 

40  
Analiza activităţii pe semestrul al II-lea şi 

pe întreg anul şcolar Elevii Colegiului 
Arieşan Aurora 
Bobeică Alina 

profesorii Colegiului 
 
 
 

f) COMISIA METODICĂ DE LIMBA FRANCEZĂ 
 

 Dezbateri pe marginea consfătuirilor - Ploieşti 2017 

 Analiza manualelor şi a planificărilor; 

 Analiza testelor predictive şi contabilizarea rezultatelor; 

 Participare la cercuri pedagogice 

 Sărbătoarea Francofoniei: concurs, spectacol, audiţie; 

 Picnic poetic, concurs Haiku; 

 Participare la olimpiade şi concursuri şcolare; 

 Organizare activităţi cu ocazia Zilei Colegiului; 

 Pregătirea elevilor pentru concursurile şcolare, fazele judeţene şi naţionale; 

 Susţinere de referate metodice: "Comment améliorer la compétence Communication orale chez les 

élèves", Interdisciplinarité en classe de FLE, Comment améliorer la compétence Production de 

l'oral; 

 Organizare Cerc pedagogic - Referat La classse inversée; 

  Bacalaureat: 2017 - tipuri de subiecte: analiză, comentarii; 

 Examen de obţinere a atestatului lingvistic; 

 Organizare cerc pedagogic; 
 

g) COMISIA METODICĂ DE LIMBA ENGLEZĂ 
 

  Dezbateri pe marginea consfătuirilor - Ploieşti 2017 

  Analiza manualelor şi a planificărilor; 

 Analiza testelor predictive; 

 Halloween; 

 Organizare activităţi cu ocazia Zilei Colegiului; 

 Participare la cercuri pedagogice; 

 Activităţi Valentine's Day; 
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 Pregătirea elevilor pentru olimpiada la limba engleză; 

 Dezbateri bacalaureat - analiză şi comentarii; 

 Examen de obţinere a atestatului lingvistic; 

 Competenţe lingvistice în limba engleză; 

h) COMISIA METODICĂ ŞTIINŢE 
 

 Pregătirea elevilor pentru examenul de bacalaureat; 

 Ziua Pământului; 

 "Sănătatea în prim plan" - concurs naţional; 

 "Unitate şi diversitate în Uniunea Europeană" - proiect internaţional; 

 Pregătirea elevilor pentru olimpiadele judeţene şi naţionale; 

 Pregătirea elevilor cu ritm lent de învăţare; 

 Activitate "Educaţia globală";Chimia, prieten sau duşman" 

 Concurs naţional "Ilie Ştefan"; 

 Concurs judeţean "Tehnologia computerizată a ştiinţelor" 

 Concurs naţional - "Copiii şi Biosfera" 

 Participare la Olimpiada naţională de Biologie - coordonare lot judeţean PH; 

 Participare la Olimpiada Naţională de Fizică - membru în Comisia de organizare; 

 Participări la întâlnirile Consiliului Consultativ al ISJ PH; 

 Activitate "Pământul - casa noastră" - Ziua Pământului; 

 Referat CCD - "Parfumul - arta chimiei"; 

 Participare FiEdu; 

 Concurs naţional - " 

 Pregătirea elevilor pentru elaborare de proiecte; 

 Participare la proiectul internaţional "Armonia naturii"; 

 Participare la proiectul judeţean "Ştiinţa pentru tine"; 

i) COMISIA METODICĂ TEHNOLOGII 
 

 Realizare subiecte pentru olimpiada interdisciplinară şi pregătirea elevilor pentru participare; 

 Încheierea convenţiilor contract cu agenţii economici; 

 Participare la târguri ale firmelor de exerciţiu regionale şi interregionale; 

 Excursie 1 decembrie - Alba Iulia; 

 Excursie tematică: Cazanele Dunării 

 Participare la "Târgul de turism" Bucureşti; 
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 Participare concurs: Alege! Este dreptul tău! 

