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 Sinaia se prezintă vizitatorului cu un bogat trecut cultural şi social. Fostă reşedinţă a regilor şi 

purtând un nume sfânt, cel al Muntelui Sinai, ce a fost dat pentru prima dată Mănăstirii omonime de către 

spătarul Mihail Cantacuzino, Sinaia îmbină neîntrecut frumuseţea naturii cu cea a artei arhitecturale.  

 Ea s-a dezvoltat foarte mult la sfârşitul secolului al XIX-lea când zona a fost aleasă ca viitoare 

reşedinţă de vară a Curţii Regelui Carol I. Atunci a fost construit Castelul Peleş, precum şi castelele Foişor 

şi Pelişor, iar la începutul secolului XX Sinaia era percepută de foarte multă lume ca „Micul Versailles”. 

 Staţiunea este situată la o altitudine cuprinsă între 798 şi 1055 m pe versantul sud-estic al Masivului 

Bucegi, de-a lungul văii râului Prahova.  La o distanţă de 123 km de Bucureşti, 106 km de Aeroportul 

internaţional Henri Coandă,  45 km de Braşov şi 60 km de Castelul Bran, Sinaia este situată de-a lungul 

DN1 beneficiind şi de căi ferate de acces. Din oraşul Sinaia se poate ajunge uşor spre puncte turistice de 

mare interes: Complexul Piatra Arsă, Poiana Regală, Vârful şi Cabana Omu, Vârful şi Cabana Furnica, 

Babele, Complexul Peştera. 

Sinaia este vizitată anual de peste 300.000 de turişti adică aproape de 30 de ori populaţia oraşului.  

Viziunea şi misiunea şcolii 

 

 

 

 

 Şcoala noastră doreşte să păstreze tradiţia locală, să consolideze noi tradiţii, să răspundă 

nevoilor comunităţii şi cerinţelor individuale şi de grup, să aibă relaţii de parteneriat cu 

comunitatea locală şi cu şcoli de acelaşi profil din ţară şi din Uniunea Europeană pentru 

dezvoltarea dimensiunii europene a învăţământului preunivesitar. 

 

 

 

 

PARTEA I - CONTEXTUL 

MISIUNEA noastră este de a oferi beneficiarilor direcţi ai educaţiei 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. 

 

 

Viziunea şcolii: 

EDUCAŢIA MEA, VIITORUL MEU! 
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Scopul - Se angajează să le ofere elevilor săi un mediu de învăţare provocator şi totodată 

stimulativ, croit pe nevoile, stilul de învăţare şi aspiraţiile individuale, încurajându-i astfel să 

păstreze pentru tot restul vieţii dorința  de a învăţa. 

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 

asigurarea calităţii actului educativ la standarde europene şi pe dezvoltarea de proiecte, colaborări 

şi parteneriate locale, naţionale şi internaţionale. 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Profilul actual al şcolii 

Colegiul „Mihail Cantacuzino” este situat în partea sudică a oraşului Sinaia, judeţul 

Prahova, oraş cu o îndelungată tradiţie în domeniul turismului şi serviciilor; școala asigură 

formarea specialiștilor în domeniul turismului și serviciilor pentru partea de nord a Văii-Prahovei; 

nu este singura școală din zonă care școlarizează în domeniul amintit, dar este cea mai căutată 

pentru calitatea actului educativ, pentru locația de excepție și pentru angajatorii de renume național 

și internațional, care asigură practica de specialitate a elevilor noștri.  

Colegiul nostru recrutează elevi din partea de nord a județului Prahova și din localitățile 

vecine, aflate în jud. Dâmbovița și Brașov. Mulți din acești elevi locuiesc în internatul cu o 

capacitate de 200 locuri și servesc masa în cantina școlii. Școala este filială CCD Prahova. 

Repere  istorice 

Şcoala a fost înfiinţată în octombrie 1942 aparţinând Uzinei Mecanice Sinaia, iar până în 1960 s-

a numit Şcoală Profesională de Ucenici.  

1960-1964– Şcoala Profesională I.C. Frimu Sinaia 

 

Colegiul „Mihail Cantacuzino”, Orașul Sinaia reprezintă un  

centru de resurse pentru comunitate, renumit  pentru calitatea 

procesului de învăţământ şi a proceselor conexe. 
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1964-1971– Grup Şcolar al Uzinei Mecanice Sinaia 

1971-1974– Grup Şcolar de pe lângă Uzina Mecanică Sinaia 

1974-1982– Liceul Industrial Sinaia, perioadă în care au fost preluate şi clasele de la Liceul teoretic 

„George Enescu” Sinaia 

1982-1990 – Grup Şcolar Industrial Sinaia 

1990-1998 – Grup Şcolar Construcţii de Maşini în cadrul căruia au funcţionat şi clase cu profil 

teoretic, turism, alimentaţie publică, clase postliceale şi şcoala de maiştri. 

1998-2000 – prin Ordinul Ministrului nr. 5045/17.11.1998 unitatea a primit denumirea de Grup 

Şcolar „Mihail Cantacuzino” 

În anul 2000 prin Ordinul Ministrului Educaţiei Naţionale nr. 5077/06.11.2000 şcolii i se 

acordă titlul de colegiu şi devine Colegiul „Mihail Cantacuzino”. 

Populația şcolară 

 Numărul elevilor şcolarizaţi în anul 2018-2019 a fost de 1311  elevi la nivelul intregului 

Colegiu. 

Începând cu anul şcolar 2018-2019, reţeaua şcolară de la nivelul oraşului Sinaia a fost 

modificată, Colegiul  „Mihail Cantacuzino”, Oraşul Sinaia rămânând singura unitate şcolară cu 

personalitate juridică, cu următoarele structuri arondate: 

✓ Şcoala Gimnazială „Principesa Maria”  

STR. CALEA MOROIENI NR. 25 

LOCALITATEA SINAIA, JUDEȚUL PRAHOVA 

TEL/FAX 0244311634 

E-mail : scoala_principesa_maria@yahoo.com 

Site : www.scoalaprincipesamaria.ro 

 

✓ Şcoala Gimnazială „George Enescu” 

BD. CAROL I NR. 36, SINAIA 

TEL/ FAX: 0244 311 185; 0244 312 200 

E-mail : scoalaenescu@yahoo.com 

Site : www.scoalaenescu.ro 

 

mailto:scoala_principesa_maria@yahoo.com
http://www.scoalaprincipesamaria.ro/
mailto:scoalaenescu@yahoo.com
file:///C:/Users/Fanel/Desktop/www.scoalaenescu.ro
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✓ Grădiniţa cu program prelungit „Floare de colţ” 

STRADA SPITALULUI NR.2, SINAIA 

TEL/ FAX: 0244 314016; 

E-mail : floaredecolt_sinaia@yahoo.com 

Site : www.scoalaenescu.ro 

 

✓ Grădiniţa cu program normal „Fluturaşii”  

STRADA CALEA MOROIENI, NR. 20, SINAIA 

E-mail : floaredecolt_sinaia@yahoo.com 

Site : www.scoalaenescu.ro 

 

✓ Clubul Sportiv Şcolar Sinaia 

BD. CAROL I NR. 36, SINAIA 

TEL/ FAX: 0244311297; 

E-mail : csssinaia@yahoo.ro  

Site : www.csssinaia.ro 

 

Colegiul “Mihail Cantacuzino”, Oraşul Sinaia: 

 

❖ 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 ;  

mailto:floaredecolt_sinaia@yahoo.com
file:///C:/Users/Fanel/Desktop/www.scoalaenescu.ro
mailto:floaredecolt_sinaia@yahoo.com
file:///C:/Users/Fanel/Desktop/www.scoalaenescu.ro
file:///C:/Users/Fanel/Desktop/csssinaia@yahoo.ro
file:///C:/Users/Fanel/Desktop/www.scoalaenescu.ro
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❖ încurajează formarea continuă a cadrelor didactice. 

Niveluri de învăţământ/ specializări/ calificări profesionale autorizate/acreditate, conform planului 

de şcolarizare: 

✓ Nivel preșcolar –8 grupe  

✓ Nivel primar -   17clase  

✓ Nivel gimnazial -  14 clase  

✓ Nivel liceal şi profesional - 19 clase  

Personalul instituției  este format din  -- cadre didactice, --  personal didactic auxiliar și -- personal 

nedidactic, în total  -- persoane. 

Categoria 

de 

personal 

 

Funcția 

 

Normă 

A.  

Didactic 

PROFESORI 

108 

106,61 

 
Total posturi personal didactic/norme didactice  
 
 

 

 

B. 

Didactic 

auxiliar 

DIDACTIC AUXILIAR 

15 

 

15 

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

 

 

C.  

Nedidactic 

 

NEDIDACTIC 

39 

41,5 

Total posturi/ norme 163,11 
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Evoluţia populaţiei  şcolare în Colegiul Mihail Cantacuzino", Oraşul Sinaia, pe 

niveluri educaţionale 

Şcoala Gimnazială "Principesa Maria" 

NIVEL TOTAL 

ELEVI 

ÎNSCRIȘI LA 

ÎNCEPUTUL 

SEMESTRUL

UI I, 

ÎN ANUL 

ȘCOLAR 2017-

2018 

TOTAL ELEVI 

ÎNSCRIȘI LA 

ÎNCEPUTUL 

SEMESTRULUI 

I,  

ÎN ANUL 

ȘCOLAR 2016-

2017 

TOTAL 

ELEVI 

ÎNSCRIȘI LA 

ÎNCEPUTUL 

SEMESTRUL

UI I,  

ÎN ANUL 

ȘCOLAR 2015-

2016 

TOTAL 

ELEVI 

ÎNSCRIȘI LA 

ÎNCEPUTUL 

SEMESTRUL

UI I, 

ÎN ANUL 

ȘCOLAR 2018-

2019 

PRIMAR 198 210 227 215 

GIMNAZIAL 167 167 162 178 

TOTAL 

ELEVI 

365 377 389  

NIVEL TOTAL 

ELEVI 

RĂMAȘI LA 

SFÂRȘITUL 

ANULUI 

ȘCOLAR 2017-

2018 

TOTAL ELEVI 

RĂMAȘI LA 

SFÂRȘITUL 

ANUULUI 

ȘCOLAR 2016-

2017 

TOTAL 

ELEVI 

RĂMAȘI LA 

SFÂRȘITUL  

ANUUIL 

ȘCOLAR 2015-

2016 

TOTAL 

ELEVI 

RĂMAȘI LA 

SFÂRȘITUL  

ANUUIL 

ȘCOLAR 2018-

2019 

PRIMAR 208 212 222 215 

GIMNAZIAL 174 165 161 178 

TOTAL 

ELEVI 

382 377 383 398 

 

Şcoala Gimnazială "George Enescu" 

Nivel 

Total nr. 

elevi înscrişi   

2017-2018 

Total nr. 

elevi înscrişi   

2014-2015  

Total nr. 

elevi înscrişi   

2015-2016  

Total nr. elevi 

înscrişi   

2016-2017 

Total nr. elevi 

înscrişi   

2018-2019 

Preșcolar 183 198 206 202 190 

Primar 172 166 170 170 141 

Gimnazial 115 129 133 128 108 

Total 470 493 509 500 439 
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Colegiul "Mihail Cantacuzino" 

 

 

Preșcolar, Total nr. 
elevi înscrişi   2017-

2018, 183

Preșcolar, Total nr. 
elevi înscrişi   2013-

2014 , 109

Preșcolar, Total nr. 
elevi înscrişi   2014-

2015 , 198

Preșcolar, Total nr. 
elevi înscrişi   2015-

2016 , 206

Preșcolar, Total nr. 
elevi înscrişi   2016-

2017, 202
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Numărul de elevi înscriși în anul școlar 2017-2018, 
comparativ cu ultimii 4 ani școlari, pe nivele de 

învățământ

Preșcolar

Primar

Gimnazial

Total

 

 

 

Nivel 

 

 

Total nr. elevi 

înscrişi 

2014-2015 

 

 

Total nr. 

elevi înscrişi 

2015-2016 

 

 

Total nr. 

elevi înscrişi 

2016-2017 

 

 

Total nr. elevi 

înscrişi 

2017-2018 

 

 

Total nr. elevi 

înscrişi 

2018-2019 

Liceal 517 508 458 446 432 

Zi 492 486 458 446 432 

Învățământ 

profesional  

40 45 39 55 53 

TOTAL  557 553 497 501 485 
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Rezultatele elevilor  

 La sfârşitul anului  şcolar  2018-2019, promovabilitatea s-a prezentat astfel: 

 

➢ Pentru învăţământul primar  

 

Şcoala Gimnazială "Principesa Maria" 

 

P I II III IV 

100% 100% 95% 100% 100% 

 

Şcoala Gimnazială "George Enescu" 

 

Nivel 

Elevi înscrişi 

la începutul 

anului școlar 

2018-2019 

Elevi rămaşi 

la sfârşitul 

anului școlar 

2018-2019 

Numar elevi 

promovaţi  
Repetenți 

Procent 

promovabilitate 

% la nivelul 

școlii  

Procent 

promovabilitate 

% la nivelul 

județului 

Primar 141 136 136 0 100% 97,95% 

 

 

➢ Pentru învăţământul gimnazial: 

 

Şcoala Gimnazială "Principesa Maria" 

 

V VI VII VIII 

92,35% 80,23% 87,67% 88,56% 

 

Şcoala Gimnazială "George Enescu" 

Nivel 

Elevi înscrişi 

la începutul 

anului școlar 

2018-2019 

Elevi rămaşi 

la sfârşitul 

anului școlar 

2018-2019 

Numar elevi 

promovaţi  
Repetenți 

Procent 

promovabilitate 

% la nivelul 

școlii  

Procent 

promovabilitate 

% la nivelul 

județului 

Gimnazial  243 236 219 - 92,59% 95,44% 

 

 

 

 

➢ Pentru învăţământul liceal şi profesional: 

Colegiul "Mihail Cantacuzino", Oraşul Sinaia 

Liceu 98,14% 

Şcoala profesională 83,33% 
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Analiza rezultatelor şi evoluţiilor din ultimii 5 ani la examenele naţionale 

EVALUAREA NAŢIONALĂ LA CLASA A VIII-A 
 

Şcoala Gimnazială "Principesa Maria" 

 

Anul 

școlar 

Elevi 

înscriși la 

EN 

Elevi 

promovați 

Procent 

promovabilitate 

școală (cu medii 

peste 5) 

Procent 

promovabilitate 

județ 

Procent 

promovabilitate 

la nivel național 

2014-

2015 

30 28 93,33% 81,05% 79.30% 

2015-

2016 

35 31 88,57% 86,09% 75% 

2016-

2017 

38 38 100% 87,6 % 77% 

2017-

2018 

31 30 90% 86,7% 73,5% 

2018-

2019 

38 34 89,47% 84,14% 76,78% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Şcoala Gimnazială "George Enescu"  

 

Anul 

școlar 

Elevi 

înscriși la 

EN 

Elevi 

promovați 

Procent 

promovabilitate 

școală (cu medii 

peste 5) 

Procent 

promovabilitate 

județ 

Procent 

promovabilitate 

la nivel național 
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2014-

2015 

34 34 100% 81,05% 79.30% 

2015-

2016 

24 23 95,84 % 86,09% 75% 

2016-

2017 

25 25 100% 87,6 % 77% 

2017-

2018 

17 14 82,35 % 86,7% 86,7% 

2018-

2019 

22 21 95,45% 86,7% 86,7% 

 

 

 

EXAMENUL DE BACALAUREAT 

Colegiul "Mihail Cantacuzino" Sinaia 

Anul  Candidați 

înscriși 

Candidați 

prezenți 

Candidați 

reușiți 

Candidați 

respinși 

Candidați 

eliminați 

Candidați 

neprezentați 

Promovați 

% 

2019 110 110 82 28 0 0 74,55% 

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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Proiecte, parteneriate şi activităţi de cooperare europeană 

COLEGIUL "MIHAIL CANTACUZINO"  
 

❖ PHARE 2004 – 2006   Coeziune economică şi socială 

A constat în reabilitarea şi reamenajarea spaţiilor existente şi dotarea cu echipamente 

pentru laboratoarele de turism şi alimentaţie şi mecanică. 

❖ România – Franţa   Sinaia – Athis Mons 

„Projet pluri-annuel danimation, de creation théâtrale et dechange entre les lycéens 

roumains du Lycée „Mihail Cantacuzino” et les lycéens du Lycee „Saint-Charles” dAthis 

Mons-montaje de texte în limba franceză cu o tematică dată sau creaţia unui autor 

ales.Acest proiect are ca scopuri principale dezvoltarea schimburilor culturale între cele 

două ţări, implicarea directă a elevilor într-un proiect comun interdisciplinar şi progresul 

acestora în plan moral şi civic. 

❖ România – Italia    Sinaia – Ville dAosta 

„Proiect de amenajare şi gestionare durabilă a parcului ecologic „Mihail Cantacuzino” – 

Model experimental în cadrul unui program de ecologizare a oraşului Sinaia. 

Scopul proiectului: materializarea unei activităţi vizând amenajarea unui spaţiu care să 

confirme teoria durabilităţii şi a viabilităţii unor strategii didactice şi pedagogice în acord 

cu această teorie. 

❖ România – Franţa               LIdee Verte  Roumanie 

 Proiect ecologic derulat în anul  şcolar 2003 – 2004. 
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Proiectul a avut ca scop implicarea populaţiei locale dar şi a turiştilor în acţiuni de 

ecologizare a mediului. 

❖ Acţiunea ARION – face parte din programul Socrates – Uniunea Europeană  

şi a constat în vizite de studiu cu durata de 5 zile, fiind adresat factorilor de decizie din 

învăţământul preuniversitar în scopul revizuirii şi adaptării activităţilor în funcţie de 

standardele europene. Colegiul „Mihail Cantacuzino” Sinaia a obţinut anul acesta o vizită 

Arion cu tema „Dimensiunea europeană în învăţământ” în Italia. 

❖ Proiect Comenius – parteneriat şcolar Sinaia – Pionki Polonia 

Este un proiect derulat între Colegiul „Mihail Cantacuzino” Sinaia şi Colegiul Tehnic şi 

Vocaţional Nr. 1 „Marie Sklodowska – Curie” Pionki având ca temă: „Din Alpi până în 

Carpaţi” cu referire la legende, bucătărie şi obiceiuri. 

❖ Schimb de tineri Sinaia-Ohrid(Macedonia) 

❖ Schimb de tineri Sinaia-Kusadasi(Turcia) 

❖ Proiectul european „Noaptea cercetătorilor”-colegiul a participatîn cadrul 

acestui proiect cu o echipa selectionată pentru concurs şi a obtinut premiul I pentru cele 

mai bune materiale si mijloace de promovare a cercetatorului. 

❖ POSDRU:ID/90/2.1/S/6384 ”MONITORIZAREA INSERȚIEI 

ABSOLVENȚILOR DE ÎNVĂȚĂMÂNT PROFESIONAL ȘI TEHNIC PE PIAȚA 

MUNCII”, proiect desfășurat pe perioada aprilie 2011- iunie 2013 si având ca partener 

Inspectoratul Școlar Județean Prahova.  

❖ POSDRU:ID/90/2.1/S/63659 ”COMPETENȚE PENTRU O PIAȚĂ A MUNCII 

COMPETITIVĂ IN CONTEXT EUROPEAN”, proiect desfășurat pe perioada 1 august 

2010 – 31 decembrie 2012 și având ca parteneri ISJ Prahova, ISJ București, S.C. 

SOFTWIN SRL și agenția ALBAFOR SPA Italia.  

❖ POSDRU/175/2.1/S150026 "Azi elev, mâine antreprenor - o carieră de succes"  

❖ ERASMUS + 2015-1-RO01-KA102-014839„Euromobilitate pentru viitorul 

tehnician banqueting” s-a adresat elevilor din clasele a X-a si a XI-a profil servicii, care au 

primit, la încheierea proiectului, certificate EUROPASS MOBILITY, recunoscute la nivel 

european. Durata acestui proiect este de un an şi s-a derulat în perioada 5.10.2015 –  

4.10.2016. 

Stagiile de practică s-au desfăşurat în următoarele țări: 
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SPANIA – 30.05.2016 – 17.06.2016 

CIPRU – 5.09.2016 – 23.09.2016 

Au participat 28 de elevi (14 pe flux ) si 4 cadre didactice ( 2 pe flux ) 

❖ 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. 

❖ Dotarea cu echipamente şi mobilier specific didactic şi de laborator, alte categorii de 

echipamente şi dotări independente pentru Colegiul “MIHAIL CANTACUZINO”, 

oraşul Sinaia”, cu scopul îmbunătăţirii calităţii procesului instructiv-educativ, 

realizat prin Programului naţional de dezvoltare locală; 

❖ 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.  

 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 au beneficiat de o 

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

practică aferentă proiectului s-a desfășurat în următoarele două săptămâni, la agenți 

economici locali din domeniul calificării. Elevii au primit certificate profesionale 
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recunoscute internațional și au fost însoțiți de 2 profesori. Schimburile de elevi au avut 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. 

 

ŞCOALA GIMNAZIALĂ "PRINCIPESA MARIA" 

❖ Dotarea cu echipamente şi mobilier specific didactic şi de laborator, alte categorii de 

echipamente şi dotări independente pentru ŞCOALA GIMNAZIALĂ "PRINCIPESA 

MARIA" cu scopul îmbunătăţirii calităţii procesului instructiv-educativ, realizat prin 

Programului naţional de dezvoltare locală, în anul şcolar 2017-2018; 

❖ În calitate de  parteneri sociali ai comunităţii locale (Primăria Sinaia, Asociaţia Prahova 

Excelsior, Centrul Montan de Jandarmi, Poliţia Sinaia, Centrul Internaţional de Conferinţe 

- Cazino, Centrul Cultural „Carmen Sylva”, Biserica „Sfântul Andrei” și Biserica „Sfântul 

Ilie” Sinaia, Unitatea de Pompieri/Jandarmi Sinaia, Cercetașii României), ne implicăm 

elevii în toate activităţile non-formale și tradiţionale ale oraşului; 

❖ Ziua Europeană a Limbilor Străine a fost sărbătorită în luna septembrie 2017, prin 

realizarea unui film video de scurt-metraj pentru a intra în Cartea Recordurilor, având ca 

scop promovarea limbii franceze (elevii clasei a VI-a B, îndrumați de doamnele prof. 

Nistor-Marin Mădălina și Răcăteș Ruxandra); 
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❖ Școala Gimnazială „Principesa Maria” Sinaia s-a implicat în activități cultural-artistice de 

de participare la Concursul județean „Lire en fête”, secțiunile recitare și lectură în limba 

franceză, în parteneriat cu Alianța Franceză din Ploiești (prof. Rădulescu R. și prof. Nistor-

Marin Mădălina); 

❖ În luna noiembrie, Școala Gimnazială ”Principesa Maria” Sinaia  a devenit partener în 

cadrul proiectului eTwinning ”Reduce Recycle Reuse” alături de alte  trei școli din 

Turcia și Italia , coordonator  fiind prof.înv. primar Popa Simona-Georgeta conform 

Certificatului emis de  Centrul de Suport  eTwinning. 

❖ Tot în luna noiembrie 2017, s-a desfășurat Proiectul Intercultural „Strategies for 

Promoting National Culture in Schools” – Fryganiotis School , Thessaloniki, Grecia. 

Prof. Coordonator la nivelul școlii : prof. înv. primar Bucur Florica. 

❖ În perioada 10-11 noiembrie  s-a desfășurat Proiectul Educațional ”TECHNIQUES DE 

BASE DANS LA RÉALISATION  DU FILM VIDÉO”, organizat de Alianța 

Franceză din Ploiești, în colaborare cu Școala Gimnazială ”Principesa Maria” Sinaia, 

profesori coordonatori : Rădulescu Rodica și Nistor-Marin Mădălina. 