 Participare cercuri pedagogice; 

 Calitatea produselor alimentare şi metode de verificare a calităţii produselor alimentare; 

 Realizarea simulărilor pentru elevii care participă la examenul de certificare a competenţelor - 

nivel IV; 

 Prezentare referate: "Dezvoltare durabilă în Sinaia", "Creativitate în activitatea didactică a 

profesorilor de specialităţi", "Politici şi strategii de marketing" 

 Monitorizarea notării elevilor, verificarea încheierii situaţiilor şcolare la modulele din aria 

curriculară "Tehnologii"; 

 Participare cercuri pedagogice; 

 Elaborarea temelor de proiect; 

 Ziua Porţilor deschise; 

 Participare la concursul pe meserii la discipline tehnologice pentru învăţământul profesional; 

 participare concurs naţional "Ospitalitate marca România" 

 Lecţii vizită la agenţii economici; 

 Susţinerea examenelor de certificare a competenţelor profesionale - nivel III şi IV; 

 Promovarea învăţământului dual; 

j) COMISIA METODICĂ INFORMATICĂ ŞI TIC 
 

 Dezbateri pe marginea consfătuirilor - Ploieşti 2017 

 Analiza manualelor şi a planificărilor; 

 Analiza testelor predictive şi contabilizarea rezultatelor; 

 Participare la cercuri pedagogice 

 Competenţe digitale; 

 Atestate informatică; 

 

k) COMISIA METODICĂ MATEMATICĂ 
 Proiectarea planificărilor; 

 Testare iniţială; 

 Participare consfătuiri; 

 Participare cercuri pedagogice; 

 Asistenţe/interasistenţe; 

 Lecţii demonstrative; 
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 Simulare bacalaureat; 

 Participare la olimpiade şi concursuri 

 Proiect naţional "Tehnologia computerizată a ştiinţelor"; 

 

l) COMISIA METODICĂ OM ŞI SOCIETATE 
 

 Dezbateri pe marginea consfătuirilor - Ploieşti 2017 

 Analiza manualelor şi a planificărilor; 

 Analiza testelor predictive şi contabilizarea rezultatelor; 

 Participare la cercuri pedagogice; 

 Activităţi "Şcoala altfel"; 

 Pregătirea loturilor de olimpici; 

 Simularea examenului de bacalaureat; 

 Activitate "Ziua Eroilor" - 25 mai 

 Referat: Strategii de evaluare; 

 Participare la cercuri pedagogice; 

 Referate susţinute la CCD Prahova; 

 Participări la simpozioane; 

 Participări la concursuri şcolare; 
 

m) COMISIA METODICĂ  ARTE 
 Participare la consfătuiri; 

 Activităţi cu ocazia Zilei Colegiului; 

 Participare la cercuri pedagogice; 

 Spectacol colinde; 

 Ziua Francofoniei - martie 2018; 

 Participare la spectacole de teatru şi muzică; 

n) COMISIA METODICĂ  ARTE 
 

 Verificare niveluri de cunoştinţe/priceperi; 

 Analiza modalităţilor de evaluare; 

 Strategii în abordarea pregătirii elevilor pentru fazele finale judeţene; 

 Campionatul de basket al Colegiului; 
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 Pregătirea lotului de atletism; 

 Crosul Adrian Ghioca; 

 Sinaia pe pârtie; 

 Meciuri de pregătire cu alte licee; 

 Ziua Olimpismului; 
 

PARTEA A VIII-A:  ACTIVITATEA EDUCATIVĂ 
 
    În anul şcolar 2017-2018 au avut loc diferite activităţi extracurriculare în care au fost implicaţi elevi de 

la toate formele de învăţământ grupate astfel: 

 

SĂRBĂTORI ȘI ACȚIUNI TRADIȚIONALE 

 

 

 
 

 
 BALUL BOBOCILOR 

 BALUL MAJORATULUI 

 MEMORIALUL MIRCEA TRAIAN 

 ZIUA OLIMPISMULUI 

 ZIUA PORTILOR DESCHISE 

 DEFILAREA CLASELOR A XII-A 
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 ACTIVITATILE TRADITIONALE ALE ORAŞULUI: FESTIVALUL SINAIA FOREVER, 

GALA AS, VERDE CRUD, CROSUL ADRIAN GHIOCA       

 

 

 

 

Alte activităţi: 

 

- Activitate de voluntariat cu Asociaţia de protejare a Mediului înconjurător Prahova 

- Haloween 

- Ziua Justiţiei Civile ( Judecătoria Sinaia) 
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- Let's do it România 

- Ziua Armatei 

- Ziua Absolventului – defilarea elevilor de clasa a XII-a  

- Memorialul Mircea Traian 

- Ziua Națională a României 

- Concurs de colinde 

- Săptămâna „Școala altfel: Să știi mai multe, să fii mai bun!” 

- Ziua Olimpismului 

- Crosul Adrian Ghioca 

- Ziua Europei – în colaborare cu  Primăria Sinaia şi Prefectura Prahova 

- Trupa de teatru „Oglinzi” 

- Excursie la Târgul universităţilor Bucureşti 

 - Târgul Regional al Firmelor de Exerciţiu  

- Valentine’s day /Dragobete 

- Ziua porților deschise 

- Ziua francofoniei 

 
- Ziua mondială a teatrului 

- Ziua mondială a sănătăţii 

- Ziua mondială a pământului 

- Concursul național „O activitate de succes în școala altfel!” 
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"ŞCOALA ALTFEL: SĂ ŞTII MAI MULTE, SĂ FII MAI BUN" 
ACTIVITĂŢI DERULATE: 57 

 
 Și anul școlar 2017-2018 a fost unul bogat în activități organizate în perioada 06-10.11.2017 sub 

denumirea „Școala altfel: Să știi mai multe, să fii mai bun!”. Cadrele didactice de la Colegiul „Mihail 

Cantacuzino” au venit în întâmpinarea elevilor cu o serie de activități foarte diversificate, extrem de 

apreciate de aceștia. 

11/14/201719

Folk și poezie la CMC
prof. Stroe Alexandra, Mocanu Aurelia, 

Arieşan Aurora, Bobeică Alina, Sârbu Mihaela, Cincu Mihaela, 
Andrei Camelia

 

10/31/201817

Revista “10 Vertical”
prof. Arieșan Aurora, Bobeică Alina, 

Stanciu Cătălina, Cerchez Genoveva, Badea Lavinia,
bibliotecar Bădescu Camelia

 

 
 

OBIECTIVELE URMĂRITE: 

 Promovarea talentelor artistice ale elevilor cantacuzini  

 Dezvoltarea aptitudinilor de comunicare şi de lucru în echipă  

 Cunoaşterea importanţei culturale şi de lucru în echipă  

 Apropierea de valorile ortodoxe şi de tradiţii  

 Dezvoltarea spiritului cetăţenesc şi a respectului pentru mediul înconjurător  

 Formarea unui comportament adecvat în afara şcolii  

 Dezvoltarea de competenţe şi aptitudini necesare unui întreprinzător dinamic  

 Consolidarea informaţiilor în domeniul turismului  

 Dezvoltarea abilităţilor practice (realizarea de obiecte decorative, de preparate culinare)  

 Exersarea unor activităţi din mediul real de afaceri (comunicare şi negociere, lucru în echipă, 

gândire critică, prezentare de proiecte)  

 Dezvoltarea abilităţilor intelectuale (concursuri de cultură generală, şah, rebus)  

 Îmbogăţirea culturii generale  
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 Formarea de abilităţi practice  

 Conştientizarea existenţei creaţiei şi implicarea în cultivarea frumosului  

 Dezvoltarea spiritului competitiv  

 Promovarea culturii gastronomice a altor popoare  

 Prezentarea disputei ştiinţă-religie în viziunea lui Newton  

 Cunoaşterea istoricului de evoluţie a conceputului despre lumină  

 Promovarea muzicii româneşti din toate timpurile  

 Promovarea rebusismului românesc  

 Sensibilizarea elevilor către cinematografia franceză  

 Înţelegerea mesajului oral şi producerea de mesaje orale în limba franceză  

 Îmbogăţirea cunoştinţelor legate de civilizaţiile franceză, britanică, americană  

 Dezvoltarea gustului pentru lectură şi selectarea valorilor  

 Formarea unor deprinderi culturale 

 Familiarizarea elevilor cu lucrul într-un colectiv de redacţie 

 Dezvoltarea dragostei pentru literatura română şi străină  

 Dezvoltarea abilităţilor de interacţiune socială  

 Aprecierea frumuseţilor naturii şi dezvoltarea dragostei pentru aceasta  

 Dezvoltarea spiritului de voluntariat  

10/31/201815

Activități cercetășești
prof. Arieşan Aurora, arhitect Voitescu Alin 

 

10/31/201816

CMC parle franҫais
prof. Bobeică Alina, Ursulescu Ioana
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10/31/201820

Similitudine și diversitate celulară
prof. Țigănelea Cristina

 