❖ Proiectul Județean ”Tehnologia computerizată a științelor” – ediția I, concurs înscris 

în CALENDARUL ACTIVITĂȚILOR EDUCATIVE JUDEȚENE PRAHOVA 

2018, poziția 44, proiect care s-a desfășurat în perioada februarie - aprilie 2018 la Școala 

Gimnazială ”Principesa Maria”. Concursul s-a adresat elevilor din ciclul primar, gimnazial 

și liceal, elevii putând să participe cu diferite materiale din domeniul științelor, materiale 

realizate cu metode TIC și este coordonat de prof. Drăcea Mihaela. 

❖ În  baza Contractului de parteneriat cu Fundația pentru Științe și Arte Paralela 45, privind 

organizarea Centrelor Pilot de Învățare și Evaluare COMPER s-au desfășurat următoarele 

activități: 

 - derularea ”Concursului școlar național de competență și performanță”-etapa I 

(ianuarie 2018) 

- elaborarea și experimentarea unor criterii de evaluare predictivă și diagnostică a 

performatelor învățării. 
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Cadre didactice partenere: Coordonator înv. Popa Simona, înv. Moldoveanu Florența, înv. 

Bucur Florica, Înv. Stăicuț Claudia, înv. Banu Andreea-Olimpia, Înv. Iliescu Tatiana, înv. 

Florea Lucia, înv. Bodea Larisa,înv. Pavel Petre, înv. Spireanu Doina. 

În urma colaborării cu  Editura Edu Soft Marketing, cadrele didactice din învățământul 

primar au utilizat în procesul instructiv educativ  resurse educaționale computerizate(TIC). 

❖ Ziua Principatelor Române, sărbătorită la Sinaia, locul unde a fost înmormântat Badea 

Cârțan, în cadrul unui program artistic și cultural, susținut de elevii școlii noastre, în 

parteneriat elevii Școlii din Cârțișoara, județul Sibiu, eveniment organizat de Primăria 

Orașului Sinaia și Centrul Cultural „Carmen Sylva”. 

❖ Ziua Porților Deschise la Școala Gimnazială „Principesa Maria”, Orașul Sinaia este 

evenimentul adresat tuturor celor care doresc să ne cunoască mai bine, adresat, în special, 

viitorilor școlari la clasa pregătitoare care doresc să își cunoască viitoarele învățătoare. 

❖ Proiectul educațional „Școala altfel: Să știi mai multe, să fii mai bun!”, desfășurat în 

perioada aleasă în cadrul Consiliului Profesoral, cu sprijinul părinților, în cadrul căruia 

elevii și profesorii școlii au organizat și participat la activități diverse (formale și non-

formale), în colaborare cu actorii noștri educaționali. 

❖ Proiectul internațional „Divipassion”, în cadrul căruiaelevii școlii noastre au realizat un 

film video de promovare a orașului Sinaia în vederea participării la un concurs în Franța. 

(prof. Rădulescu Rodica și prof. Răcăteș Ruxandra). Acest eveniment s-a desfășurat în 

parteneriat cu Asociația de prietenie româno-franceză „Athis-Sinaia”. 

❖ Proiectul „Ziua Internațională a Francofoniei, Ziua Fericirii!”, desfășurat la Centrul 

Cultural „Carmen Sylva” din Sinaia, în prezența părinților și a membrilor Asociației 

româno-franceza „Sinaia-Athis”, eveniment devenit o tradiție la nivelul școlii și 

multașteptat de elevi și părinți (prof. Rădulescu R. Și prof. Nistor-Marin M.). 

❖ Proiectul cultural ,,Armonia naturii”, ediția a VIII-a, înscris în CAER – activități în 

domeniul ecologic și protecția mediului (prof. Mocănescu Tănase), în parteneriat cu Școala 

Sanatorială din Bușteni, structură a Colegiului „Mihail Cantacuzino” Bușteni; 

❖ Proiectul național „Badminton în școli”, în colaborare cu Asociația de părinți „Asociația 

Principesei Sinaia” și Federația Română de Badminton. 
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❖ Proiectul județean ,,Cupa Sinica”, activitate sportivă organizată de școală, ajunsă la a 

XXIII-a ediție, în parteneriat cu Direcția Județeană de Tineret și Sport și Clubul Sportiv 

„Carpați” Sinaia (prof. Răcăteș Ruxandra). 

❖ Proiect educațional „E primăvară iar” (prof. înv.primar Popa Simona și prof.înv.primar 

Bodea Larisa). 

❖ Proiect dedicat Săptămânii Mondiale a banilor, în colabrare cu BNR. 

❖ Proiect educațional Ziua Pamantului, sărbătorită astăzi de elevii clasei pregătitoare A și 

elevii clasei a V-a A, împreună cu doamna prof.înv.primar Popa Simona, în parteneriat cu 

Asociația “Floarea Reginei” din Sinaia. Elevii au realizat machete, desene, planse si au 

jucat badminton in curtea scolii pentru a ii stimula si pe ceilalti sa faca miscare in aer liber. 

❖ Ziua Școlii ”Principesa Maria”, desfășurată mereu în preajma zilei regalității – 10 mai, 

un eveniment care a sărbătorit cei 123 de ani de tradiție ai școlii, moment de bucurie pentru 

toți cei prezenți, de promovare a talentelor și a rezultatelor eleilor, precum și de mulțumire 

tuturor partenerilor educaționali. 

❖ Proiect educațional cu Școala Gimnazială „George Enescu” din Năvodari, jud. 

Constanța – participare la Festivalul Național „Diversitas” (prof. Rădulescu Rodica, 

prof.înv. primar Florea Lucia și prof.înv. primar Stăicuț Claudia). 

❖ Proiect educațional, realizat în parteneriat cu Muzeul Național Peleș (prof.înv. primar 

Stăicuț Claudia). 

❖ Proiectul „Gala Academia Sinaia”, care se adresează elevilor și profesorilor premianți 

ai școlii care au obținut rezultate la olimpiadele școlare. Evenimentul este organizat de 

Primăria Sinaia, cu susținerea financiară a Consiliului Local Sinaia etc. 

❖ Proiectul județean „Terra, te iubim !”, proiect pe temă ecologică, inclus în Calendarul 

Activităților Educative Județene Prahova, la poziția 142, ediția I, 2017. Partenerii implicați 

în acest proiect au fost: Primăria Sinaia, Asociația de Ecologie și Turism „Floarea reginei” 

Sinaia, Banca Românească Sinaia. 
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ȘCOALA GIMNAZIALĂ ”GEORGE ENESCU” 

 

❖ Proiectul „O Europă a meseriilor: trecut și viitor” – finanțat din fondurile alocate în 

programul Erasmus+, proiect ce s-a desfășurat pe o perioadă de doi ani și a fost derulat în 

cinci țări europene: Franța, Italia, Spania, Turcia și România. Beneficiarii acestui proiect au 

fost 28 de elevi ai claselor a VI – VIII și 6 cadre didactice din Școala Gimnazială „George 

Enescu”.  La sfârșitul celor doi ani, au fost atinse toate obiectivele proiectului.  În august 

2017 a fost înaintat către Agenția Națională raportul final al proiectului, iar ultima tranșă de 

bani a fost alocată în perioada noiembrie-decembrie 2017. 

❖ Proiectul educațional „What makes me laugh!” care a avut loc între Sunnigwell Church 

of England Primary School și Școala Gimnazială „George Enescu” proiect prin intermediul 

căruia elevii s-au putut exprima prin artă — fotografie, pictură, desen — pentru a ne arăta 

ce îi face să zâmbească. Beneficiarii acestui proiect au fost cei 20 de elevi ai clasei 

pregătitoare A. Scopul proiectului a fost dezvoltarea creativității elevilor, dezvoltarea 

abilităților de comunicare în limba engleză, creșterea eficienței actului instructiv educativ 

prin experiențe câștigate în schimburi de bună practică, și nu în ultimul rând împărtășirea 

celor mai frumoase momente din activitatea de elev. 

❖ Proiectul educațional „Sunt o floare de colt, protejează-mă!” – C.A.E.I. 2017 – în care 

au fost implicate 3 județe, 60 de cadre didactice și 200 de preșcolari. Scopul proiectului a 

constat în formarea deprinderilor de educație ecologică în rândul preșcolarilor. 

❖ Proiectul educațional „Sărbători de suflet ale românilor”- C.A.E.J 2017-  conceput 

pentru a valorifica deosebitele tradiții românești, pentru a aduce în atenția copiilor, părinților 

și profesorilor importanța cunoașterii și înțelegerii propriilor sărbători, definitorii pentru 

identitatea românilor. Sărbători precum Crăciunul, Dragobetele, Mărțișorul și Paștele 

constituie bogăția spirituală ce caracterizează poporul nostru, astfel că, prin intermediul 

acestui proiect ne dorim să înviem tradiții și obiceiuri care reflectă veselia și frumusețea 

acestora. Proiectul „Sărbătorile de suflet ale românilor”, aflat la a doua ediție, a fost primit 

cu bucurie de către toţi participanţii, ajungând să fie apreciat inclusiv pe platforma 

eTwinning, care operează la nivel european. În cadrul acesteia, doamna profesor Guzu 

Camelia – coordonatorul proiectului, a inițiat ramura „We discover European traditions and 

customs”, în parteneriat cu reprezentanți din Georgia, Albania şi Turcia.  
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❖ Proiectul Educaţional Judeţean „Incursiuni în lumea basmelor universale și a 

poveștilor copilăriei”, aflat la prima ediţie şi dedicat distinsului profesor de limba şi 

literatura română, Ion Floricică, proiect ce s-a derulat în colaborare cu Inspectoratul Școlar 

Județen Prahova. 

❖ Proiectul educațional „Diversitate în imagini” – schimb de bune practici la nivelul 

învățământului preșcolar, între cadre didactice care activează la Grădinița „George Enescu” 

Sinaia și Grădinițe din Athis-Mons Franța. Acest schimb de experiență a avut ca scop 

cunoașterea și experimentarea modalităților diferite de lucru cu preșcolarii dintr-o țară UE, 

îmbogățirea experienței didactice prin activități de predare-învățare-evaluare. Schimbul de 

experiență a avut ca rezultat și educarea în spiritul dezvoltării multiculturalității în spațiul 

european. Beneficiarii acestei acțiuni au fost: cei 186 de preșcolari și părinții acestora, 10 

cadre didactice din instituțiile preșcolare amintite. 

 

 

❖ S-au derulat activități de voluntariat - „Din suflet, dăruim pentru suflet!”– activitate 

inițiată de Consiliul elevilor și Asociația de părinți „George Enescu”. 

 Asigurarea internă a calităţii 

 

Acest proces a fost asigurat de către Comisia de evaluare internă şi asigurarea calităţii 

constituită la nivelul şcolii şi a constat în : 

❖ Continuarea implementării principiilor calităţii din Manualul de autoevaluare a 

furnizorilor de educaţie şi formare profesională (FEFP). 

❖ Monitorizarea internă a activităţii şcolii. 

❖ Întocmirea raportului de autoevaluare şi validarea acestuia prin evaluare externă. 

❖ Întocmirea planului de îmbunătăţire. 

❖ Monitorizarea externă. 
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Dezvoltarea bazei materiale  şi atragerea de resurse financiare 

. 

           COLEGIUL "MIHAIL CANTACUZINO", ORAŞUL SINAIA 
 

BUGET APROBAT 2018 - BUGET LOCAL 1.024.000  lei 

BUNURI SI SERVICII CMC 517.500 

 GE 312.200 

 PM 194.300 

BUGET STAT 2018 CMC 8.250.923 lei 

CHELTUIELI DE PERSONAL 8.111.320 lei 

BUNURI SI SERVICII  730 lei 

ASISTENTA SOCIALA - TOTAL DIN CARE:  

TRANSPORT ELEVI 44.605 lei 

BURSE  94.268 lei 

VENITURI PROPRII  698.000 lei 

 

CLUBUL SPORTIV ȘCOLAR SINAIA 

BUGET STAT 2018   

CHELTUIELI DE PERSONAL 735.756 lei 

BUNURI SI SERVICII  72.716 lei 

ASISTENTA SOCIALA  333.000 lei 

 

 



27 
 

11. Dezvoltarea resurselor umane 

 

 În anul şcolar 2018-2019, multe din cadrele didactice ale colegiului nostru au participat la 

diferite activităţi de formare continuă, cum ar fi: 

- cursuri postuniversitare (masterat; doctorat)  

- cursuri universitare (reconversie profesională) 

- cursuri de management educaţional  

- cursuri organizate de Casa Corpului Didactic Prahova (inclusiv filiala Sinaia): 

-  perfecționarea cadrelor didactice prin alte cursuri de formare specifice disciplinelor de 

învățământ. 

- perfecționarea cadrelor didactice în vederea obţinerii gradelor didactice. 

- participarea cadrelor didactice la şedinţele comisiilor metodice, cercuri pedagogice, 

simpozioane, sesiuni de comunicări. 

- un număr de cadre didactice sunt înscrise in programe europene de formare profesională 

finanţate prin POS-DRU. 
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Priorităţi la nivel european şi naţional 
 

Contextul European 

 

 Viziunea strategică pe care s-a bazat Cadrul Strategic Național de Referință 2007-2013 a 

fost legată de crearea unei economii competitive, dinamice și prospere, iar investiția în capitalul 

uman a fost abordată din perspectiva contribuției acestuia la creșterea productivității, alături de 

investițiile în capitalul productiv. 

 Dezvoltarea resurselor umane 2007-2013 a acordat prioritate furnizării politicilor active de 

ocupare adresate șomerilor, persoanelor cu nivel redus de calificare, grupurilor vulnerabile și 

populației inactive. Programele s-au concentrat pe creșterea investițiilor în educație și formare, 

inserția și menținerea pe piața muncii a cât mai multor persoane, creșterea ofertei de muncă, 

îmbunătățirea adaptabilității lucrătorilor și promovarea incluziunii sociale a grupurilor vulnerabile. 

 Strategia educației și formării profesionale din România 2016-2020 a fost elaborată 

pornind de la măsurile stabilite în Programul Național de Reformă 2015, pentru implementarea 

priorităților sistemului de educație și formare profesională, care vizează: 

a) continuarea reformelor în domeniul educaţiei şi formării profesionale pentru asigurarea 

unui învăţământ adaptat cerinţelor pieţei muncii şi centrat pe dezvoltare personală şi 

socială; 
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b) asigurarea deschiderii sistemului de educaţie şi formare către toţi tinerii şi asigurarea 

accesului egal la educaţie, în special pentru grupurile cu riscuri particulare. 

Strategia Europa 2020 definește următoarele obiective principale pentru deceniul 2010- 2020: 

a. creşterea ratei de ocupare a populaţiei cu vârsta cuprinsă între 20 și 64 de ani la cel puțin 

75%3 ; 

b. alocarea a 3% din PIB pentru cercetare-dezvoltare; 

c. obiectivul “20/20/20”: reducerea cu 20% a emisiilor de gaze cu efect de seră sau cu 30%, 

dacă există condiții favorabile în acest sens, creşterea cu 20% a ponderii energiei 

regenerabile în consumul final de energie, creşterea cu 20% a eficienţei energetice, 

comparativ cu 1990; 

d. reducerea ratei părăsirii timpurii a școlii la maximum 10% și creșterea procentului 

persoanelor cu vârsta cuprinsă între 30 și 34 de ani cu studii de nivel terțiar la cel puțin 

40% în 2020; 

e. reducerea la nivelul UE a numărului de persoane în risc de sărăcie sau excluziune socială 

cu 20 de milioane de persoane până anul 2020 comparativ cu anul 2008. 

Țintele strategice pentru anul 2020, adoptate în cadrul ET 2020 sunt următoarele: 

1. până în 2020, în medie, cel puțin 15 % dintre adulți ar trebui să participe la programele de 

învățare de-a lungul vieții; 

2. până în 2020, procentul persoanelor cu vârsta de 15 ani, cu competențe scăzute de citire, 

matematică și științe exacte, ar trebui să fie mai mic de 15 %; 

3. până în 2020, proporția persoanelor de 30-34 de ani, care au absolvit învățământul terțiar, 

ar trebui să fie de cel puțin 40 %; 

4. până în 2020, proporția părăsirii timpurii a școlii din sistemele de educație și formare, ar 

trebui să fie sub 10 %;  

5. până în 2020, cel puțin 95 % dintre copiii cu vârsta cuprinsă între 4 ani și vârsta pentru 

înscrierea obligatorie la școala primară, ar trebui să beneficieze de educație preșcolară; 

6.  până în 2020, proporția de absolvenți angajați cu vârste cuprinse în 20 și 34 de ani, care 

au finalizat sistemul de educație și de formare profesională cu cel mult trei ani înaintea 

anului de referință, ar trebui să fie de cel puțin 82 %, comparativ cu 76,5 % în 2010. 

Contextul național 

 



30 
 

 Documente strategice care definesc cadrul planificării strategice pentru VET şi LLL 

(învăţarea pe tot parcursul vieţii): 

➢ COMUNICARE A COMISIEI CĂTRE PARLAMENTUL EUROPEAN, CONSILIU, 

COMITETUL ECONOMIC ŞI SOCIAL EUROPEAN ŞI COMITETUL REGIUNILOR - Un nou 

impuls pentru cooperarea europeană în domeniul educaţiei şi formării profesionale pentru a sprijini 

strategia Europa 2020 

➢ COMMISSION STAFF WORKING DOCUMENT Vocational education and training for 

betterskills, growth and jobs Accompanying the document Communication from the 

CommissionRethinking Education: Investing in skills for better socio-economic outcomes 

➢  The Bruges Communiqué on enhanced European Cooperation in Vocational Education 

and Training for the period 2011-2020 

➢ Strategia Naţională pentru Dezvoltare Durabilă a României Orizonturi 2013–2020–2030 

➢ Strategia Națională de Cercetare, Dezvoltare şi Inovare 2014 – 2020 

➢ Strategia Naţională pentru Ocuparea Forţei de Muncă 2014-2020 

➢ Strategia Naţională pentru Competitivitate 2014-2020 

➢ Strategia Integrată de Dezvoltare a Resurselor Umane din perspectiva învăţării pe tot 

parcursul vieţii 2009-2020 

Strategia formării profesionale din România pentru perioada 2014 – 2020 este documentul cadru 

pentru politicile în domeniul formării profesionale iniţiale şi continue - considerate factori esenţiali 

ai dezvoltării economiei europene, în contextul globalizării. Strategia formării profesionale 

propune dezvoltarea unui sistem competitiv, care să ofere un răspuns relevant şi rapid la cerinţele 

economiei, într-o abordare pro-activă şi prin măsuri implementate în parteneriate variate.  

Documentul stabileşte obiective şi direcţii de acţiune pe termen mediu şi lung, astfel încât sistemul 

de formare profesională să răspundă nevoilor în continuă schimbare ale economiei, societăţii şi 

indivizilor, sporind astfel flexibilitatea şi garantând coerenţa întregului sistem. Strategia formării 

profesionale este dezvoltată în jurul conceptelor cheie de:  

 

1. RELEVANŢĂ, 

2. ACCES şi PARTICIPARE, 

3. CALITATE 

4. INOVARE şi COOPERARE. 
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 În urma unor programe comprehensive de reformă, care au vizat întregul sistem, dar şi 

componentele specifice, ÎPT a înregistrat o serie de progrese, care constituie repere pentru 

dezvoltarea prezentei strategii: 

a) înființarea învățământului profesional, rută de formare profesională inițială, în care 

stabilirea cifrei de şcolarizare se realizează pe baza cererii angajatorilor. Existența 

contractului de pregătire practică pentru fiecare elev este o condiție prealabilă pentru 

aprobarea ofertei educaţionale. Începând cu anul școlar 2014- 2015 a fost introdus 

învăţământul profesional cu durata de 3 ani, după finalizarea clasei a VIII-a, reglementat 

prin ordinul ministrului educației naționale nr. 3136/2013 privind organizarea, 

funcționarea,admiterea și calendarul admiterii în învățământul profesional de stat cu durata 

de 3 ani; acesta include o componentă semnificativă de pregătire practică, realizată în 

atelierele şcolii şi la agentul economic. 

b) dezvoltarea calificărilor profesionale care sunt oferite prin formarea profesională iniţială, 

pe baza standardelor de pregătire profesională, denumite în continuare SPP Calificările 

sunt elaborate pe baza standardelor ocupaţionale, descriu rezultatele învăţării grupate în 

unităţi de rezultate ale învăţării,corelate cu descriptorii de nivel din Cadrul naţional al 

calificărilor, abordare ce permite implementarea în România a Sistemului european de 

credite pentru educaţie şi formare - ECVET. 

c) oferta de calificări profesionale ce pot fi dobândite prin învăţământul profesional şi tehnic 

este stabilită pe termen mediu și lung și ajustată anual pe baza unui model de planificare 

strategică a ofertei de formare profesională prin învățământul profesional și tehnic, în 

scopul asigurării relevanței ofertei în raport cu nevoile previzionate ale pieţei muncii. 

Modelul se bazează pe descentralizarea deciziei şi distribuirea acesteia pe mai multe 

niveluri decizionale, respectiv naţional, regional, judeţean şi local. 

d)  planificarea strategică este un exerciţiu participativ bazat pe acţiunea colectivă a 

partenerilor economici şi sociali multipli, care reprezintă interesele angajatorilor, 

asociaţiilor profesionale,angajaţilor/sindicatelor, administraţiei publice, ale organizaţiilor 

guvernamentale relevante, precum şi ale altor organizaţii ale societăţii civile. Partenerii 

sociali mai sus menţionaţi sunt reuniţi în structurile manageriale participative organizate la 

nivel regional – Consorţiile regionale şi la nivel judeţean –Comitetele Locale de Dezvoltare 
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a Parteneriatului Social. Consorţiile regionale şi CLDPS au fost reorganizate prin ordinul 

ministrului educației și cercetării științifice nr.4456/ 2015 privind Cadrul general de 

organizare şi funcţionare a structurilor parteneriale consultative pentru învăţământul 

profesional şi tehnic. Documentele de planificare strategică sunt: Planul Regional de 

Acţiune pentru Învăţământ - PRAI, Planul Local de Acţiune pentru Învăţământ - PLAI, 

Planul de Acţiune al Şcolii -PAS. 

e) elaborarea periodică de studii de piaţă a muncii Ultimul studiu previzional realizat în anul 

2011,prezintă estimarea, la orizontul anului 2013 şi în perspectiva anului 2020, evoluţiei 

cererii de forţă de muncă la nivel naţional şi la nivelul tuturor regiunilor de dezvoltare. 

Pentru validarea tendinţelor din studiile previzionale a fost realizată ancheta privind cererea 

de forţă de muncă pe termen scurt de 6-12luni, pe baza unui eșantion reprezentativ la nivel 

național, care a cuprins 3.836 de companii. 

f) îmbunătăţirea calității educaţiei şi formării profesionale iniţiale prin crearea de reţele 

parteneriale între şcoli, constituite pe domenii specifice de formare profesională. 

g) sprijinirea dezvoltării competențelor antreprenoriale ale elevilor din ÎPT, prin firme de 

exercițiu și prin promovarea dezvoltării, la nivel local, regional și național, de competiții 

Business plan. 

h) furnizarea de servicii de orientare și consiliere în carieră, în paralel cu urmarea cursurilor 

de formare profesională reprezintă una din provocările sistemului de educație actual. Prin 

prezenta strategie se propune dezvoltarea acestor servicii care să acompanieze elevii din 

ÎPT pentru facilitarea integrării lor pe piața muncii conform abilităților acestora și 

motivației lor intrinseci. 

Priorităţi si obiective la nivel regional şi local 

 

 Structura educaţională în regiunea 3 Sud-Muntenia poate asigura şcolarizarea la toate 

nivelurile, realizând în acelaşi timp şi o acoperire parţială a nevoilor de instruire superioară prin 

instituţii de învăţământ superior şi  colegii universitare. 

 Ca element de noutate față de Planul de Dezvoltare Regională al regiunii Sud Muntenia 

pentru perioada 2007 – 2013, strategia pentru orizontul de timp 2014-2020 propune trei noi 

domenii prioritare și anume: dezvoltarea urbană durabilă, protecția mediului și eficiența energetică 

și susținerea sănătății și a incluziunii sociale, domenii ce au fost propuse atât în urma concluziilor 
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analizei socio-economice a regiunii, dar și în concordanță cu propunerile noilor Regulamente 

europene. 