10/31/201823

Concurs de Haiku
prof. Stanciu Cătălina, Badea Lavinia

 
PARTENERI IMPLICAŢI 
 
 Inspectorul Şcolar Judeţean Prahova  

 Consiliul Județean Prahova 

 Primăria Sinaia 

 Muzeul Naţional Peleş  

 Muzeul orașului Sinaia 

 Asociaţia socioculturală “Prahova Excelsior” 

 Cenaclul Literar “Lucian Blaga”  

 Ocolul Silvic Sinaia  

 Arhitect Alin Voitescu 

 Cantautor Florian Sprînceană  

 Părinţi 

 
TIPURI DE ACTIVITĂŢĂ DESFĂŞURATE 

10/31/201824

Proiect – Mișcarea browniană
prof. Cojoianu Lăcrimioara, Bucur Constantin, Păcurețu 

Simona, Țigănelea Cristina

 
10/31/201827

Experimente distractive
prof. Cojoianu Lăcrimioara, Păcurețu Simona, 

Țigănelea Cristina, Andrei Camelia, Cioroiu Ioana

 
 

 cultural-artistice  
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 de educaţie ecologică şi de protecţie a mediului  

 practic-gospodăreşti  

 muzicale  

 sportive  

 de petrecere a timpului liber  

 de educaţie plastică  

 de orientare şcolară şi profesională  

 de educaţie pentru sănătate şi stil de viaţă sănătos  

                                    
REZULTATE ÎNTREGISTRATE 
 

 CD-uri cu fotografii  

 Jurnale de călătorie  

 Premii  

 Diplome  

 Îmbogăţirea cunoştinţelor de cultură generală  

 Dezvoltarea capacităţii de relaţionare, de lucru în echipă şi de implicare în realizarea proiectelor  

 
 
LISTĂ DE ACTIVITĂŢĂ DESFĂŞURATE 
 
 

 Activități cercetășești  

 Atelier de creație 

 Atelier handmade  

 Baschet 

 Bun, better, magnifique  

 CMC parle franҫais  

 Ceainărie literară  

 Campionat de dezbateri 

 Călătorie printre astre 

 Cerc pedagogic al Consilierilor Educativi -  Liceul Tehnologic “Constantin Cantacuzino” Băicoi)  

 Concurs Counter Strike  

 Concurs de cultură generală  

 Concurs de Haiku  
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 Concurs L.O.L.  

 Concursuri pe teme turistice 

 Cubul Rubik  

 Passions et loisirs  

 Curs de dezbateri pentru începători  

 Curiozități hoteliere 

 Dansul este viața mea! 

 Demonstrativă Dezbateri 

 Dezbatere proiect “EcoProvocarea”  

 Dezbateri 

 Documentar “Egiptul antic” 

 Drumeții Cota 1400 

 Drumeții Sinaia 

 Drumeții și vizite la Castelul Peleș 

 Excursii Brașov  

 Excursie Bucureşti  

 Excursie Sibiu 

 Experimente distractive 

 Expoziție - Delicii de toamnă  

 Expoziție – concurs  „Muzeul științelor”, roboți, plante decorative  

 Expoziție – concurs  „Plante decorative”  

 Expoziție de icoane cu tema „Sfinții Mihail și Gavril”  

 Folk şi poezie la CMC  

 Interferenţe între fizică şi literatură  

 Împărăția cifrelor  

 Karaoke  

 Liga claselor la fotbal  

 Limbajul corpului  

 Medic pentru o zi  
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 Orientare școlară și profesională  

 Pe urmele lui Isaac Newton  

 Prezentare CDI  

 Proiect „Mișcarea browniană”  

 Recitare de poezie  

 „Recunoașteți interpretul?”. Cântece despre copilărie, adolescență și anii de școală  

 S’amuser en franҫais  

 Similitudine și diversitate celulară  

 StreetBall  

 Sudoku, jocuri logice  

 Șah  

 Târgul de turism al D-urilor  

 Team Building X F  

 Vine Bacul!  

 Vizionare film “Jobs”  

 Vizionare film “Good Will Hunting”  

 Vizită la biserică (Țigănelea Iulian) 

10/31/201818

Atelier handmade
prof. Laiu Cristina, Oproiu Mihaela, Enescu Rodica

 10/31/201827

Experimente distractive
prof. Cojoianu Lăcrimioara, Păcurețu Simona, 

Țigănelea Cristina, Andrei Camelia, Cioroiu Ioana

 
 
 

Întocmit,  
Dir. adjunct,  

Prof. Bobeică Alina 
 