OBIECTIVUL STRATEGIC GENERAL 
 

 Stimularea unui proces de creștere economică durabilă și echilibrată a regiunii Sud 

Muntenia, bazată pe inovare și favorabilă incluziunii sociale, care să conducă la creșterea 

prosperității și calității vieții locuitorilor săi. Acest obiectiv este corelat cu abordarea europeană 

privind creșterea 

competitivității regiunilor și promovarea echității prin prevenirea marginalizării zonelor cu 

probleme de dezvoltare economică și socială. 

OBIECTIVELE ORIZONTALE 
 

 În procesul de dezvoltare al Planului de Dezvoltare Regională 2014 - 2020, parteneriatul 

regional a recunoscut importanţa fundamentală privind includerea în structura acestuia a trei 

obiective orizontale sau transversale, care vor fi aplicate tuturor priorităţilor şi măsurilor 

individuale şi care vor contribui la creşterea competitivităţii regiunii Sud Muntenia. Cele trei 

obiective orizontale sunt:  

1. Sustenabilitatea Mediului 

2. Oportunităţi Egale 

3. Inovare şi Societatea informaţională 

PRIORITĂŢI 
 

PRIORITATEA 1 - Dezvoltarea durabilă a infrastructurii locale și regionale 

Obiectiv: Creșterea atractivității și accesibilității regiunii Sud Muntenia prin dezvoltarea 

mobilității și conectivității populației, bunurilor și serviciilor conexe în vederea promovării 

dezvoltării durabile; 

PRIORITATEA 2 - Dezvoltare urbană durabilă 
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Obiectiv: Dezvoltarea policentrică și echilibrată a rețelei de localități urbane; 

PRIORITATEA 3 – Creșterea competitivității economiei regionale pe termen lung 

Obiectiv: Creșterea economiei regionale prin stimularea competitivității IMM-urilor autohtone și 

consolidarea cercetării – dezvoltării – inovării; 

PRIORITATEA 4 – Protecția mediului și creșterea eficienței energetice 

Obiectiv: Protejarea și utilizarea eficientă a resurselor naturale și a patrimoniului natural; 

PRIORITATEA 5 – Susținerea educației și ocupării forței de muncă 

Obiectiv: Dezvoltarea capitalului uman din regiunea Sud Muntenia prin creșterea accesului și a 

participării la educație și instruire pe tot parcursul vieții și stimularea ocupării forței de muncă; 

PRIORITATEA 6 – Susținerea sănătății și asistenței sociale 

Obiectiv: Îmbunătățirea accesului la asistență medicală și servicii sociale de calitate și promovarea 

incluziunii sociale; 

PRIORITATEA 7 – Dezvoltarea rurală şi agricultura 

Obiectiv: Creşterea rolului aşezărilor rurale şi a contribuţiei agriculturii la economia regiunii Sud 

Muntenia; 

Colegiul „Mihail Cantacuzino”, Oraşul Sinaia face parte din Regiunea  3 Sud - Muntenia şi 

este situat în partea de nord a Văii Prahovei. 

Misiunea Colegiul „Mihail Cantacuzino”, Oraşul Sinaia va fi dusă la îndeplinire prin 

punerea în practică a  următoarelor priorităţi şi obiective, propuse pentru perioada 2018-2021, 

 ţinând cont de recenta reorganizare a reţelei şcolare, de rezultatele deosebite obţinute de 

elevii şi profesorii Colegiului „Mihail Cantacuzino” în toate aspectele activităţii lor şi de 

oportunităţile deosebite oferite de dezvoltarea serviciilor în turism în oraşul Sinaia şi în zonă, prin 

care se impune identificarea  unor noi alternative de afirmare şi, respectiv, de rezolvare a 

problemelor. 

 

PRIORITATEA 1:  Asigurarea calităţii educaţiei şi formării profesionale 

Obiectiv: Creşterea calităţii instructiv-educative şi manageriale din şcoală 

 

PRIORITATEA 2: Integrarea elevilor cu nevoi speciale în fluxul educaţional, eliminarea 

tendinţelor de abandon  şcolar si sprijinirea elevilor în obţinerea de performanţe sporite. 
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Obiectiv:  :  Reducerea anuală a ratei abandonului şcolar si creşterea numărului elevilor cu 

performante deosebite 

 

PRIORITATEA 3:  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 4:  Dezvoltarea infrastructurii colegiului în concordanţă cu standardele europene 

prin extinderea învăţării informatizate 

Obiectiv: Reabilitarea şi dotarea spaţiilor şcolare pentru adaptarea procesului didactic la noile 

cerinţe de comunicare şi informare; 

 

PRIORITATEA 5:   Creșterea procentului de promovabilitate la examenele naţionale: 

evaluarea naţională la clasa a VIII-a - până la 95% şi examenul naţional de bacalaureat de 

la 83,05% la 93%,  

 

Obiectiv:  Îmbunătățirea calității educației la Colegiul „Mihail Cantacuzino”, Orașul Sinaia, prin 

creșterea șanselor de promovare a examenului de bacalaureat și prin implementarea unor strategii 

de responsabilizare și implicare în viața comunității având ca finalitate creșterea interesului 

elevilor aflați în situație de risc față de parcursul școlar și profesional. 

Ținta strategică: Promovarea egalității de șanse și de acces la educație pentru toți elevii 

instituției noastre, asigurarea calității educației și formării profesionale, integrarea elevilor 

din grupurile dezavantajate în fluxul educațional, eliminarea tendințelor de abandon școlar 

și sprijinirea elevilor în obținerea de performanțe sporite la examenele naționale. 
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2.1 Analiza mediului extern  

2.1.1 Analiza profilului economic - informaţii la nivel de judeţ 
 

Tendinţele de dezvoltare prognozate pentru judeţul Prahova creează o imagine asupra 

activităţilor care vor înregistra creşteri şi pentru care cererea pe piaţa muncii va fi mai accentuată. 

 Analiza unităţilor locale active pe domenii de activitate/număr salariaţi, precum şi analiza 

investiţiilor interne şi a cifrelor de afaceri pe domenii de activitate ne recomandă ca domenii 

prioritare: 

▪ industria prelucrătoare şi extractivă, comerţul, turismul,construcţiile, servicii (tranzacţiile 

financiare şi imobiliare; transport, depozitare şi comunicaţii). 

  Se recomandă o creştere a nivelului de şcolarizare pe aceste domenii. 

 Investiţiile din industrie vor determina modificări în dotarea şi tehnologiile aplicate în 

întreprinderi. Se observă o lipsă de specialişti în aproape toate domeniile legate de industria 

prelucrătoare.  

PARTEA a II-a  ANALIZA NEVOILOR 
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Se recomandă :  

▪ Şcolarizarea pentru domeniile de calificare din industria prelucrătoare, la nivelurile 2 şi 3, 

în scopul adaptării competenţelor la tendinţele de tehnologizare avansată din aceste 

domenii (mecatronica, electronică şi automatizări); 

▪ Se impune şcolarizarea pentru calificări noi (operatori tehnologii neconvenţionale); 

▪ Construcţiile de mare anvergură sunt abia în faza incipientă, iar forţa de muncă este 

insuficientă. Investiţiile în construcţii  vor necesita forţă de muncă calificată în toate 

domeniile legate direct sau indirect de construcţii şi necesită creşterea nivelului de 

competenţe – nivel 3 - în utilizarea materialelor şi tehnologiilor neconvenţionale, precum 

şi a echipamentelor performante; 

▪ Turismul şi alimentaţia publică se situează între domeniile care înregistrează cea mai mare 

dezvoltare, cu accent pe agroturism, în special în zonele montane (Valea Prahovei, Valea 

Doftanei, Vălenii de Munte, Măneciu). 

 

2.1.2 Analiza pieţei muncii - informaţii la nivel de judeţ  (IMPLICAŢII 

PENTRU ÎPT) 
 

 Fluctuaţia ratei de ocupare, decalajul până la atingerea obiectivului stabilit prin Strategia 

Lisabona, rata şomajului peste media la nivel naţional, şomajul  ridicat în rândul tinerilor şi 

şomajul de lungă durată  direcționează sistemul de ÎPT către: 

▪ anticiparea nevoilor de calificare şi adaptarea ofertei la nevoile pieţei muncii ; 

▪ acţiuni sistematice de informare, orientare şi consiliere a elevilor; 

▪ abordarea integrată a formării profesionale iniţiale şi continue, din perspectiva învăţării 

pe parcursul întregii vieţi; 

▪ implicarea în programele de măsuri active pentru ocuparea forţei de muncă, în special 

în cele privind oferirea unei noi calificări tinerilor care nu şi-au găsit un loc de muncă 

după absolvirea şcolii; 

▪ parteneriate active cu agenţii economici, Agenţiile de Ocupare a Forţei de Muncă, 

autorităţi şi alte organizaţii care pot contribui la integrarea socio-profesională a 

absolvenţilor – prioritate permanentă a managementului şcolar; 
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Având în vedere mobilitatea ocupaţională, accentuată de procesele de restructurarea economiei, se 

constată o creştere a nevoilor de formare, actualizare şi adecvare a competenţelor la cerinţele în 

schimbare ale locului de muncă. Acest fenomen oferă şcolilor oportunitatea unei implicării active 

ca furnizori de formare profesională pentru adulţi, având în vedere: 

▪ creşterea nivelului de calificare a capitalului uman şi formarea de noi competenţe pentru 

adaptarea la schimbările tehnologice şi organizaţionale din întreprinderi; 

▪ adecvarea calificării cu locul de muncă ; 

▪ reconversia profesională în funcţie de nevoile pieţei muncii ; 

▪ recunoaşterea şi valorificarea  experienţei profesionale şi a competenţelor dobândite pe cale 

formală şi informală; 

▪ diversificarea ofertei de formare şi adaptarea la nevoile grupurilor ţintă, exemple: programe 

de formare la distanţă, consultanţă etc. 

Evoluţiile sectoriale în plan ocupaţional, analizele şi prognozele privind evoluţia cererii şi ofertei 

de forţă de muncă  trebuie avute în vedere pentru: 

▪ planificarea strategică pe termen lung a ofertei de calificare, corelată la toate nivelurile 

decizionale: regional (PRAI), judeţean (PLAI), unitate şcolară (PAS); 

▪ identificarea şi eliminarea unor dezechilibre între planurile de şcolarizare şi nevoile de 

calificare ; 

▪ adaptarea planurilor  de şcolarizare astfel încât să reflecte ponderea crescută a serviciilor şi 

perspectiva dezvoltării acestora, nevoile în creştere în construcţii, precum şi diversificarea şi 

modernizarea ocupaţiilor din acest domeniu, calificările necesare ramurilor industriale cu 

potenţial competitiv (cu accent pe creşterea nivelului de calificare şi noile tehnologii), 

priorităţile strategice sectoriale pentru agricultură şi dezvoltare rurală; 

Pentru facilitarea inserţiei  absolvenţilor IPT pe piaţa muncii, şcoala trebuie să pună accent pe 

creşterea  nivelului  competentelor „cheie”, cât şi pe dezvoltarea de abilitaţi precum: 

▪ disponibilitate la schimbare şi la mobilitate profesională / geografică; 

▪ capacitate de adaptare a competentelor la cerinţele angajatorilor; 

▪ capacitate de comunicare; 

▪ capacitate  de adaptare la transformările micro şi macroeconomice; 

▪ abilităţi antreprenoriale; 

▪ abilităţi de stabilire a scopurilor şi priorităţilor, de a-şi valorifica iniţiativa proprie. 
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2.1.3 Date demografice - informaţii la nivel de judeţ 
 

 In ceea ce privește evoluția demografica a județului, cele mai severe concluzii rezultate din 

prognozele INS pentru orizontul de planificare 2025 sunt în legătură cu declinul demografic 

general, accentuat pentru populaţia tânără, cu reduceri semnificative pentru populaţia de vârstă 

şcolară, în paralel cu îmbătrânirea populaţie. Din punct de vedere al structurii, cele mai 

semnificative modificări  se vor înregistra în rândul populaţiei din grupa 15-24 ani, care se va 

reduce cu 42,77 %  (52,4 mii persoane)şi în rândul populaţiei din  grupa 7-14 ani, care se va reduce 

cu 30,95 % (21,3 mii persoane). 

 Dinamica populaţiei şcolare la nivelul județului în perioada 2010– 2025, indică scăderi 

importante de  efective în învăţământul primar si gimnazial (-27,11%) şi liceal .  

Modificări semnificative se vor înregistra în rândul populaţiei din grupa 15-24 ani, care se va 

reduce cu 42,77 %  (52,4 mii persoane)şi în rândul populaţiei din  grupa 7-14 ani, care se va reduce 

cu 30,95 %  (21,3 mii persoane) 

 

 

 

Din punct de vedere al structurii populaţiei şcolare cuprinse în sistemul de pregătire 

profesională, se înregistrează scăderea ponderii învăţământului profesional tehnic cu 75,75%, a 

învățământului gimnazial cu -36,46%. 
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Evoluţia fenomenelor demografice la nivelul județului Prahova arată o scădere a populaţiei 

şcolare din cauza scăderii natalităţii. Astfel pentru grupa de vârstă 7-14 ani şi  15 –24 ani care 

corespunde sistemului liceal (nivel 2, 3), in anul școlar 2011 – 2012 este o creștere a populației 

școlare cu 1000 de elevi la clasele a IX-a;  în anul 2012-2013  s-a înregistra o scădere a populaţiei 

şcolare, care reprezintă 10% pentru grupa 7-14 ani şi de 1500 elevi pentru liceu(nivel 2,3 de 

pregătire profesională). 

 

 Scăderea populaţiei şcolare necesită:   

 

➢ restructurarea reţelei şcolare şi corelarea ofertei TVET cu cererea pieţei muncii; 

➢ dezvoltarea de programe pentru menţinerea elevilor în educaţie şi prevenirea părăsirii 

timpurii aşcolii; 

➢  dezvoltarea unor pachete integrate pentru creşterea participării la învăţământul IPT a 

persoanelor care provin din  grupuri vulnerabile (populaţia de etnie rromă, familii cu 

venituri scăzute etc.):  „şcoala după şcoală”, învăţarea asistată şi educaţia remedială, 

„educaţia de a doua şansă” 

Concluzii privind şansele absolvenţilor ÎPT: 

 Analizele şi prognozele privind evoluţia pieţei muncii conturează realitatea  unei pieţe a muncii 

marcate de şomaj structural pe termen lung. Faţă de aceasta, şansele absolvenţilor pe piaţa muncii 

sunt condiţionate de conştientizarea şi valorificarea următoarelor alternative: 

➢ înlocuirea celor care se pensionează (cererea înlocuită); 

➢ pregătirea continuă astfel încât să se poată prelua oricând locul celor slab calificaţi, împinşi 

în şomaj sau spre alte ocupaţii (cerere substituită); 

➢ crearea şi administrarea propriului loc de muncă. 

Numărul persoanelor în vârstă (peste 65 ani) va creste  până în 2025, la nivelul judeţului, 

cu 5,17%. (conform PLAI 2013-2020). 

La nivelul oraşului Sinaia şi a zonei  de recrutare a colegiului se constată o scădere drastică 

a populaţiei şcolare, fapt care recomandă lărgirea sferei  de recrutare a viitorilor liceeni spre 

localităţile vecine, inclusiv cele din judeţele limitrofe. 
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2.1.4.  Oferta  şcolară - informaţii la nivel de judeţ 
 

La nivelul judeţului au fost remarcate următoarele aspecte: 

➢ în proiectul planului de şcolarizare pentru anul şcolar 2018-2019, domeniile aliniate cu ţintele 

stabilite de membrii CLDPS Prahova, în urma studierii cererii pieţei muncii locale şi a altor 

informaţii parţiale, sunt următoarele: mecanică; electronic și automatizări; chimie industrială; 

agricultură; silvicultură; industrie alimentară; fabricarea produselor din lemn; industrie textilă 

şi pielărie; estetica şi igiena corpului omenesc.  

➢ rata de succes este în creştere faţă de anul şcolar trecut pentru învăţământul gimnazial şi liceal.  

➢ există parteneriate active cu agenţii economici, Agenţiile de Ocupare a Forţei de Muncă, 

autorităţi şi alte organizaţii care pot contribui la integrarea socio-profesională a absolvenţilor 

– prioritate permanentă a managementului şcolar. 

➢ formarea personalului didactic şi managerial pe problematica schimbărilor fundamentale din 

curriculum-ul TVET. 

➢ instrumentele de asigurare a calităţii s-au generalizat în toate şcolile IPT. 

➢ reţeaua şcolară de învăţământ obligatoriu acoperă întreg teritoriul judeţului. 

Din analiza acestor indicatori se impun următoarele măsuri: 

➢ preocuparea esenţială a şcolilor trebuie să fie aceea de asigurare a unei calităţi a formării 

profesionale, menită să conducă la dobândirea  de către absolvenţi a competenţelor 

profesionale la nivelul standardelor de pregătire profesională europene. 

➢ acest lucru se poate obţine prin dezvoltarea resurselor umane, materiale şi financiare ale 

şcolilor şi a unor parteneriate durabile şcoală angajatori. 

➢ existenţa unei distribuţii teritoriale a liceelor  şi a colegiilor tehnice trebuie însoţită de o 

dotare corespunzătoare şi realizarea unor campusuri şcolare în unităţile şcolare deja 

existente. 

2.1.5. Nevoile de competenţe estimate pe piaţa forţei de muncă 
 

În perioada 2005 – 2012 s-a înregistrat o creştere a cererii de forţă de muncă cu o calificare 

superioară. Din statisticile realizate de AJOFM 62% dintre angajatori solicită personal cu calificări 

de nivel II şi III. 
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Din consultarea agenţilor economici reiese că cele mai numeroase oferte de angajări se 

înregistrează pentru domeniile: 

• servicii – competenţe nivel II şi III 

• turism – competenţe de nivel III 

• industria lemnului – competenţe nivel II şi III 

• textile, pielărie – competenţe de nivel II şi III 

• industrie alimentară – competenţe de nivel III 

• construcţii – nivel I, II şi III 

Un studiu realizat la nivelul agenţilor economici, relevă necesitatea ca persoanele care 

solicită un loc de muncă corespunzător nivelului II şi III de calificare să aibă competenţe de 

cunoaştere a unei limbi străine şi competenţe minime de operare pe calculator. 

Cea mai mare parte a angajatorilor din domeniul „Turism şi servicii” consideră că astfel de 

abilităţi sunt absolut necesare pentru angajare. Şcoala noastră oferă pentru clasele de „Turism şi 

servicii” ore de pregătire a limbilor străine, dar şi a tehnologiei informaţiei şi comunicării. 

Conform PRAI şi PLAI profilul dominant la nivel regional al cererii de forţă de muncă 

este mecanică; comerţ ; construcţii si lucrări publice; industrie textilă şi pielărie; turism si 

alimentație publică; electric; electromecanică 

Şcoala noastră, prin oferta educaţională propusă urmăreşte dezvoltarea profilurilor: servicii 

în turism si comerţ  – nivelurile II şi III de calificare şi şcoală profesională, pentru care se 

înregistrează cele mai numeroase cereri de angajare în zonă. 

Îmbătrânirea populaţiei constatată la nivelul judeţului reclamă implementarea unor politici 

care să conducă la prelungirea vieţii active pentru adulţi.  Creşterea populaţiei pensionate înseamnă 

o creştere a serviciilor medicale şi sociale, dezvoltarea ofertei serviciilor turistice pentru vârsta a 

treia (cantitativ şi calitativ prin asigurarea de agenţi de turism – ghizi cu experienţă în a avea grijă 

de pensionari)şi dezvoltarea serviciilor de asistenţă socială. 

 Creşterea şcolarizării pentru domeniile de calificare: turism şi alimentaţie, estetica şi igiena 

corpului omenesc, trebuie avută în vedere în scopul dezvoltării serviciilor medicale, sociale şi 

turistice pentru vârsta a III-a. 
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2.1.6. Consultarea agenţilor economici 
 

În vederea realizării ofertei educaţionale a şcolii au fost consultaţi agenţii economici din 

zonă, constatându-se: 

• cererea de pregătire pentru nivelurile II şi III de calificare în domeniul servicii în turism şi 

scăderea drastică a interesului pentru domeniul mecanic. 

• aprecierea calităţii profesionale  a pregătirii absolvenţilor de la şcoala noastră. 

• calificările  cele mai solicitate  sunt  de : ospătar, bucătar dar există cerere și pentru 

recepționer și cameristă. 

•  numărul societăţilor comerciale cu profilul „Turism şi servicii” este în creştere, aceasta 

fiind o oportunitate pentru şcoala noastră. 

 

2.1.7. Performanţele şcolii comparativ cu reperele regionale şi locale 
 

 Rezultatele obţinute la examenele finale relevă buna pregătire pe care şcoala noastră o 

asigură. La concursurile pe meserii şi olimpiadele interdisciplinare am obţinut rezultate 

remarcabile. Agenţii economici parteneri angajează un număr important dintre absolvenţii şcolii 

noastre – nivel II şi III de calificare.  

 Toate aceste performanţe fac din şcoala noastră un centru de interes pentru elevii care 

doresc să urmeze cursurile liceale în  şcoala noastră. 

2.1.8. Partenerii actuali 
 

 A fost încheiat un număr mare de Contracte de pregătire practică cu agenţi economici din 

zonă care asigură condiţiile optime pentru pregătirea practică a elevilor.  

Societăţile comerciale partenere: RA-APPS București -SRP Sinaia 

                                                      SC Palace SA-Mountain Prest SRL 

                                                      Hotel New Montana SRL 
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                                                      SC Sinaia Rina SA 

                                                       Hotel Anda, Irish House, Restaurant Bucegi, 

    în mare parte unităţi de elită în turismul românesc, oferă posibilitatea elevilor de a veni în contact 

direct cu clienţii, de a participa efectiv la activităţile specifice desfăşurate, fapt ce are ca finalitate 

angajarea cu contracte de muncă a absolvenţilor în multe din aceste unităţi. De asemenea, în 

parteneriat cu agenţii economici, au fost elaborate o serie de CDL-uri, pentru invățământul 

profesional și tehnic din școala noastră. 

 

 

 

 

 

 

 

2.2 Analiza mediului intern 
 

Comisia de Evaluare și  Asigurarea Calităţii a monitorizat autoevaluarea la nivelul tuturor 

catedrelor şi colectivelor didactice, a întocmit raportul de autoevaluare şi a întocmit planuri de 

îmbunătăţire a calităţii pentru următoarele activităţi: 

 2.2.1 Predarea şi învăţarea 
 

 Implicarea majoră  a şcolii în procesul de reformă a învăţământului românesc încă din1992 

a presupus actualizarea procesului de instruire prin  abordarea  unor strategii moderne de predare-

învăţare. În acest context, asigurarea calităţii educaţiei este firul roşu al întregului proces de 

instruire desfăşurat în şcoala noastră. Acest proces trebuie să îndeplinesc standardele de calitate, 

să răspundă şi chiar să anticipeze cerinţele tuturor factorilor interesaţi (elevi, părinţi, profesori, 

angajatori).  

 Colegiul dispune de cadre didactice cu înaltă calificare (membri în comisii 

județene/naţionale, profesori mentori, experţi ARACIP, autori de auxiliare curriculare etc.).  De 
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asemenea, un număr mare de profesori titulari au participat la cursuri de formare privind aspecte 

ale calităţii predării-învăţării. Astfel, au crescut foarte mult interesul pentru realizarea unui 

învăţământ de calitate şi preocuparea permanentă pentru utilizarea metodelor active de învăţare. 

 Adaptarea lecţiilor la nevoile elevilor a condus la o îmbunătăţire a procesului de instruire, 

contribuind şi la stimularea interesului elevilor pentru participarea activă la întregul proces de 

predare învăţare, aşa cum reiese din discuţiile purtate cu profesorii implicaţi şi cu elevii din diferiţi 

ani de studiu. Proiectarea didactică se realizează în urma unui studiu aprofundat al curriculumului 

şi în urma dezbaterilor în cadrul colectivelor metodice, iar parcurgerea conţinuturilor la toate 

disciplinele se face conform planificărilor, folosind activităţi de învăţare şi resurse didactice 

adecvate clasei şi temei studiate. 

 Elevii şcolii sunt încurajaţi să participe la cursurile de excelenţă organizate de Inspectoratul  

şcolar, precum şi la Olimpiade și Concursuri din diverse specializări – fazele locală, județeană, 

naţională, dezvoltându-se astfel interesul pentru competiţie.  

 Profesorii de la toate catedrele desfăşoară activităţi pentru implicarea activă a elevilor în 

procesul de învăţare (lecţii-vizită, cercuri cu elevii), precum şi activităţi extracurriculare şi 

extraşcolare pentru dezvoltarea spiritului civic la elevi.  

Elevii au fost evaluaţi prin teste predictive, la nivel de catedră, în scopul stabilirii punctului 

de referinţă al performanţei obţinute în şcoală, al nivelului de cunoştinţe şi a nevoilor individuale. 

De asemenea, sunt determinate stilurile de învăţare de către profesorii diriginţi în scopul 

planificării programului de învăţare adecvat nevoilor elevilor.  

Elevii participa la activităţi extracurriculare conform obiectivelor locale, regionale, 

naţionale, şi/sau europene şi care au o contribuţie directă şi eficientă în atingerea ţintelor şi 

obiectivelor stabilite în politicile educaţionale şi documentele programatice la nivel naţional, 

judeţean sau local 

La nivelul şcolii metodele de predare variază, corelând diversitatea disciplinelor, 

personalitatea cadrelor didactice şi stilurile de învăţare ale elevilor. Datorită stilurilor de învăţare 

diferite se impune necesitatea aplicării învăţării centrate pe elev. Sunt aplicate programele de 

învăţare diferenţiată pentru rezolvarea regresului şcolar şi pentru performanţă. 

Cadrele didactice s-au perfecţionat prin intermediul cursurilor în problematica elevilor cu 

CES, in metode de învăţare centrată pe elev, în aplicarea lecţiilor interactive. 
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Doar o parte a profesorilor au aplicat chestionarul pentru cunoaşterea stilurilor de învăţare 

al elevilor în scopul stabilirii ţintelor individuale de învăţare. De asemenea, s-a luat în considerare 

şi interpretările testelor predictive. Traseul individual de învăţare pe baza evaluării iniţiale s-a 

realizat la un număr relativ redus de elevi. Profesorii au fost formaţi pentru a aplica învăţarea 

centrată pe elev, care permite stabilirea de ţinte individuale de învăţare, dar există şi răspunsuri 

negative din partea unora. 

La nivelul  unor catedre  au fost stabilite ariile de conţinut, astfel încât predarea să fie 

divizată în teme de dimensiuni mici. Programele foarte încărcate mai ales la disciplinele de examen 

nu permite folosirea strategiei paşilor mici. Obiectivele de învăţare specifice fiecărei teme sunt 

comunicate elevilor lucrul acesta conducând la creşterea gradului de implicare a elevilor în 

activitatea de predare-învăţare. Materialele de învăţare sunt astfel realizate încât utilizarea lor face 

posibilă însuşirea competenţelor propuse. Datorită stilurilor de învăţare diferite se impune 

necesitatea aplicării învăţării centrate pe elev.  

În cadrul evaluării formative sunt utilizate, în funcţie de disciplină, o gamă largă de metode 

de evaluare. Profesorii se concentrează pe aplicarea învăţării centrate pe elev. Profesorii diriginţi 

informează periodic părinţii în legătură cu rezultatele evaluărilor în cadrul şedinţelor cu părinţii. 

În timpul anului au mai fost identificaţi elevii cu nevoi educaţionale speciale (CES). 

 

Dovezi:  

- teste predictive, chestionare pentru determinarea stilurilor de învăţare, analize ale 

sondajelor de opinie şi rezultatelor chestionarelor aplicate, analiza testelor iniţiale – 

procese-verbale ale şedinţelor de catedre. 

- calendarul activităților extracurriculare, fotografii, expoziții, cu produse realizate de elevi, 

grafic activităţi competiţionale, diplome de participare la diferite activităţi, materiale de 

prezentare a şcolii, afişe, icoane pe sticlă, lucrări de pictură sau grafică, 

- portofoliile individuale ale elevilor si ale profesorilor, fişe de observare a lecţiilor, procese 

verbale de la diverse inspecţii de grad. 

- graficul de pregătiri suplimentare pentru examenele naţionale şi pentru olimpiade, rezultate 

la bacalaureat, olimpiade. 

- Adeverinţele care atestă participarea la cursuri.  
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- fişe de observare a lecţiilor, graficul activităţilor pe comisii, portofolii, proiecte didactice,  

planurile de măsuri ale catedrelor pentru ameliorarea rezultatelor şi creşterea calităţii, note 

şi medii semestriale 

- Planificari calendaristice pe discipline si module. 

- Medii semestriale si anuale 

- Rezultate evaluări si examene finale 

- Cataloage, Cataloagele individuale ale profesorilor.  

 

PUNCTE TARI PUNCTE SLABE 

 Cadre didactice cu înaltă calificare (membri în 

comisii naţionale, profesori-mentori, experţi ARACIP, 

autori de manuale şcolare, autori de curricula etc.) 

 Ofertă educaţională adaptată la nevoile de formare 

identificate pe piaţa muncii; 

 Planificarea materiei se face în urma unui studiu 

aprofundat al curriculei şi în urma dezbaterilor în cadrul 

colectivelor metodice  

 Centrarea pe elev a întregii activităţi didactice si 

preocuparea permanentă pentru utilizarea metodelor active 

de învăţare; 

 Parcurgerea conţinuturilor la toate disciplinele se 

face conform planificărilor, folosind strategii de învăţare şi 

resurse didactice adecvate nivelului de pregătire al elevilor 

si obiectivelor propuse 

 Utilizarea în lecţii a unei diversităţi de resurse 

didactice; 

 Asigurarea unei evaluări riguroase, exacte şi 

adecvate prin utilizarea metodelor moderne de evaluare si 

ținând cont de standardele specifice 

 Majoritatea orelor de specialitate se desfăşoară în 

cabinete şi laboratoare dotate corespunzător 

a. Nu toate cadrele didactice  

utilizează sistematic tehnologia 

informaţiei în  procesul didactic. 

b. Număr mic de activităţi 

inter/transdisciplinare. 

c. Implicarea slaba a 

comisiilor metodice in creșterea 

calităţii prestaţiilor în cadrul lecțiilor, in 

special, a membrilor debutanți.  

d. Bază materială insuficientă în ceea 

ce privește echipamentul IT; 

susținerea competențelor la 

examenul de bacalaureat depinde în 

foarte mare măsură de numărul și 

performanța echipamentelor. 
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 Instruirea practică se desfăşoară la agenţi 

economici de profil sau în ateliere dotate cu echipamente 

specifice 

 Un număr mare de profesori titulari au participat la 

cursuri de formare  

 Desfăşurarea unor activităţi pentru implicarea 

activă a elevului în procesul de învăţare (ore-vizită în 

întreprinderi, cercuri cu elevii) 

 Comunicare buna profesor - elev; încurajarea 

învăţării individuale, în perechi şi în echipă. 

 Stimularea creativităţii elevilor, încurajarea opiniei 

personale si respectarea opiniilor celorlalți 

 centrarea pe elev a întregii activităţi didactice  

 

 

Măsuri pentru îmbunătăţire a calităţii 

 

1. Desfăşurarea de lecţii bine proiectate şi cât mai atractive pentru elevi. 

2. Evaluarea cu scop de orientare şi optimizare a învăţării. 

3. Monitorizarea absenţelor/clasă şi aplicarea măsurilor de remediere a situaţiei elevilor care 

înregistrează frecvenţă redusă la cursuri.  

4. Alcătuirea unui plan remedial pentru fiecare disciplină/modul/elev cu probleme. 

5. Focus grupuri între catedre cu scopul transferului de bune practici. 

6. Organizarea unui audit intern, pe catedre, cu scopul de a evalua gradul de implicare a cadrelor; 

didactice în activitățile privind îmbunătățirea continuă a asigurării calităţii. 

7. Selectarea şi pregătirea elevilor capabili de performanţă pentru olimpiadele și concursurile 

şcolare. 

8. Accesarea de finanțări pentru achiziționarea de mobilier modern în toate sălile de clasă. 

9. Aplicarea procedurii de monitorizare a inserţiei pe piaţa muncii a absolvenţilor. 
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2.2.2.  Materiale şi resurse didactice 
 

Materialele şi resursele didactice utilizate în cadrul procesului de instruire sunt variate şi 

alese în funcţie de tipul activităţii desfăşurate şi de profilul clasei. Colegiul „Mihail Cantacuzino” 

se întinde pe o suprafaţă de 28.000 mp iar ca resurse didactice şcoala dispune de: 

❖ 5 corpuri de clădiri, astfel: 

 C1 – corpul sălilor de clasă, cabinetelor, laboratoarelor, compartimentelor 

administrative, cabinetului medical 

 C2 – cuprinzând corpul atelierelor reconsolidat şi reamenajat pentru laboratoare 

tehnologice şi sala de sport 

 C3 – internatul şcolii cu 200 de locuri 

 C4 – cantina şcolii cu 200 locuri/serie 

 C5 – centrala termică 

❖ Spaţii proprii, optime pentru desfăşurarea instruirii practice în domeniul Turism şi 

alimentaţie reabilitate din fonduri PHARE 

❖ 23 săli de clasă 

❖ 5 laboratoare  

❖ 2 ateliere 

❖ 3 laboratoare de  informatica dotate cu 70 de calculatoare 

❖ 5 cabinete (geografie, istorie, consiliere şi orientare, limba şi literatura română, limbi 

străine) 

❖ Centru de documentare si informare care are un fond de carte de 25.000 volume. 

❖ Bază sportivă –modernizată în 2014  (sală de sport, pistă de atletism, teren de handbal, 

volei, baschet, tenis) 

 La orele de teorie  şi de instruire practică, în funcţie de anul de studiu şi de profil, 

profesorii utilizează diferite materiale didactice (softuri educaţionale,machete ale utilajelor şi 

dispozitivelor, machete funcţionale, planşe, videoproiector, manuale, îndrumătoare pentru lucrări 

de laborator şi instruire practică, instrumente de măsură şi control, panouri didactice). 

 Toţi elevii şcolii au acces la calculatoare în cadrul orelor de informatică, dar şi în cadrul 

orelor de la disciplinele pentru care există soft-uri în AEL. 
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PUNCTE TARI PUNCTE SLABE 

 renovarea etajului I din cămin 

 renovarea intrării în colegiu (poartă, rigolă 

şi intrare şcoală)  

 2 corpuri de şcoală complet reabilitate si 

dotate după standarde europene 

 Spaţiu şcolar suficient comparativ cu 

atractivitatea domeniului de pregătire 

 Cămin şi cantină pentru o capacitate de 200 

elevi  

 Şcoala dispune de soft-uri educaţionale 

(AEL)  

 Conectare la internet 24 ore/zi 

 Bază sportivă modernă 

 CDI foarte bine dotat 

 Slaba implicare a unor profesori în 

realizarea  şi procurarea de materiale didactice şi în 

amenajarea şi dotarea cabinetelor de lucru  

 

 

Măsuri pentru îmbunătăţirea calităţii 

1. Accesarea fondurilor europene pentru reabilitarea completă a căminului internat şi a cantinei 

şcolare; 

2. Recondiţionarea, modernizarea şi actualizarea resurselor didactice existente; 

3. Implementarea softurilor educaţionale la nivelul tuturor catedrelor; 

4. Actualizarea permanentă a bazei de date a bibliotecii; 

5. Dotarea cu mijloace moderne de învăţământ  şi asigurarea bazei materiale necesare instruirii 

teoretice şi practice la nivelul cerinţelor actuale. 

2.2.3 Rezultatele elevilor 
 

Populaţia  şcolară s-a aflat într-o scădere moderată dar continuă şi va avea aceeaşi tendinţă 

şi în următorii ani, conform cu prognozele demografice. Reorganizarea reţelei şcolare a avut ca 

efect consolidarea şi stabilizarea efectivelor de elevi la nivel local. 



51 
 

 

❖ Evoluţia numărul de elevi şcolarizaţi în Colegiul ”Mihail Cantacuzino” este evidenţiată în 

graficul de mai jos (Anexa 3.1.). 

 

 

 

 

 

 

 

Nivel 

 

 

Total nr. elevi 

înscrişi 

2014-2015 

 

 

Total nr. 

elevi înscrişi 

2015-2016 

 

 

Total nr. 

elevi înscrişi 

2016-2017 

 

 

Total nr. elevi 

înscrişi 

2017-2018 

 

 

Total nr. elevi 

înscrişi 

2018-2019 

Liceal 517 508 458 446 432 

Zi 492 486 458 446 432 

Frecvență 

redusă 

25 22 - - 0 

Învățământ 

profesional  

40 45 39 55 53 

TOTAL  557 553 497 501 485 

Repartizare elevi pe an şcolari 2015-2016 2016- 2017 2017-2018 2018-2019 

                                                                     

Nivel 

Nr.clase/ nr . 

elevi 

Nr.clase/ nr . 

elevi 

Nr.clase/ nr . 

elevi  

Nr.clase/nr.elevi 

PREŞCOLAR    190 

 

PRIMAR 

 

PRINCIPESA 

MARIA 

10 clase/227 
elevi înscriși la 

începutul anului 

școlar 

10 clase/210 
elevi înscriși la 

începutul anului 

școlar 

10 clase/198 elevi 

înscriși la începutul 

anului școlar 

199 

GEORGE 

ENESCU 

   134 

 

 

 

GIMNAZIAL 

 

PRINCIPESA 

MARIA 

8 clase/162 elevi 

înscriși la începutul 

anului școlar 

8 clase/167 elevi 

înscriși la începutul 

anului școlar 

8 clase/167 elevi 

înscriși la începutul 

anului școlar 

196 

GEORGE 

ENESCU 

 

   100 

LICEAL Zi 486 458 446 432 
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Promovabilitatea  înregistrează fluctuaţii în ultimii trei ani şcolari: 

 

Ciclul de învăţământ % procent de 

promovabilitate 

2015 - 2016 

% procent de 

promovabilitate 

2016- 2017 

% procent de 

promovabilita

te 

2017- 2018 

% procent de  

promovabilitate 

2018- 2019 

Ciclul Primar Principesa 

Maria 

99% 100% 99% 100% 

George 

Enescu 

   100% 

Ciclul 

gimnazial 

Principesa 

Maria 

98,13% 84,75% 86,78% 83,05 

George 

Enescu 

   83% 

Liceu clasa IX - XII CMC 

 

84,85% 92,48% 89,57% 97,95% 

Şcoala profesională CMC 76,19% 68,42% 66,07% 84% 
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70%

80%

90%
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 Primar 2016-
2017

 Primar 2017-
2018

Gimnazial
2016-2017

Gimnazial
2017-2018

Note sub 7

Note între 7-7,99

 

CMC 

Frecvenţă 

redusă 

22 - -  

PROFESIONAL 

CMC 

45 39 55 53 

TOTAL    1311 
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Majoritatea notelor la purtare au fost scăzute, în cele mai multe cazuri, din cauza 

absențelor nemotivate. 

Fiecare învățător/profesor diriginte a luat legătura cu familia elevilor corigenți 

și/sau cu note scăzute la purtare din cauza absențelor nemotivate, în vederea 

găsirii unor soluții de comun acord pentru a îmbunătăți situația la învățătură 

și disciplina a elevilor mai sus-menționați. 

Colectivul de profesori și părinții elevilor vor avea în vedere, în acest sens, adoptarea 

unor măsuri, în vederea prevenirii manifestărilor violente, atât în școală, cât și în afara ei, 

astfel: 

✓ aplicarea la timp a sancțiunilor și măsurilor prevăzute de ROFUI și ROFUIP, 

cu analiza atentă a fiecărui caz în parte (de exemplu, impunând înlocuirea 

bunurilor distruse, contactând familiile elevilor care au generat incidente, 

organizând întâlniri și lectorate când se constată o problemă de grup); 

✓ menținerea permanentă a contactului cu familia ; 

✓ exemplele de bune practici ; 

✓ implicarea elevilor în acțiuni educative școlare și extrașcolare. 

0

2

4

6

8

10

12

14

Primar 2016-
2017

Primar 2017-
2018

Gimnazial
2016-2017

Gimnazial
2017-2018

Note sub 7

Note între 7-7,99
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Absenţe an şcolar 2018-2019 

 

În anul şcolar 2018 - 2019, combaterea fenomenului absenteismului / neşcolarizării s-a impus 

ca prioritate M.E.N. pentru creşterea reală a calităţii în educaţie. Obiectivele care au stat la baza 

derulării activităţilor de prevenire şi combatere a absenteismului şi a manifestărilor violente ale 

elevilor au fost : 

 

✓ cunoaşterea permanentă a absenteismului şi a stării de siguranţă existentă în unităţile 

şcolare; 

✓ identificarea formelor de manifestare a comportamentelor antisociale ale elevilor, în 

special a manifestărilor agresive; 

✓ cunoaşterea de către elevi a prevederilor legale privind absenteismul şi consecinţele 

juridice asociate săvârşirii de infracţiuni sau alte fapte antisociale; 

✓ reducerea numărului de elevi cu comportament violent, atât în calitate de victima cât şi de 

autori. 

✓ formarea, la nivelul unităţilor de învăţământ, a unor formatori, din rândul elevilor, care să 

fie capabili să organizeze şi să desfăşoare activităţi cu caracter preventiv destinate 

propriilor colegi. 

✓ monitorizarea situaţiei existente în şcoli din punct de vedere al prezenţei elevilor la ore; 

✓ creşterea gradului de siguranţă în unităţile de învăţământ. 

 

Situaţia absenţelor din anul şcolar 2018-2019 pe nivele de învăţământ este relevată în tabelul 

următor: 
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Absenţe an şcolar 2018-2019 

 

Nivel învăţământ Total nr. 

absenţe 

2018-2019 

Total nr. absenţe 

motivate 

2018-2019 

Total nr. absenţe 

nemotivate 

2018-2019 

Primar PM 2481 2021 460 

Primar GE 976 776 200 

Gimnazial PM 9397 7208 2189 

Gimnazial GE 6126 3917 2209 

Liceal CMC 28550 

 

6574 

Profesional 

CMC 

9728 

 

5246 

Total general 

   

 
 

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.). 

 

Rezultatele examenului de Bacalaureat 2018- Colegiul "Mihail Cantacuzino ", Oraşul 

Sinaia 

 

Sesiunea iunie – iulie 2018 

 

 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 
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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). 

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. 

 

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% 

2014 146 135 97 32 - 6 71,85 % 
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Situaţia rezultatelor obținute la examenul de certificarea competentelor profesionale  

 Nivel 4 - Calificările : Tehnician în turism şi Organizator banqueting şi Nivel III - 

Calificarea: ospătar 

 

Rezultate la nivelul Colegiului „Mihail Cantacuzino”: 

Nivelul Înscrişi Prezenți Absenți Promovați Respinși 

Liceu - Nivel 

IV 

Tehnician 

în turism  

 

26  26  

Organizator 

banqueting 

 

 

18 

 

 

 

 

 

18 

 

 

 

 

Şcoala 

profesională - 

Nivel III 

Ospătar 

 

 

15 

 

 

 

15 

 

 

 

 

CONCLUZII 

 Se remarcă rezultatele foarte bune ale elevilor la examenele de certificare a competenţelor 

profesionale, comparativ cu cele obţinute la examenul de bacalaureat. Acest lucru se explică prin 

faptul ca examenul de certificare a competenţelor profesionale are un grad de dificultate mai scăzut 

decât examenul de bacalaureat şi oferă absolvenţilor certificatul de calificare de nivel 4 cu care se 

pot angaja pe piaţa muncii. 

 

 

 

 

Rezultate la concursuri şi olimpiade 

 

CMC 

 

❖ Performanta şcolară 2018-2019 

 

 La examenul de bacalaureat s-a înregistrat o promovabilitate de 74.55% (Anexa 10.6)  

La examenul de certificare a competenţelor profesionale nivel 3 și 4, promovabilitatea a 

fost  de 100%(Anexa 10.4) 
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❖ Rezultate la concursuri şi olimpiade şcolare 2018-2019 

 

Elevii au obţinut la etapele judeţene şi naţionale ale concursurilor şi olimpiadelor şcolare 

un număr de 93 premii şi mențiuni la olimpiadele şi concursurile recunoscute MEN. 

- la faza naţională  a olimpiadelor şi concursurilor şcolare au fost obţinute următoarele rezultate: 

Olimpiade 

• 1 mențiune biologie şi calificare în lotul naţional lărgit 

• 1 mențiune chimie; 

 - la  faza judeţeană a olimpiadelor şi concursurilor şcolare s-au obţinut următoarele premii: 

Olimpiade 

• 5 premii I, 5premii II, 7 premii III,15 menţiuni;  

Concursuri școlare 

• 61 de premii şi menţiuni 

 

ŞCOALA GIMNAZIALĂ "PRINCIPESA MARIA" 

 

În anul şcolar 2018 – 2019, învăţământul de performanţă la Școala Gimnazială „Principesa 

Maria”, Orașul Sinaia a reprezentat o constantă a interesului manifestat de elevi, profesori, părinţi, 

conducerea unităţii de învăţământ, comunitatea locală, în sensul concentrării atenţiei asupra 

potenţialului individului, al creării unui climat optim pentru copiii interesaţi de studiul aprofundat, 

cu nevoi distincte de dezvoltare. 

REZULTATE LA CONCURSURI ȘI OLIMPIADE   

 

În anul școlar 2018-2019, la etapa judeţeană a olimpiadelor şcolare, s-

au obţinut următoarele premii: 2 premii I, 9 premii II, 11 premii III, 27 

mențiuni. 

 

ŞCOALA GIMNAZIALĂ "GEORGE ENESCU" 

La faza județeană : 1 premiu I 
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2 premii II 

3 premii III 

7 mențiuni 

La diverse concursuri școlare s-au obținut 20 locuri I și 3 premii II. 

 

CLUBUL SPORTIV ȘCOLAR SINAIA 

În anul școlar 2018-2019 au fost obținute 142 de premii și mențiuni la competiții 

internaționale, naționale și județene 

LOCUL CONCURS  

JUDEȚEAN/ NAȚIONAL/ INTERNAȚIONAL 

I 23 

II 26 

III 29 

IV 19 

V 15 

VI 19 

VII 2 

VIII 8 

IX 1 

TOTAL 142 
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❖ SITUAȚIE CENTRALIZATOARE- REZULTATE OLIMPIADE ȘI 

CONCURSURI 

❖ NIVEL PREȘCOLAR, PRIMAR, GIMNAZIAL ȘI LICEAL 

❖ ANUL ȘCOLAR 2018-2019 

❖  

PREMIUL

/ 

LOCUL  

OLIMPIA

DA FAZA 

NAȚIONA

LĂ 

OLIMPIA

DA FAZA 

JUDEȚEA

NĂ 

CONCURS 

INTERNAȚIO

NAL 

CONCUR

S 

NAȚION

AL 

CONCURS 

INTERJUDEȚ

EAN 

CONCUR

S 

JUDEȚE

AN 

I  3 11 3 14 19 

 

II 1 11 5 5 7 17 

 

III  13 2 7 6 16 

 

MENȚIU

NE 

2 42  5 3 25 

 

TOTAL 1 3 69 18 20 30 77 

 

TOTAL 

2 
217 
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Activităţi extracurriculare 

 

CMC 

 

In anul şcolar 2018-2019 au avut loc diferite activităţi extracurriculare în care au fost implicaţi 

elevi de la toate formele de învăţământ: 

• Voluntariat – Sinaia Forever 

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

• Ziua Educaţiei 

• Crossul cardiologilor 

•  Ziua Justiţiei Civile ( Judecătoria Sinaia) 

• Balul Bobocilor 

•  Balul Majoratului 

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

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

•  Memorialul Mircea Traian 

•  Ziua Colegiului  

•  Festivalul Sanselor tale 

•  Redactarea revistei „10 Vertical” (revista şcolii) 

• Ziua eroilor 

•  Halloween 

•  Ora de muzeu (activităţi lunare la Muzeul Naţional Peleş) 

•  Vizită Carţişoara  

•  Unirea Principatelor 

•  Conferinţă de presă antidrog 

•  Întâlnirea agenţilor economici cu firmele de exerciţiu 

•  Festivalul de teatru Sebeş (participare Trupa de teatru Oglinzi) 

• Trupa de teatru „Oglinzi”  

• Trupa de teatru francofon  

• Voluntariat în cadrul campaniei „Verde Crud” 
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•  Excursie la Târgul universităţilor ( Bucureşti) 

•  Târgul Regional al Firmelor de Exerciţiu  

• Valentines day / Dragobete 

• Ziua Francofoniei 

• Ziua mondială a teatrului 

• Ziua mondială a sănătăţii 

•  Ziua mondială a pământului  

• Săptămâna porţilor deschise  

• Acţiuni variate organizate în cadrul CDI 

•  Cinema în sala de sport 

•  Ziua Olimpismului 

 

PUNCTE TARI PUNCTE SLABE 

 Realizarea unei calităţi competitive în 

demersul didactic, concretizat prin rezultate foarte 

bune la examenele naţionale şi la concursurile şcolare 

 Numărul mare de elevi care participă la 

activităţi extracurriculare şi la concursuri, altele decât 

olimpiadele şcolare 

 Majoritatea elevilor acced în învăţământul 

superior 

 Instruirea practică se desfăşoară la agenţi 

economici de profil, unităţi de elită în turismul 

românesc si in laboratoarele colegiului realizate si 

dotate la nivel european cu fonduri PHARE  

 Procent mic de promovabilitate la examenul de 

bacalaureat pentru elevii de la specializarea organizator 

banqueting ( profilul tehnologic) 

 

Măsuri de îmbunătăţire a calităţii 

1. Monitorizarea absenţelor elevilor prin înregistrarea şi comunicarea periodică a 

acestora;  

2. Implementarea planului de măsuri pentru reducerea absenteismului; 

3. Monitorizarea  calităţii procesului de predare-învăţare; 

4. Monitorizarea pregătirii examenelor finale; 



63 
 

5. Consilierea  eficientă a elevilor şi a părinţilor pentru diminuarea insuccesului 

şcolar; 

6. Selectarea elevilor capabili de performanţă şi pregătirea acestora pentru 

participarea la olimpiadele şcolare. 

7. Aplicarea de măsuri şi programe ameliorative:  

✓ se vor aplica diferite strategii de predare astfel încât să se eficientizeze 

pregătirea profesională; 

✓ la nivelul colectivelor metodice se vor întocmi politici de predare – învăţare, 

se va analiza nivelul de percepţie a elevilor şi se vor utiliza strategii de 

predare adecvate scopului şi nevoilor elevilor; 

✓ stabilirea de ţinte individuale de pregătire, când acest lucru este necesar. 

2.2.4.Informarea,consilierea şi orientarea profesională oferită elevilor 

 
 Activitatea de consiliere se adresează nu numai elevilor, dar şi părinţilor acestora.

 Coordonatorul de proiecte şi programe educative şcolare şi extraşcolare  îndrumă 

activitatea  Comisiei  diriginţilor şi a  Consiliului reprezentativ al elevilor. Între toate acestea, 

există permanent o relaţie de colaborare.  

Informarea, consilierea şi orientarea profesională oferită elevilor si părinţilor  se realizează 

prin: 

✓ Întâlniri periodice de promovare realizate în parteneriat de şcoală cu 

instituții de învățământ superior (Universitatea Transilvania Braşov, 

Universitatea Bucureşti, Universitatea Politehnică Bucureşti,  Centrul 

montan de jandarmi etc ), cu viitori angajatori interni şi externi, cu 

reprezentanţi ai AJOFM Prahova,cu  mari firme precum Microsoft Romania 

etc; 

✓ Participarea la târguri de turism şi la târgul firmelor de exerciţiu; 

✓ Organizarea Zilei porţilor deschise pentru elevii de gimnaziu, viitorii 

candidaţi; 

✓ Site-ul şcolii, actualizat periodic; 



64 
 

✓  Întâlniri periodice în grup şi individuale cu psihologul şcolar, în vederea 

consilierii privind opţiunea pentru un loc de muncă în concordanţă cu 

propriul potenţial; 

✓ Invitarea reprezentanţilor partenerilor economici la întâlniri cu elevii şi 

profesorii şcolii, precum şi la examenele de certificare a calificării 

profesionale/atestare a competenţelor profesionale; 

✓ Sprijinirea conducerii şcolii de către comitetele de părinţi în activitatea de 

consiliere şi orientare socio-profesională; 

✓ Implicarea comitetelor de părinţi în acţiunile şcolii. 

PUNCTE TARI PUNCTE SLABE 

 Existenta unei reţele de parteneriat între liceu, 

școlile generale din zona şi numeroase instituţii şi 

organizaţii (angajatori locali , AJOFM-Prahova, Poliţia 

locală, Consiliul şi Primăria Sinaia, Asociaţia Prahova-

excelsior,Centrul zonal de asistenţa psiho-padagogică 

etc) 

 Receptivitatea şi implicarea părinţilor la 

acţiunile liceului 

 Existenta unui spatiu pentru consiliere şi 

orientare şcolară în liceu 

➢ Slaba implicare a unor cadre didactice 

în activitatea de îndrumare şi consiliere 

a elevilor. 

➢ Consilierul şcolar nu este angajat cu  

normă întreagă în şcoală. 

 

 

Măsuri de îmbunătăţire a calităţii 

1. Derularea unui program coerent de  consiliere psihopedagogică individuală a elevilor. 

2. Stimularea diriginţilor de a desfăşura activităţi extracurriculare care să vizeze orientarea 

profesională. 

2.2.5. Calificări şi curriculum 

 

 Pentru anul şcolar 2018-2019, s-au realizat 45 clase din numărul de 5 clase propuse în 

planul de şcolarizare. La fel şi în anul şcolar anterior. 

Colegiul  nostru a dezvoltat parteneriate cu factorii interesați, fiind vizate aspecte precum 

consultanţa tehnică,consultanţa la elaborarea programelor de pregătire, acces în unităţi pentru 
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desfăşurarea practicii etc. Curriculum în dezvoltare locală a fost elaborat în urma consultării 

partenerilor economici şi  a altor instituţii interesate. Oferta educațională Colegiului „Mihail 

Cantacuzino” Sinaia pentru anul 2018-2019 prevede specializări în domeniul serviciilor in turism:, 

Scoală profesională.  

Modalităţi de promovare a ofertei şcolare: 

❖ Broşuri, pliante, afişe 

❖ Site-ul liceului 

❖ Mass-media locală 

❖ Ziua Porţilor deschise 

❖ Vizite şi întâlniri cu elevii claselor  a VIII-a din zona de recrutare 

❖ Întâlniri cu comitetele de părinţi și cu agenții economici locali 

❖ Activităţi de promovare în cadrul Zilei Colegiului 

 

PUNCTE TARI PUNCTE SLABE 

 Ofertă educaţională adaptată la nevoile de 

formare identificate pe piaţa muncii. 

 CDS în concordanţă cu nevoile şi 

interesele elevilor. 

 CDL adaptat la cerinţele agenţilor 

economici. 

 Şcoala dispune de întregul material 

curricular (planuri de învăţământ şi programe 

şcolare, Standarde de pregătire profesională - SPP, 

auxiliare curriculare, manuale, materiale de 

învăţare etc.). 

 Furnizor de formare profesională continuă 

acreditat  pentru toate  calificările si specializările. 

 Atmosferă creativă, de colaborare între 

cadrele didactice; munca în echipă pentru 

proiectarea, implementarea şi evaluarea  CDS si 

CDL. 

➢ Lipsa manualelor la modulele de 

specialitate 



66 
 

 

2.2.6 Resursele materiale şi umane 
 

Colegiul a funcţionat în anul şcolar 2018-2019 cu următoarele resurse umane: 

 

✓ 1 director și 3 directori adjuncți  

✓ 108 cadre didactice din care: 

- 91 de profesori titulari 

- 9 suplinitori 

- 8 pensionari 

- 68 profesori au gradul I, 12 gradul II,23 definitivatul și 5 debutanți 

- 10% dintre profesori au gradaţia de merit 

- 4 dintre profesori sunt responsabili de cercuri pedagogice  

- 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 

     necalificat 

      

Cu 

doctorat 

Cu gradul I Cu gradul II Cu 

Definitivat 

Fără 

definitivat 

- 

      

2 68 12 23 5 - 

      

 

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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Colegiul  “Mihail Cantacuzino”, Oraşul Sinaia coordonează activitatea următoarelor structuri:  

✓ Şcoala Gimnazială „Principesa Maria”  

- personal didactic -  

- personal nedidactic - 

✓ Şcoala Gimnazială „George Enescu” 

- personal didactic -  

- personal nedidactic - 

✓ Grădiniţa cu program prelungit „Floare de colţ” 

- personal didactic -  

- personal nedidactic - 

✓ Grădiniţa cu program normal „Fluturaşii”  

- personal didactic -  

- personal nedidactic - 

✓ Clubul Sportiv Şcolar Sinaia 

- personal didactic -  

- personal nedidactic - 

Personalul  didactic auxiliar( număr pe categorii):  

 

Categorie de 

personal 

Număr  de 

persoane 

încadrate 

Număr de 

norme pentru 

fiecare 

categorie de 

personal 

                                 Numărul de personal este:  

sub 

normativele 

privind  

încadrarea 

categoriei 

respective de 

personal 

la nivelul 

normativelor 

privind  încadrarea 

categoriei respective 

de personal 

peste normativele privind  

încadrarea categoriei 

respective de personal 

 

BIBLIOTECAR 1 1  1  

ANALIST 

PROGRAMATOR 
1 1    

SECRETAR 2 2  2  

ADMINISTRATOR 

FINANCIAR 
2 2  2  

PEDAGOG 1 1  1  

SUPRAVEGHETOR 

NOAPTE 
1 1  1  

 

Personalul nedidactic (număr pe categorii):  
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Categorie de 

personal 

Număr de 

persoane 

încadrate 

Număr de 

norme pentru 

fiecare 

categorie de 

personal 

                                 Numărul de personal este:  

sub 

normativele 

privind  

încadrarea 

categoriei 

respective de 

personal 

la nivelul 

normativelor 

privind  

încadrarea 

categoriei 

respective de 

personal 

peste normativele 

privind  încadrarea 

categoriei respective de 

personal 

INGRIJITOR 8 10 2 vacante   

PAZNIC 3 3  3  

FOCHIST 3 3    

MUNCITOR 

CALIFICAT 

1 2 1 vacant   

MUNCITOR 

NECALIFICAT 

1 1  1  

 

PUNCTE TARI PUNCTE SLABE 

 buna pregătire metodico-ştiinţifică a cadrelor 

didactice. 

 participarea cadrelor didactice la programe de 

formare continua. 

 Profesori formaţi şi abilitaţi în activităţi  

interdisciplinare, transdisciplinare, extracurriculare 

 Numărul mare de elevi din afara localităţii 

atrasi de calitatea actului educativ si de existenta 

cantinei si internatului. 

 Baza logistică foarte bună a serviciului 

secretariat, financiar-contabilitate şi conducere. 

 

 

➢ Existacadre didactice navetiste. 

➢ Personal didactic auxiliar şi nedidactic 

insuficient. 

➢ Din cauza blocăriiunor posturi, 

activitatea CDI este afectată. 

2.2.7 Parteneriate şi colaborări 
 

Parteneriatul cu agenţi economici (vezi hartă parteneriat-Anexa 3.3): 

În condiţiile economiei de piaţă, la cerinţele şi exigenţele societăţii contemporane se impune tot mai 

mult realizarea unor relaţii de parteneriat între liceul nostru şi agenţi economici din zonă. Astfel, instruirea 

practică a elevilor se desfăşoară 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 
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 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 pregatire practică a elevilor. De asemenea, în parteneriat cu agenţii economici au fost elaborate unele 

CDL-uri la profilurile „Turism şi alimentaţie” şi „Servicii”.  

 

Parteneriatul cu autorităţile locale 

       Se bazează pe reciprocitatea intereselor şi pe sprijin, nu numai pe latura financiară. Au fost realizate în 

parteneriat cu autorităţile locale: 

❖ Sărbătorirea unor zile istorice 

❖ Festivalul „Sinaia Forever” 

❖ competiţii sportive 

❖ implementarea unor proiecte finanţate din fondurile pentru tineret ale Primăriei Sinaia 

❖ oferta educaţională a şcolii care este elaborată în parteneriat cu Consiliul Local; acestastudiază 

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, Centrul 

European de Cultura, Judecătoria Sinaia, Muzeul National Peleș, Ocolul Silvic etc. 

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

Consiliului Local în Consiliul de Administraţie al şcolii. 

 

Parteneriatul cu Casa Corpului Didactic: 

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

de activităţi de formare. 

Parteneriatul cu alte instituţii de învăţământ: 

Liceu colaborează cu şcolile generale din zonă, 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 reprezentanţi ai 

părinţilor au fost consultaţi în elaborarea ofertei educaţionale a şcolii.  

 



70 
 

Măsuri de îmbunătăţire a calităţii 

1. Iniţierea unor proiecte în parteneriat cu unităţi economice din zonă pentru dotarea cu 

echipamente şi cu materiale necesare derulării proceselor didactice. 

2. Eficientizarea  şi diversificarea relaţiilor parteneriale existente şi dezvoltarea de noi 

parteneriate pentru toate tipurile de formare. 

3. Iniţierea în continuare de proiecte având ca obiectiv principal creşterea eficienţei instruirii 

practice prin motivarea agenţilor economici şi facilitarea trecerii elevilor de la şcoală la locul 

de muncă 

ANALIZA PESTEL 

 

POLITIC - interes pentru îmbunătățirea calității și eficientizarea procesului 

educațional; 

- facilitarea accesului tuturor elevilor la educație și formare 

profesională; 

- descentralizare în contextul asigurării calității; 

- dezvoltarea educațională pe tot parcursul vieții; 

- corelarea ofertei de formare inițială furnizată de școli cu nevoile 

pieței muncii. 

Obiectivele propuse de Colegiul „Mihail Cantacuzino” se încadrează 

în sistemul de politici educaționale la nivel internațional și local, care 

au principalul scop de a forma elevi în spiritul valorilor europene: 

adevăr, dreptate, libertate, cooperare comunitate-școală, toleranță.  

ECONOMIC - existența protocoalelor de parteneriat cu agenții economici și buna 

colaborare cu aceștia. 

- parteneriatul cu agenții economici este oportun învățământului 

profesional și tehnic. 

- inserția absolvenților pe piața muncii este coordonată prin existența 

PLAI și PRAI. 

SOCIAL - oportunități de inserție profesională și socială. 
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- populația școlară a scăzut, în medie, cu aproximativ 3-5% în fiecare 

an școlar. 

TEHNOLOGIC - dotarea unității școlare cu echipamente obținute prin programul 

Phare permite o foarte bună desfășurare a procesului instructiv-

educativ și a practicii școlare. 

- participarea cadrelor didactice la cursuri de formare continuă privind 

tehnologia informației; 

- implementarea informaticii în strategiile didactice ale actului 

educațional. 

- folosirea resurselor IT în activitatea didactică. 

ECOLOGIC - poziționarea școlii este favorizată din punct de vedere ecologic. 

școala este dotată cu recipiente pentru colectarea selectivă a 

deșeurilor, atât în incintă, cat și în curte. 

- implicarea elevilor și a cadrelor didactice în acțiuni de voluntariat 

privind ecologizarea unor zone din oraș. 

LEGISLATIV Cadrul legislativ care reglementează și coordonează politica 

instituțională în unitățile de învățământ preuniversitar romanesc este 

alcătuit din: 

• 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; 
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• 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 SWOT 

 

CURRICULUM 

 

PUNCTE TARI PUNCTE SLABE 

- oferta educațională atractivă care cuprinde 

referiri la orașul Sinaia, la condițiile școlii, la 

rezultatele școlii , la condițiile de admitere, la  

 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”; 

- lipsa manualelor la modulele de specialitate;   

- număr mic de activităţi 

inter/intra/transdisciplinare;  

- nu toate cadrele didactice utilizează 

sistematic tehnologia informaţiei în procesul 

didactic; 

- nu toate cadrele didactice folosesc tehnici 

moderne de predare-învățare; 

- nu toate cadrele didactice se implică serios 

în procesul de asigurare a calității în 

învățământ; 

- slabă implicare a unor cadre didactice în 

activitatea de îndrumare şi consiliere a 

elevilor. 
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• Cu agenți economici (SC International 

S.A, SC Palace S.A, SC New 

Montana S.A, SC Sinaia S.A, SC Casa 

Noastră S.A, SC Snow S.A, SC Mefin 

S.A). 

RAAPPS-SRP Sinaia 

- un colectiv didactic valoros in care unii 

dintre profesori : 

• Fac parte din consiliile consultative 

ale Inspectoratului Școlar; 

• Au doctorate, masterate; 

• Au gradația de merit (25%); 

• Sunt profesori metodiști; 

• Sunt viitori mentori; 

• Sunt experți în evaluare și acreditare 

în învățământul preuniversitar; 

• Fac parte din registrul managerilor 

educaționali; 

• Au diplomă de onoare, de merit și de 

excelență; 

• Sunt membrii în Comisii Naționale; 

• Sunt autori de auxiliare curriculare. 

 - activitățile extracurriculare numeroase și 

diversificate, pe care le desfășoară școala cu 

ocazia: 

• Zilei Colegiului; 

• Zilei Olimpismului (Sportului); 

• Balului Fanteziei; 

• Săptămânii “Să știi mai multe, să fii 

mai bun”. 
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- aceste activități extracurriculare sunt 

diversificate astfel încât sa răspundă nevoilor 

elevilor. 

 

- elevii, personalul didactic și personalul  

didactic auxiliar și neauxiliar înțeleg și se 

implică în procesul de management al calității 

și de autoevaluare; 

 

- în școală există diverse proceduri scrise, 

referitoare la asigurarea calității, care sunt 

respectate, monitorizate, analizate și 

îmbunătățite; 

 

OPORTUNITĂȚI AMENINȚĂRI 

 

- așezarea geografică a orașului, cadrul 

natural, ce oferă perspective reale de 

dezvoltare economică, îndeosebi în domeniul 

turismului și serviciilor; 

 

- flexibilizarea învățământului în vederea 

egalizării șanselor educaționale; 

- posibilitatea de a schimba profilurile în 

funcție de cerințele pieței. 

 

- faptul că profilurile alese de școală sunt în 

continuare cerute pe piața muncii; după 

absolvire, o parte din elevi lucrează în 

alimentație publică peste hotare; 

 

- instabilitatea legislativă în domeniu – 

avalanșa de noi informații și reglementări; 

- criza financiară mondială cu mari 

repercusiuni pe piața muncii; 

- creșterea ratei șomajului; 

- dezechilibrul real dintre numărul de ore, 

conținuturile programelor și nivelul de 

cunoștințe și deprinderi cu care intră elevul în 

sistem. 
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RESURSE UMANE 

 

PUNCTE TARI PUNCTE SLABE 

- cadre didactice bine pregătite din punct de 

vedere ştiinţific. 

- preocuparea permanentă a cadrelor didactice 

pentru perfecţionarea continuă. 

- sprijinirea şi îndrumarea cadrelor didactice 

debutante. 

 

 

 

-implicarea unui număr mic de cadre 

didactice în proiecte europene. 

 

OPORTUNITATI AMENINTARI 

- înscrierea unui număr de activităţi metodico-

ştiinţifice propuse de cadrele didactice ale 

colegiului în calendarul CCD Prahova (filiala 

Sinaia). 

 

- plecarea din sistem a cadrelor didactice 

specializate în domenii mult mai bine 

remunerate; 

scăderea cu 16% a tinerilor-viitori liceeni, în 

perspectiva anului 2016 

 

 

RESURSE MATERIALE/FINANCIARE 

PUNCTE TARI PUNCTE SLABE 

- implicarea Consiliului Local și a Primăriei în 

finanțarea lucrărilor de reparații și investiții; 

- buna colaborare a școlii cu autoritățile locale 

(Cosiliul Local, Agenți economici); 

- existența unui sistem de transport în comun 

care acoperă nevoile de transport din zonă; 

-insuficienţa fondurilor alocate decontării 

transportului 
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OPORTUNITATI AMENINTARI 

-Buget aprobat/alocat pentru toate categoriile de 

cheltuieli. 

 

 

 

 

- finantarea per elev, deoarece in lege nu se 

diferentiaza o scoala cu internat si cantina de 

o scoala obisnuita cu acelasi numar de elevi. 

-creșterea vitezei de uzură morală pentru 

mijloacele de învățământ și comunicare; 

 

 

 

RELATIILE CU COMUNITATEA  

PUNCTE TARI PUNCTE SLABE 

- colaborarea cu comunitatea locală și cu 

părinții în privința CDS; 

- proiecte de parteneriat cu ONG-uri şi 

instituţii ale comunităţii locale. 

- colaborarea cu agenţii economici. 

 

Reprezentanții comunității locale 

consideră că: 

1.  Şcoala se bucură de un prestigiu 

recunoscut nu doar pe plan local 

având o imagine pozitivă şi prin 

prisma rezultatelor la concursuri 

şi olimpiade şcolare, evaluări 

naţionale, implicare în proiecte 

naţionale şi internaţionale, 

desfăşurarea activităţilor 

extraşcolare; 

 

 

- implicarea unui număr mic de părinţi în 

proiectele/programele derulate. 

- în urma discuțiilor cu reprezentanții 

comunității locale și cu părinții:  

Părinții consideră că: 

1. Gradul de implicare a 

părinţilor în procesul 

educaţional este influenţat de 

resursele financiare, nivelul 

studiilor, viziunea asupra 

educaţiei; 

2. Ar trebui îmbunătăţită 

colaborarea cu şcoala prin 

intensificarea eforturilor 

părinţilor şi profesorilor şi 

conceperea unor planuri 

individualizate de intervenţie 

în vederea progresului şcolar; 
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3. Starea materială precară şi 

problemele familiale le 

limitează în unele cazuri, 

posibilitatea de a-şi susţine 

copiii în desfăşurarea 

activităţilor şcolare şi 

extraşcolare 

Reprezetanții comunității locale 

consideră că: 

2. Este nevoie de o valorificare 

mai eficientă a colaborării  

între şcoală-comunitate şi 

autorităţi locale; 

 

 

OPORTUNITATI AMENINTARI 

- investițiile puternice din oraș au condus la 

ocuparea unui grad tot mai ridicat al forței de 

muncă în segmentul serviciilor, școala noastră 

fiind principalul furnizor de personal calificat 

pe această piață. 

- implicarea agenţilor economici în elaborarea 

CDL-urilor. 

- implicarea redusă a partenerilor 

educaţionali şi sociali în prevenirea şi 

rezolvarea unor situaţii dificile ale elevilor. 

 

MANAGEMENTUL UNITĂŢII 

PUNCTE TARI PUNCTE SLABE 

- preocuparea echipei manageriale pentru 

îmbunătățirea activităților din unitatea 

școlară; 

- Manualul calităţii cuprinde puţine proceduri 

pentru aplicarea şi monitorizarea tuturor 

aspectelor activităţii. 
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- utilizarea rapoartelor de analiză în vederea 

dezvoltării instituționale; 

- echipă dinamică și deschisă pentru 

schimbare; 

- implicarea consiliului elevilor și în procesul 

decizional privind desfășurarea  tuturor 

activităților, precum și în diverse proiecte și 

programe din școală; 

OPORTUNITATI AMENINTARI 

- participare în proiecte ce vizează 

managementul educaţional. 

- posibilitatea de a aplica pentru participarea 

la vizite de studiu. 

- schimbări legislative frecvente . 

- volumul mare de documente/raportări/situaţii 

statistice de întocmit. 

 

2.3 Rezumatul aspectelor principale care necesită dezvoltare 

  (priorităţi şi obiective generale) 
 

Concepţia managerială pentru anul şcolar 2018-2019 

 are la bază realizarea idealului educaţional propus de Legea Educației Naționale şi de 

documentele de politică educaţională ale Ministerului  Educaţiei şi Cercetării Ştiinţifice . Din 

această perspectivă finalităţile învăţământului liceal au în vedere formarea unui absolvent în 

măsură să decidă asupra propriei cariere, a dezvoltării sale intelectuale şi profesionale, activ 

integrat în viaţa socială. Pentru atingerea acestui deziderat școala trebuie să conducă către 

realizarea următoarelor finalităţi: 

• Formarea capacităţii de a reflecta asupra lumii, de a formula şi de rezolva probleme, 

relaţionând cunoştinţe din diferite domenii; 

• Valorizarea experienţei personale 

• Dezvoltarea competenţelor funcţionale esenţiale pentru reuşita socială (comunicare, 

gândire critică) 
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• Formarea autonomiei morale. 

 

Ţinând cont de rezultatele deosebite obţinute de elevii şi profesorii Colegiului „Mihail 

Cantacuzino”, în toate aspectele activităţii lor şi de oportunităţile deosebite oferite de dezvoltarea 

serviciilor în turism în oraşul Sinaia şi în zonă, se impune identificarea  unor noi alternative de 

afirmare şi, respectiv, de rezolvare a problemelor reliefate de punctele slabe din matricea de mai 

sus; prin urmare, pentru perioada 2018-2021,şcoala noastră şi-a propus următoarele priorităţi: 

 

PRIORITATEA 1:  Asigurarea calităţii educaţiei şi formării profesionale 

Obiectiv: Creşterea calităţii instructiv-educative şi manageriale din şcoală 

 

PRIORITATEA 2: 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 

performante deosebite 

 

PRIORITATEA 3:  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 4:  Dezvoltarea infrastructurii colegiului în concordanţă cu standardele europene 

prin extinderea învăţării informatizate 

Obiectiv: Reabilitarea şi dotarea spaţiilor şcolare pentru adaptarea procesului didactic la noile 

cerinţe de comunicare şi informare; 

 

PRIORITATEA 5:   Creșterea procentului de promovabilitate la examenele naţionale: 

evaluarea naţională la clasa a VIII-a - până la 95% şi examenul naţional de bacalaureat de 

la 83,05% la 93%,  
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Obiectiv:  Îmbunătățirea calității educației la Colegiul „Mihail Cantacuzino”, Orașul Sinaia, prin 

creșterea șanselor de promovare a examenului de bacalaureat și prin implementarea unor strategii 

de responsabilizare și implicare în viața comunității având ca finalitate creșterea interesului 

elevilor aflați în situație de risc față de parcursul școlar și profesional. 

 

Ținta strategică: Promovarea egalității de șanse și de acces la educație pentru toți elevii 

instituției noastre, asigurarea calității educației și formării profesionale, integrarea elevilor 

din grupurile dezavantajate în fluxul educațional, eliminarea tendințelor de abandon școlar 

și sprijinirea elevilor în obținerea de performanțe sporite la examenele naționale. 

3.1 Ţintele şcolii si obiective specifice  
 

Țintă 1 : Creșterea la 25% din numărul total de cadre didactice, a celor care participă la luarea 

deciziilor în școală în perioada 2018-2022, respectiv la 10% în anul școlar 2018-2019 

Obiective specifice:  

1. Creşterea rolului şi asumarea responsabilităţii de către fiecare coordonator de comisie, în vederea 

realizării unui proces de învăţământ cu finalitate ce vizează o buna pregătire profesională  

2. Eficientizarea activităţii tuturor structurilor manageriale (atât cele administrative cât și, cele ce 

vizează activitatea instructiv - educativă şi de pregătire practică) din instituţie.  

3. Realizarea unei colaborări benefice procesului de învăţământ cu comunitatea educativă locală, 

agenţii economici, cu structurile organizatorice ale părinţilor.  

4. Asigurarea fluidizării circulaţiei informaţiei aferente componentei managementului instituţional.  

5. Asigurarea imaginii pozitive instituţionale.  

 

Ţinta 2 : Consilierea elevilor de la clasele terminale pentru alegerea traseelor profesionale și 

creşterea cu 5%  numărului elevilor cu rezultate deosebite. 

Obiective specifice:  

1. Optimizarea procesului de consiliere a elevilor.  

2. Creșterea ratei de succes și integrarea elevilor cu CES.  

3. Realizarea unei colaborări benefice procesului de învăţământ cu autoritatea locală, agenţii 

economici, cu asociația ale părinţilor , CJRAE 
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4. Valorificarea potenţialului educativ al disciplinelor predate stimulând participarea activă 

şi implicarea afectivă a elevului în procesul învăţării 

Ţinta 3 : Consilierea elevilor de la clasele terminale pentru alegerea traseelor profesionale și 

creşterea cu 5%  numărului elevilor cu rezultate deosebite. 

Obiective specifice:  

1. Optimizarea procesului de consiliere a elevilor. 

 

 

2. Creșterea ratei de succes și integrarea elevilor cu CES.  

3. Realizarea unei colaborări benefice procesului de învăţământ cu autoritatea locală, agenţii 

economici, cu asociația ale părinţilor , CJRAE 

4. Valorificarea potenţialului educativ al disciplinelor predate stimulând participarea activă 

şi implicarea afectivă a elevului în procesul învăţării Ţinta 4 :  Asigurarea condiţiilor de învăţare, conform normativelor în vigoare, în proporţie de 

100% 

Obiective specifice:   

1. Modernizarea infrastructurii şi dotarea laboratoarelor cu echipamente performante 

pentru asigurarea unei pregătiri teoretice şi practice de calitate 

2. Implicarea Primăriei şi a Consiliului Local Comarnic, în 

asigurarea fondurilor necesare desfăşurării în bune condiţii a 

procesului de învăţământ. 

3. Atragerea de resurse financiare extrabugetare (participarea in proiecte cu finanțare 

europeană) şi bugetare în vederea executării unor noi lucrări de investiţii. 
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Ţinta 5:  Participarea în procent de 70% a personalului școlii (didactic, didactic auxiliar și 

nedidactic)  la cursuri de formare profesională continuă  

Obiective specifice:   

1. Creșterea calității demersului didactic prin ridicarea nivelului de formare a personalului școlii  

2. Stimularea perfecţionării cadrelor didactice pentru cunoaşterea noilor tehnologii, pentru 

promovarea didacticii modeme cu accent pe dezvoltarea de competenţe, prin implicare în 

proiecte naţionale si internaţionale, prin înscrierea la programele europene de profil online. 

3. Iniţierea tuturor cadrelor didactice şi a personalului în utilizarea calculatoarelor în activitatea 

profesională 

4. Familiarizarea cadrelor didactice cu sistemul de autoevaluare. 

5. Proiectarea şi derularea unor activităţi de consiliere socială şi profesională cu părinţii. 
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3.2. Acțiuni pentru şcoală 
 

 

 

Activităţi  Termene  Responsabilităţi  Resurse  

necesare  

Grupul  

ţintă  

Indicatori de 

performanţa  

CURRICULUM  

Întocmirea Raportului de analiză pentru anul 

şcolar 2017– 2018, raport privind STAREA 

ÎNVATAMANTULUI în Colegiul “Mihail 

Cantacuzino” Sinaia şi structurile arondate - 

Şcoala gimnazială “Principesa Maria”, Şcoala 

Gimnazială “George Enescu”, Grădiniţa 

“Floare de colţ”, Grădiniţa “Fluturaşii” şi 

Clubul Sportiv Şcolar Sinaia 

Octombrie 2018 Directori adjuncţi  Rezultatele 

obţinute de 

elevi  

 

Absolvenţii 

2018 

 

 

Întocmirea planificărilor calendaristice pentru 

semestrul I şi semestrul II al anului şcolar 

2018 – 2019.  Elaborarea planului operativ al 

catedrelor şi al graficului lunar de activitate.   

Septembrie 2018 Şefi de catedre Programa 

 

Cadre didactice  

Elevi 

 

Reactualizarea portofoliului catedrelor si 

comisiilor. 
Septembrie 2018 

Şefi de catedre si 

comisii 

Lista 

documentelor  

Cadre didactice Portofolii 

reactualizate 

PARTEA a III-a PLANUL OPERAŢIONAL/ANUL ŞCOLAR 2018-2019 
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Elaborarea testelor predictive.  Corelarea 

activităţilor de la nivelul inspectoratelor cu 

cele stabilite la nivelul Colegiului.  
Septembrie 2018 

Şefi de caterde 

Directori adjuncţi 

 

 

Programa  

Fişa 

individuală a 

postului  

Cadre didactice  

Elevi 

ANALIZA 

REZULTATELOR 

LA TESTELE 

PREDICTIVE 

Corelarea activităţilor stabilite în cadrul 

catedrelor cu cele din PAS   Permanent 

Şefi de catedre 

Director, directori 

adjuncţi 

PAS Cadre didactice  Revizuire 

 Elaborarea programului de selecţie şi 

pregătire a elevilor ce vor reprezenta Colegiul 

la Olimpiadele și concursurile școlare (toate 

fazele). 

Octombrie 2018 Şefi de catedră 

 

Testări 

specifice  
Elevi 

 

Calificări în fazele 

superioare  

Întocmirea Calendarului competiţional sportiv 

2018-2019 

Conform graficului Profesori educaţie 

fizică 

Calendarul 

competiţional  

Echipele 

reprezentative  

Calificări în fazele 

superioare  

Reactualizarea şi prelucrarea la clase a 

normelor prevazute de ROI  şi a normelor de 

protecţia muncii specifice fiecărei activităţi în 

parte.   

Septembrie 20178 Diriginţi 

Comisia de 

reactualizarea ROI 

 ROI 

Norme de 

securitatea şi 

siguranţa 

muncii 

Elevi Respectarea 

regulamentelor şi 

normelor SSM  

Reactualizarea fişei individuale de 

autoevaluare  

Anual Director, directori 

adjuncţi 

Fişa de 

autoevaluare  

Personal 

didactic şi 

didactic 

auxiliar 

Evaluare corecta  
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Asigurarea pentru fiecare cadru didactic a 

tuturor documentelor privind activitatea în 

cadrul catedrei (programe şcolare, fişa 

postului, Ordine MEN si ISJ PH).  

Permanent Director adjunct  Documente  Cadre didactice  Perfecţionare  

 

Întocmirea Calendarului activităţilor educative 

la nivelul PJ-ului şi corelarea lui cu cel 

naţional. 

Conform graficului Coordonator de 

programe şi 

proiecte educative 

Calendarul 

naţional 

Elevii  Nr. de activităţi 

educative 

desfășurate 

Nr. de participanți 

 Pregătirea elevilor de clasa a VIII-a şi a  XII-a 

în vederea examenelor naţionale, prin 

acordarea de informaţii privind programa şi 

metodologia examenului.  Elevii vor semna 

procese verbale prin care sa se ateste ca au fost 

informaţi în acest sens.   

 

Permanent  

Profesorii claselor 

terminale 

 

Documente 

privind 

examenelor 

naţionale  

 

Elevii claselor 

terminale 

 

Progres cu până la 

10% la media de 

examen  

Realizarea graficelor de pregătire pentru 

examenele naţionale   

Septembrie 2018 Profesorii claselor 

care susţin evaluări 

naţionale 

Comisia diriginţilor 

Grafice  Elevii claselor 

care susţin 

evaluări 

naționale 

Progres cu până 

10% la media de 

examen 

Realizarea unei baze de date la nivelul 

catedrelor cuprinzand date despre progresul 

elevilor   

Anual Directori adjuncţi  

Comisia metodică 

Documente 

şcolare  

Şefi de catedre  Creşterea 

performanțelor 
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elevilor cu cel 

putin 5% 

Realizarea tuturor activităţilor propuse în 

planurile operaţionale de la nivelul catedrelor  

Conform planificărilor Directori adjuncţi  

 

Planurile 

catedrelor si 

comisiilor 

Elevi  

Cadre didactice 

Realizare 100% 

Participarea la cat mai multe acțiuni 

organizate de ISJ, CCD (concursuri şcolare, 

acţiuni de perfecţionare a cadrelor didactice, 

etc.) şi asigurarea prezenţei la toate activităţile 

Colegiului  

Conform graficului Directori adjuncţi Logistică, 

materiale 

auxiliare   

Cadre didactice  

Elevi 

Nr. de credite 

acumulate 

nr. de cadre 

participante 

nr. de elevi 

participanţi 

Monitorizarea şi valorificarea rezultatelor 

obţinute de elevi şi cadre didactice la examene 

şi concursuri naţionale (evaluări naţionale, 

bacalaureat, admitere la facultate, olimpiade, 

titularizări, grade, competiţii)   

Permanent Comisia metodică Logistică  Cadre didactice  

elevi 

Nr. de premii 

obţinute 

nr. de cadre cu 

rezultate  

Urmărirea modului în care se realizează 

atribuţiile manageriale la nivelul catedrelor în 

cazul fiecărui cadru didactice în parte : 

- controlul parcurgerii ritmice a programei 

Permanent Şefii de catedre  Programa 

şcolară, 

proiecte 

didactice, 

planificări 

calendaristice  

Cadre didactice  Creşterea calităţii 

procesului de 

învăţământ  
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- analiza obiectivă a nivelului de pregătire a 

elevilor, cu măsurile concrete de ameliorare a 

situaţiilor necorespunzătoare 

- controlul evaluării continue şi corecte a 

elevilor  

Realizarea de sondaje în rândul elevilor 

privind aptitudinile, autocunoaşterea, stilurile 

de învăţare  

Periodic Comisia diriginţilor 

Consilierul 

psihopedagogic 

Chestionare  Elevii  Îmbunătăţirea 

performanţelor 

şcolare 

A.I.1.PRO-BAC- desfășurarea de ore 

remediale la disciplinele de bacalaureat 

A.I.2. „De vorbă cu mine însumi” - activităţi 

de consiliere psihopedagogică individuală 

A.I.3.Scoala şi integrarea socio-economică - 

Activităţi de consiliere psihopedagogică de 

grup 

A.II.1.Fii voluntar! (tehnici de relaționare și 

poziționare în societate) 

A.II.2. Viitor antreprenor  – vizită tematică 

la un târg de firme de exerciţiu 

A.II.3.Trei civilizaţii într-o farfurie – 

concurs interdisciplinar 

An școlar 2018-2019 Echipa de proiect 

ROSE 

Profesori discipline 

Bac 

 

Consilier școlar 

Psiholog 

Formatori 

specializați, Aurora 

Arieșan și Panait 

Marian 

 

Profesori de 

specialitate 

Materialele  

achiziționate 

prin proiectul 

ROSE 

Elevii din 

grupul țintă 

ROSE 

Creșterea 

procentului de 

promovabilitate cu 

3% 



88 
 

A.II.4.Minte, trup şi spirit – Activităţi 

sportive 

A.II.5.A citi = a trăi – Cerc de lectură 

 

 

Profesorii de sport 

Profesorii de limba 

română 

MANAGEMENT  

1. Organizarea şi proiectarea activităţii de 

asistenţă la ore urmărind următoarele aspecte: 

- Nivelul de pregătire al elevilor de la clasele 

asistate 

- Modalităţile şi ritmicitatea evaluării  elevilor  

- Asigurarea unei bune pregătiri a elevilor în 

vederea examenelor naţionale şi de admitere 

în facultate 

- cunoaşterea cat mai obiectivă a resurselor 

umane ale catedrelor pentru asigurarea 

corectitudinii aprecierii finale a fiecărui 

profesor  

-  obţinerea avizului consiliului de 

administraţie pentru acordarea de continuitate 

profesorilor suplinitori  

- discuţii cu membrii catedrelor şi cu elevii 

pentru culegerea de informaţii referitoare la 

Conform graficului  

 

 

 

 

Director,  

Directori adjuncţi  

Şefi de catedre 

CEAC 

Planificări 

calendaristice 

Programe de 

pregătire 

Graficul 

asistenţelor  

Cadre didactice  Nr. de 

asistenţe/cadru 

didactic 

Evaluare corectă 

Creşterea 

performanţei 

elevilor 

 

 

 

Integrare 

europeană 
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obiective noi ce vor fi incluse în planul 

managerial al catedrelor pentru anul şcolar 

viitor 

- se va urmări creşterea interesului elevilor şi 

al profesorilor în lansarea de proiecte de 

parteneriat cu elevii din instituţiile similare din 

UE 

Se vor efectua asistențe la ore în mod special 

la profesorii debutanţi, cei care vor susține 

grade didactice, profesorii nou veniţi şi se va 

stabili încă de la începutul anului şcolar 

graficul acestora      

Întocmirea Planului managerial  
Septembrie 2018 

Director  

Directori adjuncţi 

Planuri 

manageriale 

Cadre didactice  Performanţe 

manageriale 

 Se vor stabili corect responsabilităţile ce revin 

fiecărui membru al catedrei, pentru a finaliza 

toate obiectivele propuse în planul managerial 

al catedrei 

Septembrie 2018 Şefi catedre  Fişa postului  Membrii 

catedrelor  

Performanţe 

manageriale  

Se va asigura elaborarea proiectului de 

încadrare pe clase pentru anul şcolar 2019 – 

2020, ţinând seama de opţiunile membrilor 

catedrelor   

Ianuarie-Februarie 

2019 

Director 

Directori adjuncţi 

Şefi catedre  

Programe 

şcolare  

Membrii 

catedrelor  

Continuitate în 

predare  
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Asigurarea parcurgerii ritmice şi integrale a 

programei şcolare pentru fiecare clasă prin :  

- respectarea planificărilor  

- respectarea perioadelor de testare  

- asistenţe la ore  

- sondaje în rândul elevilor  

Permanent  Directori adjuncţi Planificări 

calendaristice  

Membrii 

catedrelor  

Învatamant de 

calitate  

 Îndeplinirea obligaţiei fiecărui profesor de a 

depune la dosarul catedrei documentele 

solicitate de seful catedrei (planificări, procese 

verbale de protecţie, etc.) 

Permanent  Şefi catedre  Logistică  Elevii  Organizare 

manager  

Monitorizarea participării cadrelor didactice 

membre ale catedrelor la activităţi de 

perfecţionare  

Conform graficului  Responsabil 

comisie de 

perfecționarea 

cadrelor didactice 

Şefi catedre  

Cursuri CCD Cadrele 

didactice  

Perfecţionare  

 Implicarea membrilor catedrei de educaţie 

fizică în participarea şi organizarea 

competiţiilor sportive cuprinse in Calendarul 

Competiţional   

Conform graficului  Responsabili 

catedre educaţie 

fizică  

Calendarul 

competiţional  

Elevii  Performanţe  

Fluidizarea transmiterii tuturor actelor 

normative de MEN si ISJ către toţi membrii 

catedrei  

Permanent  Director 

Directori adjunct  

Documente 

normative  

Cadrele 

didactice  

Pregătire 

profesională  



91 
 

Realizarea unei şedinte cu şefii de catedre 

pentru o analiza de tip SWOT pe anul şcolar 

2018- 2019 

Septembrie 2018 Director 

Directori  adjuncţi  

Raport 

activitate  

Cadrele 

didactice 

Organizarea unor 

activităţi eficiente  

Stimularea cadrelor didactice ce se remarcă 

printr-o activitate profesională şi educaţională 

deosebită prin recomandarea acestora pentru 

obţinerea gradaţiei de merit   

Ocazional  Director  

 

Documente  

Justificative  

Cadre didactice  Performanţe 

profesionale  

Sprijinirea cadrelor didactice care se pregătesc 

pentru susţinerea gradelor didactice  

Permanent  Directori adjuncţi  

Membrii catedrei  

Metodologii 

Calendar 

Programe 

examene 

Cadre didactice  Perfecţionare  

 Monitorizarea, negocierea şi rezolvarea 

eventualelor disfuncţionalităţi în relaţia 

profesor – elev pentru preîntâmpinarea unor 

conflicte majore  

Permanent  Director 

Directori adjuncţi   

Responsabili 

catedre 

Membrii catedrei 

 

ROF 

ROI 

Cadre didactice 

Elevi 

Rezolvarea 

eventualelor 

conflicte, petiţii, 

sesizări 

Argumentarea şi stabilirea calificativelor 

acordate cadrelor didactice pentru fiecare 

aspect in parte  

Septembrie 2018 Director  

Membri CA  

Argumente  Cadre didactice  Standarde 

profesionale  

Promovarea colaborării interdisciplinare   Permanent  Membrii catedrelor  Programe, 

proiecte  

Elevii  Relatii 

interdisciplinare  
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PROGRAME  

      

Implicarea profesorilor în activităţile 

extracurriculare înscrise în calendarul 

Colegiului şi structurilor arondate pentru anul 

școlar 2018 - 2019 

Permanent Directorii Programe Cadre didactice Realizarea 

activităţilor 

Impactul acestora 

Profesorii catedrelor se vor implica în 

acţiunile Colegiului şi ale structurilor 

arondate,  organizate cu ocazia “Zilei porţilor 

deschise” 

Conform graficului  Membrii catedrelor  Plan 

managerial  

Părinţi, elevi Realizarea planului 

de şcolarizarea 

RESURSE MATERIALE  

Efectuarea periodică – la început şi la sfârşit 

de semestru – a unei analize privind necesarul 

dotării corespunzătoare a catedrelor 

Periodic  Membrii catedrelor  Referate de 

necesitate 

Cadre didactice 

Elevi 

Achiziţii 

 Elaborarea unui plan de necesităţi şi 

înaintarea lui organelor abilitate în rezolvarea 

problemelor privind baza materială a liceului  

Septembrie 2018 Director 

Şefii de catedra  

Referate de 

necesitate 

Cadre didactice 

Elevi 

Achiziţii 

Identificarea de resurse extrabugetare în 

vederea achiziţionării de materiale necesare la 

nivelul catedrelor  

Periodic  Director 

Directori adjuncţi 

Şefii catedrelor  

Cereri de 

sponsorizare 

Cadre didactice 

Elevi 

Contracte de 

sponsorizare 

 

IMAGINEA CATEDRELOR  
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Promovarea acţiunilor catedrelor în cadrul 

Colegiului şi în cadrul ședințelor cu părinţii 

având ca scop realizarea unei imagini cat mai 

favorabile pentru colegiu şi structurile 

arondate 

Permanent  Şefii de catedra  Documente  Elevi 

Asociaţiile de 

părinţi 

Oferta 

educaţională 

 Reactualizarea Vitrinei Sportive, panourilor 

din holul Colegiului şi din structurilor 

arondate, site-urilor şcolilor, a paginilor de pe 

reţelele de socializare, urmărind prin aceasta 

mediatizarea la nivel de colegiu şi nu numai, a 

rezultatelor deosebite obţinute de către elevii 

şcolii noastre la competiţiile la care au 

participat.  

Permanent  Cadrele didactice 

implicate, 

Directori adjuncţi,  

Rezultate, 

diplome  

Elevi , 

profesori  

Înalta performanţă  

Organizarea unor expoziții cu lucrările 

elevilor, finalizate cu tombole în scopuri 

caritabile 

Conform graficului  Directori adjuncţi  

Cadre didactice 

Exponate  Elevi  Strângere de 

fonduri în scop 

caritabil 

Realizarea la nivelul catedrelor a secţiunilor 

de specialitate din revistele şcolii 

Noiembrie 2018 Şefi catedre 

Cadre didactice 

Material 

bibliografic  

Elevi  Reviste şcolare 

RESURSE UMANE  

Propuneri in Consiliul de Administraţie de 

acoperire a schemei de încadrare a 

Conform graficului  Director  

Directori adjuncţi  

Argumentare  Cadre didactice  Imaginea CMC 
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personalului la nivelul catedrelor cat mai 

reprezentativ pentru prestigiul şcolii  

Proiectarea unor acţiuni la nivelul catedrelor 

pe diverse tematici  

Permanent  Şefi catedre  Referate, 

invitaţi din 

domeniu  

Cadre didactice  Perfecţionări  

Organizarea cu sprijinul CDI din CMC, a unui 

punct de documentare cu toate apariţiile 

editoriale în vederea formării şi perfecționării 

în specialitate  

Permanent Director adjunct, 

 

Punct de 

documentare 

Cadre 

didactice, elevi, 

părinți 

Exponate 

actualizate 

permanent 

Se va întocmi o planificare a consultaţiilor cu 

partenerii, în care fiecare profesor va fixa o zi 

de întâlnire cu aceştia, în vederea stabilirii 

unei relaţii cat mai strânse şi eficiente (relaţia 

şcoala-familie)  

Conform graficului 

afişat 

Directori adjuncţi 

Coordonator de 

proiecte si 

programe educative 

şcolare şi 

extraşcolare  

Documente 

de specialitate  

Cadre didactice  Cunoaşterea 

elevului prin 

părinte  

Recomandarea în cadrul Consiliului de 

Administrație a cadrelor didactice din 

catedrele care ar trebui să urmeze cursuri de 

perfecționare in cadrul acțiunilor ISJ, CCD, 

etc. 

Conform graficului Membrii catedrelor  Documente Cadre didactice Cursuri organizate  

Se va stimula activitatea profesorilor din 

catedre astfel încât aceştia să fie cat mai mult 

Permanent Director 

 

Documente 

justificative 

Cadre didactice Management de 

calitate  
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posibil implicaţi în activitățile din cadrul 

colegiului. 

Consilierea şi orientarea profesorilor înscrişi la 

grade sau debutanţi pentru abținerea acestora  

Permanent  Şefi de catedre  Plan de 

mentorat 

Profesori 

debutanţi 

Grade didactice 

Nominalizarea câte unui membru din catedrele 

implicate în examenele naţionale, în vederea 

realizării unei baze de date necesare pentru 

buna desfășurare a acestora (un dosar 

conţinând metodologia, programa examenului, 

probele si baremele, rezultatele la testele 

predictive, fişele de înscriere, avizele 

medicale, etc.) 

Permanent  Membrii catedrelor  Baza de date Elevii 

 

Perfecţionare  

Pentru asigurarea unui climat de muncă 

eficient se va urmări rezolvarea cu abilitate a 

diferitelor situaţii conflictuale ce pot apărea 

între cadrele didactice, membrii catedrelor în 

conducerea colegiului sau profesorii şi elevii. 

Permanent  Director,  

Directori adjuncţi 

 Şefi catedre  

Documente, 

fişe 

individuale  

Elevii  Perfecţionare  

PARTENERI  

La început de an şcolar,  sfârșit şi început de 

semestru se vor organiza ședințe de catedre 

pentru aplicarea unor sondaje de opinie şi 

chestionarea in vederea stabilirii priorităţilor 

Conform graficului  Şefi catedre  Plan 

managerial  

Plan operativ  

Membrii 

catedrelor  

Chestionare  

Procese verbale 
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activităţii catedrelor astfel încât toţi membrii 

lor să fie implicaţi în elaborarea planului 

operativ al catedrelor   

Planificarea activităţilor membrilor catedrelor 

în concordanta cu activităţile cuprinse în 

Planul managerial al Colegiului şi structurilor 

arondate, în parteneriat cu Comunitatea locală, 

agentii economici, parteneri interni şi 

internaţionali în folosul ambelor părţi   

Conform graficului  Membrii catedrelor  Plan 

managerial 

 

Cadre didactice 

Parteneri CMC 

Plan managerial 

Proiecte de 

parteneriat 

IMAGINEA ŞCOLII 

 Prezentarea rezultatelor elevilor la "Ziua 

porţilor deschise", contribuind la creşterea 

valorii Colegiului şi structurilor arondate 

Mai 2019 Director 

Directori adjuncţi 

Șefi de catedre 

 

Pliante 

panouri 

Cadre 

didactice, 

părinți, elevi, 

etc 

Imaginea CMC 

Realizarea revistelor şcolare Anual Director, catedra de 

limba romana, 

consiliul elevilor 

Reviste 

şcolare 

Cadre 

didactice, 

părinți, elevi, 

etc 

Imaginea CMC 

 Reactualizarea paginilor web  Permanent Directori 

Informatician 

Diseminarea 

în mediul 

virtual a 

informaţiilor 

Cadre 

didactice, 

părinți, elevi, 

etc 

Pagina web 



97 
 

de interes 

general 

 Încheierea de parteneriate cu Comunitatea 

locala, agenții economici , parteneri interni şi 

externi, etc. 

permanent Director, Directori 

adjuncți 

parteneriate Elevi, 

profesori, etc 

Proiecte de 

cooperare 

Participarea CMC la programe internaţionale Conform graficului Director si cadrele 

didactice implicate 

programe Elevi, cadre 

didactice, etc 

Proiecte europene 
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3.3. Planul de școlarizare pentru anul şcolar 2018-2019 
 

Nivel 

preşcolar 

    

Nivel 

primar 

    

Nivel 

gimnazial 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nivel 

liceal 

 

Filiera Profil Specializare Clasa a IX-a 

Nr.cls Nr. 

elevi 

Rromi 

  Invatamant liceal -zi 4   

Teoretica Real Total 2 56  

  Matematică – Informatică 

(intensiv engleza) 

1 28  

  Matematică - Informatică 

(intensiv informatica) 

1 28  

 Uman Total 1 29  

  Filologie –intensiv engleza 0,5 15  

                - intensiv franceza 0,5 14  

Tehnologica Servicii Total 1   

  Tehnician in turism 1   

Invăţămant 

profesional 

de zi 

Servicii Ospătar (chelner), vanzător 

în unităţi de alimentaţie 

Clasa a IX-a 

1 22  

   TOTAL CLASE 5 141  

 

Direcţii strategice de acţiune:  

 structurarea unui set de competente profesionale pentru cadrele didactice care sa permită 

formarea la elevi a unor capacitați de învăţare de-a lungul întregii vieţi, precum şi de integrare 

socială şi pe piaţa muncii. 

 stimularea si  sprijinirea cadrelor didactice în vederea diversificării cunoştinţelor şi practicilor 

cu privire la managementul orelor de curs, la implementarea strategiilor educaţionale 

moderne, a unor metode eficiente şi individualizate de predare şi de evaluare continuă a 

cunoştinţelor şi deprinderilor elevilor. 

 promovarea si  încurajarea lecţiilor interdisciplinare . 

 promovarea si  dezvoltarea unei oferte curriculare la decizia scolii bazata pe 

transdisciplinaritate si  crearea unei oferte de învățare-predare care sa fie centrată pe 

dezvoltarea de competenţe, deprinderi si atitudini cu un potenţial ridicat de transfer. 

 stimularea dorinţei de perfecţionare a cadrelor didactice în vederea cunoaşterii noilor 

tehnologii  didactice. 

 Încurajarea participării cadrelor didactice la cursuri de iniţiere în managementul calităţii şi de 

obținere a gradelor didactice 
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 inițierea si  dezvoltarea unor  programe care sa permită schimburi de experiența in tara si in 

străinătate 

 

Domeniul Obiective Activităţi Grup ţintă 
Parteneri/ 

Colaborări 

Orizont 

de timp 

Finalizare/ 

Evaluare 

Perfecţionare 

periodica 

Toate cadrele 

didactice vor 

participa la 

activităţi de 

formare/informar

e cu inspectorii 

de specialitate,  

responsabilii 

ariilor curriculare 

si comisiilor. 

Participarea la 

consfătuiri si 

ședințe de 

formare/informare 

privind 

eficientizarea 

demersului didactic 

Cadre 

didactice 

din CMC 

Sinaia 

ISJ Prahova 1 an  

Perfecţionare 

periodica 

Cel puțin 90% 

din cadrele 

didactice vor fi 

implicate in 

activități privind 

însuşirea 

metodelor 

centrate pe elev 

si  de cooperare 

in grup. 

Participare la 

cursuri de formare 

prin CCD sau alte 

instituții de formare 

abilitate. 

Cadre 

didactice 

din CMC 

Sinaia. 

CCD  

Prahova 
4 ani 

Evaluare 

sumativă la 

sfârșitul 

programului. 

Perfecţionare 

periodica 

Iniţierea  a cel 

puțin 50% din 

cadrele didactice 

în utilizarea unor 

noi strategii si 

instrumente de 

evaluare. 

Participare in 

cadrul programelor 

de dezvoltare a 

competentelor de 

evaluare ale 

cadrelor didactice. 

Cadre 

didactice 

din CMC 

Sinaia. 

CCD  

Prahova 
4 sem. 

Evaluare 

sumativă la 

sfârșitul 

programului. 
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Perfecţionare 

periodica 

Implicarea a 4/5 

din cadrele 

didactice in 

programele de 

perfecționare 

vizând TIC 

Participarea la 

cursuri de formare 

prin CCD . 

Cadre 

didactice 

din CMC 

Sinaia 

CCD 

Prahova 
4 ani 

Evaluare 

sumativă la 

sfârșitul 

programului. 

Cel puțin o 

lecție 

deschisa pe 

semestru/ 

obiect de 

studiu, de 

predare si 

evaluare cu 

ajutorul 

sistemului 

AeL. 

Perfecţionare 

periodica 

Favorizarea 

relaţiilor şcolii cu 

diferiţi agenţi  

economici si 

atragerea 

specialiştilor in 

formarea cadrelor 

didactice din aria 

curriculara 

Tehnologii 

Întâlniri 

tematice/semestrial

e cu agenții 

economici. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cadre 

didactice 

din CMC 

Sinaia 

Aria 

Tehn. 

 

 

 

 

 

 

Agenti 

Economici 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sem. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cel puțin o  

lecție 

deschisa pe 

semestru in 

laboratoarele 

scolii in 

cadrul ariei 

curriculare 

Tehnologii 

cu implicarea 

unor 

specialiști 

din unitățile 

partenere. 

Perfecţionare 

periodica 

Cel puțin 30% 

din cadrele 

didactice vor 

derula programe 

care sa permită 

Participarea in 

programul Învățare 

pe tot parcursul 

vieții (2007-2014) 

Cadre 

didactice 

din CMC 

Sinaia. 

ANPCDEFP 4 ani  
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schimburi de 

experiența in tara 

si/sau in 

străinătate. 

dezvoltat de 

ANPCDEFP. 

 

Înscrierea cadrelor 

didactice pe 

eTwinning 

Parteneriate școlare 

in Europa. 

Perfecţionare 

continua 

Cunoaşterea 

standardelor 

specifice 

managementului 

calităţii, precum 

si a altor 

documente 

referitoare la 

calitate de către  

100% din cadrele 

didactice. 

Informări, 

seminarii, instruiri 

privind procesul de 

auto-evaluare in 

cadrul Asigurării 

calității. 

 

 

 

 

 

 

Cadre 

didactice 

din CMC 

Sinaia. 

 

 

 

 

 

 

4 ani 

 

 

 

 

 

 

Documentați

a specifica 

privind auto-

evaluarea  

 

 

 

 

 

 

 

Perfecţionare 

continua 

Însușirea/ 

dezvoltarea 

competenţelor 

specifice 

didacticii specia-

lităţii 

Participarea la 

comisii metodice, 

cercuri pedagogice, 

simpozioane, 

sesiuni de 

comunicări. 

 

Aplicarea compe-

tenţelor dobândite 

la nivelul didacticii 

specialităţii prin 

efectuarea a cel 

puțin 2 lecții 

deschise/semestrial 

Cadre 

didactice 

din CMC 

Sinaia. 

ISJPrahova 4 ani 

Cel putin o 

lectie 

deschisa/an 

scolar bazata 

pe metode 

centrate pe 

elev si/sau pe 

utilizarea 

unor noi 

strategii de 

evaluare la 

nivelul 

fiecarei 
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in cadrul fiecărei 

arii curriculare. 

comisii 

metodice. 

Perfecţionare 

periodica 

Sprijinirea si 

îndrumarea 

cadrelor didactice 

debutante. 

Sedinte in cadrul 

comisiilor metodice 

privind indrumarea 

cadrelor didactice 

debutante. 

Cadre 

didactice 

debutante. 

 1 an  

Perfecționare 

prin grade 

Implicarea a 1/6 

din cadrele 

didactice in 

perfecționarea 

prin grade. 

 

Prezentarea 

condițiilor de 

înscriere si 

susținere a gradelor 

didactice. 

Cadre 

didactice 

din CMC 

Sinaia 

 

 

4 ani 

 

 

 

 

 

 

 

Formare 

iniţială 

Îndrumarea 

cadrelor didactice 

necalificate 

pentru obținerea 

calificării 

Facultate, masterat. Cadre 

didactice 

din CMC 

Sinaia. 

Universități 

acreditate. 

 
Diplome de 

absolvire 
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4.1. Rezumat privind modul de organizare a procesului de consultare în vederea elaborării  PAS-ului 

 

Comisia de elaborare-revizuire a PAS a consultat PRAI şi PLAI şi a organizat ateliere de lucru pe catedre pentru  a discuta aspectele nou apărute în şcoală vizând 

implementarea calităţii în procesul de învăţământ. În cadrul întâlnirii comisiei cu reprezentanţii catedrelor au fost sintetizate concluziile pentru fiecare arie curriculară. 

Comisia de elaborare-revizuire a purtat discuţii cu membrii tuturor comisiilor metodice, în special cu Comisia de Asigurare a Calităţii în vederea reliefării tuturor 

aspectelor importante pentru şcoală. 

Au fost chestionaţi elevii precum şi părinţii acestora privind aspectele legate de procesul de instruire, de condiţiile de desfăşurare a activităţilor didactice în vederea 

soluţionării problemelor identificate. S-a acordat o deosebită atenţie problemelor legate de elevii cu cerinţe educaţionale speciale. 

S-au organizat întâlniri cu partenerii sociali în vederea identificării şi dezbaterii problemelor legate de: 

- procesul de educaţie şi instruire; 

- inserţia socială şi profesională a absolvenţilor; 

- cererile de calificări pe piaţa muncii; 

- formarea continuă a cadrelor didactice; 

- nevoia de cursuri de formare pentru adulţi; 

- finanţarea unor proiecte de reabilitare a spaţiilor școlare; 

- identificarea de noi proiecte pentru formarea complexă (culturală, civică, sportivă etc.) a elevilor. 

 

PARTEA A IV-A - CONSULTARE, MONITORIZARE ŞI EVALUARE 



104 
 

4.2. Organizarea activităţilor de monitorizare, evaluare şi actualizare a 

 PAS-ului 

❖ Periodic s-au organizat la nivelul Colegiului „Mihail Cantacuzino” întâlniri de lucru între directorii colegiului si CEAC. Activităţile din cadrul acestei întâlniri 

au urmărit :  

➢ diseminarea informaţiilor primite la cursurile şi şedinţele organizate de ISJ Prahova. 

➢ dezvoltarea competenţelor membrilor  CEAC şi  a comisiei de monitorizare  de a organiza şi desfăşura activităţi de monitorizare şi actualizare a  PAS 

şi au fost stabilite următoarele aspecte: 

➢ forma şi conţinutul raportului de monitorizare 

➢ echipa de monitorizare 

Conform procedurii, raportul are frecvenţă anuală şi se bazează pe date şi informaţii culese cu aceiaşi periodicitate : anuală. 

 Raportul de monitorizare este realizat pentru PAS 2013-2018 şi acoperă perioada de implementare - anul şcolar 2015-2016 -  iar datele analizate sunt cele 

furnizate de către CEAC, comisiile metodice şi secretariatul şcolii. 

  Datele colectate şi analizate sunt: 

- datele din PAS şi anexele, precum şi  PLAI Prahova 

- datele furnizate de comisii metodice, CEAC, secretariat 

Nu putem beneficia de rezultatele unor indicatori realizaţi de instituţii specializate . 

Raportul de monitorizare a fost realizat de o echipă formată din 2 persoane nominalizate de conducerea şcolii . 

În perioada 23-30 martie 2016 echipa de monitorizare  a realizat  activitatea de monitorizare  în cursul căreia a desfăşurat următoarele activităţi: 

- prezentarea raportului intermediar de monitorizare realizat pe baza datelor colectate din surse diferite 

- culegerea de informaţii referitoare la dificultăţi întâmpinate în implementarea PAS, cauzele eventualelor întârzieri/nerealizări în atingerea ţintelor şi măsurile 

adoptate pentru recuperare 

- dezbateri pe tema monitorizării PAS 

- aplicare chestionar anexat raportului 
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In procesul de monitorizare au fost implicate  CEAC din Colegiul „Mihail Cantacuzino”, consiliul reprezentativ al părinţilor, consiliul elevilor, comisiile 

metodice şi reprezentanţi ai angajatorilor, care au furnizat informaţiile cerute, agenţii economici. 

Pentru fiecare obiectiv şi ţinte  din PAS 2014-2018 au fost identificaţi indicatorii relevanţi care să informeze în legătură cu  progresul înregistrat conform planului de 

acţiune. 

A fost studiat  setul de machete care a fost transmis de către ISJ PH, respectiv: 

Anexa 1: Evoluţia elevilor/intrări în IPT 

Anexa 2: Evoluţia şcolarizării în IPT 

Anexa 3: Situaţia şcolarizării în IPT în anul şcolar curent 

Anexa 4: Planul de şcolarizare la domeniile de formare profesională/profilele prioritare pentru şcolile cuprinse în proiectele PHARE , care au primit 

echipamente pentru pregătirea de specialitate 

Anexa 5: Harta parteneriatului – anul şcolar curent 

Anexa 6: Condiţii de învăţare asigurate în şcolile IPT, anul şcolar curent 

Anexa 7: Situaţia unităţilor şcolare reabilitate/cuprinse în programe de reabilitare 

Anexa 8: Acţiuni de orientare şi consiliere pentru carieră derulate în anul şcolar curent 

Anexa 9: Situaţia cabinetelor de orientare şi consiliere 

Anexa 10: Formarea cadrelor didactice din IPT 

Evaluarea s-a realizat pe baza ţintelor şi acţiunilor asociate acestora pentru fiecare obiectiv. 

Raportul a fost realizat in urma procesului de monitorizate si evaluare care a furnizat informaţii în legătură cu toate priorităţile cuprinse în PAS.  

Parcurgând cele 7 priorităţi cuprinse in PAS, se poate spune ca, faţă de perioada monitorizată anterior, există un salt calitativ referitor la stabilirea ţintelor si la alegerea 

acţiunilor care sa ducă la îndeplinirea obiectivelor, deci aprecierea generală asupra progresului înregistrat în implementare este - progres bun. 

Dintre acţiunile care necesită o atenţie deosebită în procesul de actualizare şi revizuire a PAS au fost menționate  cele care, încă, sunt in curs de realizare. 

❖ Programul activităţii de monitorizare şi evaluare în perioada 2018-2019 

Tipul  activităţii Cine este 

implicat 

Responsabilități Modul de 

înregistrare 

Termen  
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rezultate si 

progres 

Autoevaluare la nivel 

de obiectiv din PAS 

Comisia de 

elaborare PAS  

Echipa de 

monitorizare 

Anual  Octombrie 2018 

 

Monitorizarea 

implementării PAS 

Comisia de 

elaborare PAS 

Echipa de 

monitorizare 

Anual  Octombrie 2018 

Fiecare persoana si 

echipa de lucru 

realizează 

monitorizarea si 

autoevaluarea propriilor 

activități din PAS 

Departamente  

Comisii 

metodice si de 

lucru 

Șefii de 

departamente si de 

comisii 

Trimestrial Decembrie 2018 

Martie 2019 

Iunie  2019 

Raportarea către 

Comisia de elaborare 

PAS a progresului 

rezultat in urma 

autoevaluării  

Departamente  

Comisii 

metodice si de 

lucru 

Șefii de 

departamente si de 

comisii 

Trimestrial Decembrie 2018 

Martie 2019 

Iunie  2019 

Revizuirea  acțiunilor in 

lumina progresului 

realizat 

Departamente  

Comisii 

metodice si de 

lucru 

Sefii de 

departamente si de 

comisii 

Trimestrial Decembrie 2018 

Martie 2019 

Iunie  2019 
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❖ Programul activităţii de monitorizare şi evaluare la nivel de management, în perioada 

2018-2019 

 

Tipul  activităţii Responsabilitatea 

monitorizării şi 

evaluării 

Frecvenţa 

monitorizării si 

evaluării 

Datele întâlnirilor 

 de analiză 

Stabilirea si diseminarea  țintelor ce urmează a fi 

monitorizate si evaluate 

Director  Semestrial Octombrie 2018 

Februarie 2019 

Întocmirea seturilor de date care să sprijine 

monitorizarea ţintelor 

Director 

Adj. 

Lunar Octombrie 2018 

Monitorizarea periodică a implementării acţiunilor 

individuale 

Director 

Adj. 

Trimestrial Octombrie,februarie, 

aprilie  

2018-2019 

Comunicarea acţiunilor corective în lumina rezultatelor 

obţinute 

Director Trimestrial Decembrie 2018 

Analiza informaţiilor privind procesul realizat în 

atingerea ţintelor 

Director Semestrial Aprilie  2019 

Stabilirea metodologiei de evaluare a indicatorilor de 

evaluare a impactului asupra comunităţii 

Director Anual Octombrie 2018 

Prezentarea generală a procesului realizat în atingerea 

ţintelor  

Director Anual Mai 2019 

Evaluarea progresului în atingerea ţintelor. 

Actualizarea acţiunilor din PAS în lumina evaluării 

Director Anual Mai 2019 
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Glosar 

Demografie 

Ştiinţa care se ocupă cu studiul populaţiei umane: nivelul, structura şi caracteristicile populaţiei şi de legislaţiile care guvernează aceste caracteristici. 

PIB – valoarea de piaţă a tuturor bunurilor şi serviciilor finale produse într-o ţară într-o perioadă determinată de timp. 

Populaţia activă – persoanele în vârstă de 14 ani şi peste, care în perioada de referinţă au constituit forţa de muncă disponibilă, utilizată sau neutilizată. 

Este alcătuită din populaţia ocupată +  Şomeri 

Populaţie inactivă-populaţie ce cuprinde persoanele care nu exercită o activitate aducătoare de venituri şi care, în majoritatea cazurilor, se află sub limita 

de muncă (copii, tineri) sau peste limita de muncă (bătrâni). 

CLDPSFP - Comitete Locale de Dezvoltare a Parteneriatului Social pentru Formarea Profesională.   

MEN - Ministerul Educaţiei Naţionale 

AJOFM – Agenţia Judeţeană de Ocupare a Forţei de Muncă 

PLAI – Plan Local de Acţiune pentru Învăţământ 

PAS  -  Plan de Acțiune al Şcolii  

CEAC - Comisia pentru Evaluarea şi Asigurarea Calităţii 

SPP - Standarde de Pregătire Profesională 

CCD – Casa Corpului Didactic 

ISJ- Inspectoratul Şcolar Judeţean 

DSP - Direcţia de sănătate publică 

CJRAE - Centrul Judeţean de Resurse şi de Asistenţă Educaţională 

ONG - Organizaţie nonguvernamentală 

ADR - Agenţia de Dezvoltare Regională 

CLAPP- Centrul Local de Asistenţă Psihopedagogică 
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TVET    - Technical Educaţional and Vocational Trening 

 

 

 

LISTĂ DE TERMENI 

abilităţi Capacitatea de a aplica şi de a utiliza cunoştinţe pentru a aduce la îndeplinire 

sarcini şi pentru a rezolva probleme. În contextual Cadrului European al 

calificărilor, abilităţile sunt descrise ca fiind cognitive (implicând utilizarea 

gândirii logice, intuitive şi creative) sau practice (implicând dexteritate 

manuală şi utilizarea de metode, materiale, unelte şi instrumente) 

analiza 

factorilor 

interesaţi  

Identificarea tuturor grupurilor care pot fi afectate, pozitiv sau negativ, de 

proiectul propus, precum şi identificarea şi analizarea intereselor, a 

problemelor şi potenţialului fiecărui grup. Concluziile analizei sunt integrate 

în construcţia proiectului. 

analiza 

mediului 

extern 

Investigarea mediului extern, respectiv a contextului socio – economic, 

demografic şi educaţional actual şi previzionat 

analiza 

mediului 

intern 

Investigarea mediului intern (prin autoevaluare) şi stabilirea principalelor 

puncte tari, puncte slabe, oportunităţi şi ameninţări (analiză SWOT) 
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analiza 

problemelor 

Investigarea structurată a aspectelor negative ale unei situaţii problematice sau 

care se doreşte a fi schimbată pentru a stabili cauzele şi efectele acestora 

analiză Etapă a ciclului de planificare strategică care constă în investigarea mediului 

extern (context socio – economic, demografic şi educaţional actual şi 

previzionat) şi a mediului intern (prin autoevaluare) şi stabilirea principalelor 

puncte tari, puncte slabe, oportunităţi şi ameninţări (analiză SWOT) 

analiză SWOT Analiza punctelor tari (Strengths) şi a punctelor slabe (Weaknesses) ale unei 

organizaţii, a oportunităţilor (Opportunities) şi ameninţărilor (Threats) cu care 

aceasta se confruntă. 

arborele 

obiectivelor 

Reprezentarea sub formă de diagramă a situaţiei viitoare, după ce toate 

problemele au fost rezolvate, realizată urmând o analiză a problemei existente 

şi evidenţierea relaţiei mijloace-rezultate 

arborele 

problemelor 

Reprezentarea sub formă de diagramă a unei situaţii negative, problematice sau 

care se doreşte a fi schimbată prin care se pune în evidenţă relaţia cauză-efect 

autoevaluare Investigarea mediului intern de către organizaţie şi stabilirea principalelor 

puncte tari, puncte slabe, oportunităţi şi ameninţări (analiză SWOT). Se 

realizează în etapa de analiză a ciclului de planificare strategică şi elaborare 

PAS cu scopul stabilirii capacităţii organizaţiei de a implementa planul 

dezirabil de dezvoltare   

cadrul logic Metodologie privind planificarea, managementul şi evaluarea programelor şi 

proiectelor bazată pe analiza factorilor interesaţi, analiza problemei, analiza 

obiectivelor, analiza strategiilor şi organizare rezultatelor acestor analize într-

o matrice de structurare logică a planurilor de activităţi şi a resurselor. 
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cadru naţional 

al calificărilor 

Instrument pentru clasificarea calificărilor în conformitate cu un set de criterii 

care corespund unor niveluri specifice de învăţare atinse, al căror scop este 

integrarea şi coordonarea subsistemelor naţionale de calificări şi îmbunătăţirea 

transparenţei, accesului, progresului şi calităţii calificărilor în raport cu piaţa 

muncii şi societatea civilă 

calificare Un rezultat formal al unui proces de evaluarea şi de validare, care este obţinut 

atunci când un organism competent stabileşte că o persoană a obţinut rezultate 

ca urmare a învăţării la anumite standarde 

ciclul de 

planificare 

strategică 

Succesiune de activităţi repetate periodic pentru realizarea sau actualizarea 

planificărilor strategice la diferite niveluri. Cuprinde etapele de fundamentare, 

analiză, planificare, implementare,  monitorizarea, evaluare şi feedback. 

competenţă Capacitatea dovedită de a utilizeze cunoştinţe, abilităţi şi capacităţi personale, 

sociale şi/sau metodologice în situaţii de muncă sau de studiu şi pentru 

dezvoltarea profesională şi personală. În contextual Cadrului European al 

calificărilor, competenţa este descrisă din perspectiva responsabilităţii şi 

autonomiei. 

cultura 

organizaţional

ă a şcolii 

Normele, valorile şi credinţele conducătoare  care mijlocesc toate relaţiile 

dintre şcoală şi comunitate. 

cunoştinţe Rezultatul asimilării de informaţii prin învăţare. Cunoştinţele reprezintă 

ansamblul de fapte, principii, teorii şi practici legate de un anumit domeniu de 

muncă sau de studiu. În contextual Cadrului European al calificărilor, 

cunoştinţele sunt descrise ca teoretice şi/sau faptice 
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Durabilitate 

(sustenabilitat

e) 

Obţinerea în continuare a beneficiilor produse de proiect, după terminarea 

perioadei de sprijin financiar şi suport tehnic extern 

eficacitate Apreciere a felului în care rezultatele au condus la atingerea scopului 

proiectului 

eficienţă Gradul în care rezultatele au fost obţinute la un cost rezonabil, respectiv cât de 

bine au fost transformate mijloacele şi activităţile în rezultate planificate 

evaluarea 

proiectului 

Etapă a ciclului de planificare strategică care constă în  compararea coerenţei 

rezultatelor obţinute cu obiectivele propuse, determinând eficienţa, eficacitatea 

şi impactul planului propus 

factori 

interesaţi  

Orice persoană, grupuri de persoane, instituţii sau firme care pot avea o relaţie 

cu proiectul unităţii de învăţământ. Ei pot afecta sau pot fi afectaţi, direct sau 

indirect, pozitiv sau negativ de procesele sau produsele finale ale proiectului. 

De regulă abordarea lor se face luând în considerare interesele relevante, 

majore ale sub-grupurilor din care fac parte. (en. stakeholder) 

feedback Etapă a ciclului de planificare strategică care constă în  valorizarea rezultatelor 

monitorizării şi evaluării prin revizuirea planului iniţial şi diseminarea la 

diferite niveluri (local, regional, naţional) a bunelor practici 

fezabilitate Măsura în  care obiectivele proiectului pot fi într-adevăr atinse 

fundamentare Etapă a ciclului de planificare strategică care constă în stabilirea cadrului 

general al planificării pornind de la priorităţile la diferite niveluri şi de la 

analiza rezultatelor şi evoluţiilor anterioare.  
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grafic Gantt Metodă de prezentare grafică a informaţiilor privind planificarea activităţilor 

unui proiect, relaţiile dintre ele, durata acestora şi termenele planificate de 

finalizare.  

grup ţintă Grupul care va fi afectat pozitiv de proiect. La nivelul scopului proiectului 

reprezintă grupul cu care se va lucra şi pentru care se va dezvolta proiectul. 

impact Efectul proiectului asupra mediului socio-economic şi la realizarea obiectivelor 

politicilor sectoriale 

implementare Etapă a ciclului de planificare strategică care constă în  punerea în aplicare a 

planului operaţional, utilizând resursele alocate. 

indicatori Expresii numerice cu ajutorul cărora se caracterizează fenomenele social-

economice (ca structură, creştere etc.). Indicatorii se construiesc pe baza unor 

date cantitative sau pe informaţii calitative. 

mandat O descriere clară a mixtului partenerial care a elaborat planul şi legalitatea 

acestuia. 

misiunea şcolii Declaraţie programatică asupra valorilor pe care organizaţia le susţine şi le 

promovează. 

monitorizare Etapă a ciclului de planificare strategică care constă în  măsurarea progresului 

obţinut în implementarea planului propus în vederea formulării unor propuneri 

de îmbunătăţirea a acestuia. 

monitorizare 

internă 

Colectare, analiza şi utilizarea sistematică a informaţiilor pentru luarea deciziei 

şi managementul proiectului. 
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obiectiv 

general 

Explică de ce proiectul este important pentru societate, în termini de beneficii 

pe termen lung pentru grupul ţintă şi beneficii pentru alte grupuri mai largi. Ele 

arată cum se integrează programul în politicile regionale/sectoriale ale 

guvernului-organizaţiilor respective şi ale CE. Obiectivele generale nu vor fi 

atinse numai prin proiectul în sine, acesta va furniza o contribuţie la realizarea 

obiectivului general. 

ocupaţie Activitate utilă, aducătoare de venit (în bani sau în natură), pe care o desfăşoară 

o persoană în mod obişnuit, într-o unitate economico-socială şi care constituie 

pentru aceasta sursă de existenţă. 

PAS Planul de Acţiune al Şcolii. Este Planul de Dezvoltare Instituţională realizat de 

unitatea de învăţământ profesional şi tehnic, în scopul de a îmbunătăţi corelarea 

dintre oferta învăţământului profesional şi tehnic şi nevoile de dezvoltare socio 

- economică la nivelul ariei de acţiune a şcolii, într-o perspectivă de 3 – 5 ani  

PLAI Planul Local de Acţiune pentru Învăţământ. Este realizat la nivel judeţean cu 

scopul de a îmbunătăţi corelarea dintre oferta învăţământului profesional şi 

tehnic şi nevoile de dezvoltare socio - economică la nivel judeţean într-o 

perspectivă de 5 -7 ani 

planificare Etapă a ciclului de planificare strategică care constă în  stabilirea unor 

obiective şi ţinte strategice specifice, măsurabile, posibil de atins, relevante, 

încadrate în timp (SMART) şi elaborarea planului operaţional anual, care 

precizează acţiunile vizate pentru atingerea obiectivelor şi ţintelor, alocă 

resursele necesare, prezintă rezultatele aşteptate şi termenele până la care 

trebuie obţinute 
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planificare 

strategică 

Termen utilizat cu semnificaţia de prognoză pe termen mediu de 5-7 ani a 

ofertei ÎPT realizată în contextual modelului propus de CNDÎPT  

PRAI Planul Regional de Acţiune pentru Învăţământ . Este realizat la nivel regional 

în scopul de a îmbunătăţi corelarea dintre oferta învăţământului profesional şi 

tehnic şi nevoile de dezvoltare socio-economică la nivel regional şi de a creşte 

contribuţia învăţământului superior la dezvoltarea regională, într-o perspectivă 

de 5 -7 ani 

pre-condiţii Condiţii care trebuie satisfăcute pentru ca proiectul să poată începe, respectiv 

să poată începe derularea activităţilor. 

proiect Grupare de activităţi cu obiective fixate, concepută să producă un rezultat 

specific într-un interval de timp delimitat. 

relevanţă Corespondenţa (sau concordanţa) obiectivelor proiectului cu problemele reale, 

nevoile şi priorităţile grupului ţintă şi ale beneficiarilor cărora se adresează 

proiectul, precum şi cu mediul fizic şi politic în care acesta operează. 

rezultate Produsele activităţilor întreprinse, prin combinaţia cărora se atinge scopul 

proiectului, respectiv începutul obţinerii beneficiilor durabile pentru grupurile 

ţintă. 

rezultate ale 

învăţării 

Ceea ce cunoaşte, înţelege şi poate face persoana care învaţă, la terminarea 

procesului de învăţare. Rezultatele învăţării  sunt definite sub formă de 

cunoştinţe, abilităţi şi competenţe. 

rezultat 

imediat 

(output) 

Consecinţa imediată şi concretă a măsurilor luate şi transformării resurselor 

utilizate. 
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riscuri Factori şi evenimente externe care ar putea afecta progresul sau succesul 

proiectului şi care nu au o probabilitate mare de producere. 

sector Grupare de activităţi profesionale pe baza funcţiei economice, produsului, 

serviciului sau tehnologiei lor principale 

sistem 

naţional de 

calificări 

Toate aspectele activităţii unui stat membru legate de recunoaşterea educaţiei 

şi a altor mecanisme care corelează educaţia şi formarea cu piaţa muncii şi 

societatea civilă. Aceasta include dezvoltarea şi punerea în aplicare a 

acordurilor şi proceselor instituţionale legate de asigurarea calităţii, evaluarea 

şi acordarea calificărilor. Un sistem naţional de calificări poate fi format din 

mai multe subsisteme şi poate include unu cadru naţional al calificărilor 

strategii de 

dezvoltare a 

pieţei 

Strategii prin intermediul cărora unitatea ÎPT  urmăreşte lărgirea dimensiunii 

generale a pieţei, de exemplu prin stabilirea ca grupuri ţintă a grupurilor slab 

reprezentate 

strategii de 

dezvoltare a 

produsului 

Strategii care constau în propunerea unor noi calificări sau abordarea de noi 

modalităţi de organizare a predării calificărilor actuale. 

strategii de 

diversificare 

Strategii prin care şcolile îşi lărgesc aria de activităţi, de obicei prin activităţi 

într-un domeniu foarte apropiat de cel existent al şcolii 

strategii de 

intrare şi 

control 

Strategii de promovare a fuziunilor, colaborărilor şi parteneriatelor etc 

strategii de 

pătrundere 

Strategii de câştigare a unui număr mai mare de clienţi de pe piaţa actuală 
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Anexa 3 Harta parteneriatului social  

Anexa 4 Condiţii de învăţare  

Anexa 5 Situaţia privind reabilitarea unităţii  

Anexa 6 Acţiuni de orientare şi consiliere  

supoziţii Factori externi care ar putea afecta progresul sau succesul proiectului dar 

asupra cărora managerul proiectului nu are control 

surse de 

verificare 

Indică locul şi în ce formă pot fi găsite informaţiile despre realizarea 

obiectivelor generale, scopul proiectului şi rezultatelor, descrise de indicatorii  

teritorialitate Dimensiunea geografică şi sectorială a ofertei ÎPT 

termeni de 

referinţă 

Definesc sarcinile cerute unui contractor şi indică contextual şi obiectivele 

proiectului, intrările, ieşirile aşteptate, bugetul, calendarul şi descrierea 

sarcinilor 

ţinte SMART Ţintele definite: Specific – precizează ce anume trebuie realizat, în colaborare 

cu cine şi până când, Măsurabile – cuprind o ţintă măsurabilă, în mod ideal una 

cantitativă sau care se poate măsura în mod cantitativ, Accesibilă (Posibil de 

atins) – dificile, dar realiste, 

 Relevante –contribuie la îndeplinirea misiunii, încadrate în Timp – trebuie 

realizate într-o anumită perioadă de timp. 

 

viziunea şcolii Declarația de prezentare a situaţiei viitoare, ideală, pe care organizaţia doreşte 

să o creeze prin activităţile sale. 
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ANEXE 3 

Anexa3.1. 
Situaţia evoluţiei şcolarizării în unitatea IPT 

 

Total,  nivele de învăţământ, sexe,medii de 

rezidenţă 

 

2012/

2013 

 

2013/

2014 

 

2014/

2015 

 

2015/

2016 

 

2016/

2017 

 

2017/

2018 

 

2018/

2019 

Total populaţie şcolară, din care: 

Total –liceu teoretic  

705 

321 

570 

335 

 

582 

311 

 

553 

286 

   

     - pe sexe 

  masculin 132 295 

 

146 

127    

   feminin 189 275 

 

165 

159    

  - după mediul de 

rezidenţă al elevilor  

Total din localitatea 

unde este situată 

şcoala 

172 337 

184 188    

Total din alte 

localităţi 
149 233 

110 80    

Total din urban 109 420 

294 268    

Total din  rural 40 150 

17 18    
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total liceu tehnologic, din care: 

 

330 

 

235 

180 200    

    - pe sexe 

masculin 199 110 

107 118    

feminin 131 125 

73 82    

  - după mediul de 

rezidenţă al elevilor  

din localitatea unde 

este situată şcoala 
127 155 

75 79    

Total din alte 

localităţi 
203 80 

63 75    

Total din urban 140 170 

138 154    

Total din  rural 43 60 

42 46    

total în cl. IX , X profesională, din care: - - 

40 45    

    - pe sexe 

masculin - - 

29 30    

feminin - - 

11 15    
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  - după mediul de 

rezidenţă al elevilor  

din localitatea unde 

este situată şcoala 
- - 

7 7    

Total din alte 

localităţi 
- - 

21 27    

Total din urban - - 

28 24    

Total din  rural - - 

12 18    

total în anul de completare, din care: - - 

- -    

    - pe sexe 

masculin - - 

- -    

feminin - - 

- -    

  - după mediul de 

rezidenţă al elevilor  

din localitatea unde 

este situată şcoala 
- - 

- -    

Total din alte 

localităţi 
- - 

- -    

Total din urban - - 

- -    
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Total din  rural - - 

- -    

total în clasa a XII şi a XIII-a ruta 

progresivă, din care: 
42 - 

- -    

    - pe sexe 

masculin 32 - 

- -    

feminin 10 - 

- -    

  - după mediul de 

rezidenţă al elevilor  

 

 

din localitatea unde 

este situată şcoala 
11 - 

- -    

Total din alte 

localităţi 
31 - 

- -    

Total din urban 20 - 

- -    

Total din  rural 11 - 

- -    

 

total în clasa a  XI, XII şi a XIII-a  Frecventa 

redusa,  

din care: 

 

16 

 

21 

 

25 

 

22 

   

    - pe sexe 

11 1 7 
6 5    

18 15 14 
19 17    
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  - după mediul de 

rezidenţă al elevilor  

16 7 15 
12 12    

13 9 6 
12 9    

9 9 15 
24 21    

4 - 6 
1 1    
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Anexa 3.2. 
 

Utilizarea echipamentelor 

 

 

Unitatea 

şcolară 
Localitatea 

Domeniul de 

pregătire căruia 

în sunt destinate 

echipamentele 

(1) 

Echipamente 

achiziţionate 

(2) 

Utilizarea echipamentelor 

Observaţii 

Echipamentele 

sunt înregistrate 

în inventarul 

şcolii (3) 

(DA/NU) 

Vizibilitatea 

programului 

de dotare 

este 

asigurată (4) 

(DA/NU) 

Programul 

de dotare 

este 

popularizat 

(5) 

(DA/NU) 

Echipamentele 

sunt instalate şi 

utilizate 

corespunzător 

(6) 

(DA/NU) 

Personalul a fost 

instruit pentru 

utilitarea 

echipamentelor 

(7) 

(DA/NU) 

Colegiul 

Mihail 

Cantacuzino 

 

Sinaia 

Turism şi 

alimentaţie 

Mecanică 

Informatică 

Echipamente 

didactice 

pregătire de 

bază: 

Lucrător în 

alimentaţie 

Lucrător 

hotelier 

Lucrător în 

prelucrări la 

rece 

Echipamente 

TIC 

DA DA DA DA DA  

(1) Pentru laboratoare sunt înscrise disciplinele (ex. Informatică) 

(2) Denumirea generală a lotului cu care a fost dotată şcoala (echipamente didactice pregătire de bază: electricitate şi electornică, echipamente didactice pregătire de specialitate: 

mecanic auto,   echipamente TIC, etc.) 

(3) La rubrica Observaţii se vor prezenta cauzele neînregistrării 

(4) La rubrica Observaţii se vor exemplifica modalităţile de bază folosite 

(5) La rubrica Observaţii se vor numi principalele acţiuni întreprinse 

(6) Se pot ataşa raportului evidenţe de utilizare, dacă există 

(7) La rubrica Observaţii se vor prezenta cauzele nerealizării instruirii persoanelor care le utilizează 
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Anexa 3.3.  
HARTA PARTENERIATELOR ÎN ÎPT - Anul școlar 2018-2019  ÎNVĂŢĂMÂNT DE ZI 

Unitatea de 

învăţământ Colegiul Mihail Cantacuzino  

Localitate, adresa, 

tel, fax, e-mail Sinaia, str Calea Bucureşti, nr.40    Tel: 0244311931  Fax: 0244311931    e-mail: cmcsinaia@yahoo.com  website:colegiulmihailcantacuzino.ro 

Director - tel, e-mail  Arieşan Aurora, tel:0727477826 E-mail:grebla2001@yahoo.com 

Director adj - tel, 

mail  Bobeică Alina, tel:0723241416 E-mail:alinamanescu80@yahoo.com 

     

DOMENIUL  de 

formare 

profesională1) 

CLASA /  

AN DE STUDII 

INVATAMANT 

DE ZI2) 

Calificarea3) Număr de 

elevi 

şcolarizaţi4) 

Denumirea completă   

a partenerului de 

practică cu care 

esteîncheiată 

convenţie de 

practică5)  

Nr. de elevi 

repartizați 

în practică 
6) conform 

convențiilor 

cu agentul 

economic / 

instituția 

publică 

parteneră 

Date de contact ale agentului  economic/instituția publică parteneră Observaţii 9) 

Adresă, tel, fax, e-mail, website Reprezentant 

legal/persoană 

de contact 

(Nume și 

prenume) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

TURISM ŞI 

ALIMENTAŢIE 

  

  

  

  

  

  

  

  

a IX-a 

  

28 

    

str. Calea Bucuresti, nr. 40 bis, 0244311931- 

atelierul scolii 

  
  

      
Arieşan 

Aurora 727477826 

          

          

a X-a 

  

28 

 RA APPS SRP Sinaia  

str. Toporasilor nr.1A, 0244.31 11 51 JitaruCristina 

a angajat  

absolvenţi 

promoţia 

2017 

  SC RINA SINAIA  

 B-dul Carol I , nr. 8 , 0244311551 

Schwartz 

Marian 

a angajat  

absolvenţi 

promoţia 

2017 

  SC PALACE SA  str. Octavian Goga nr. 11, 0244 310275  
Moza Dorel   

tel:0723241416
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  SC ANDA SA  
Bd. Carol I, nr. 30,0.244.306.020 

Harabagiu 

Viorel   

  SC NEW MONTANA  
Str. Carol I,  nr. 32                             0244312751 Cojocaru 

Robert    

a XI -a 
tehnician in 

turism  
25 

 RA APPS SRP Sinaia  str. Toporasilor nr.1A, 0244.31 11 51 Artem Zisan    

SC RINA SINAIA  
 B-dul Carol I , nr. 8 , 0244311551 Schwartz 

Marian   

SC ANDA SA  

Bd. Carol I, nr. 30,0.244.306.020 

Harabagiu 

Viorel   

  

  

  

  

  

  

  

  

a XII -a  

tehnician in 

turism 
28 

 RA APPS SRP Sinaia  str. Toporasilor nr.1A, 0244.31 11 51 Artem Zisan    

SC RINA SINAIA  
 B-dul Carol I , nr. 8 , 0244311551 Schwartz 

Marian   

SC ANDA SA  
Bd. Carol I, nr. 30,0.244.306.020 

Harabagiu 

Viorel   

SC PALACE SA  str. Octavian Goga nr. 11, 0244 310275  
Moza Dorel   

organizator 

banqueting 
18 

 RA APPS SRP Sinaia  str. Toporasilor nr.1A, 0244.31 11 51 Artem Zisan    

SC RINA SINAIA  

 B-dul Carol I , nr. 8 , 0244311551 

Schwartz 

Marian 

angajări pe 

timpul 

vacanţei de 

vară 

SC PALACE SA  str. Octavian Goga nr. 11, 0244 310275  
Moza Dorel   

SC VICARIS SRL - 

CASA NOASTRA 
 

str. Republicii, nr. 62, 0244314556 Gilicel Viorel 

angajări pe 

timpul 

vacanţei de 

vară 

  

  

  

  

  

  

              

Clasa a IX-a înv. 

Prof. 
ospatar 21 

 RA APPS SRP Sinaia  str. Toporasilor nr.1A, 0244.31 11 51 Artem Zisan  CDL 

SC RINA SINAIA  
 B-dul Carol I , nr. 8 , 0244311551 Schwartz 

Marian CDL 

Clasa a X-a înv. 

Prof. ospătar  17    

      

  RA APPS SRP Sinaia  str. Toporasilor nr.1A, 0244.31 11 51 Artem Zisan    
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Clasa a XI-a inv. 

Prof. 

Ospătar(chelner) 

vânzător în 

unităţi de 

alimentaţie 

SC RINA SINAIA  

 B-dul Carol I , nr. 8 , 0244311551 

Schwartz 

Marian sponsorizări 

 

 

 

Anexa 3.4. 
 

Condiţii de învăţare 

CONDIŢII DE ÎNVĂŢARE ASIGURATE DE UNITATEA  ÎPT, anul şcolar 2018-2019 

 

 

A. CONDIŢII GENERALE DE FUNCŢIONARE 

 

Unitatea 

şcolară 
Localitatea 

Mediul de 

rezidenţă  

(Urban / 

Rural) 

 

Autorizaţii de funcţionare 

2018/20191) 

(DA/NU) 

 

Dacă s-a 

realizat 

evaluarea 

riscului la 

locul de 

muncă în 

şcoală 

(DA/NU) 

Amenajări pentru 

accesul persoanelor cu 

dizabilităţi 

O 

B 

S 

E 

R 

V 

A 

Ţ 

I 

I 

Rampe de 

acces 

(DA/NU) 

Grupuri 

sanitare 

adaptate 

(DA/NU) 

Colegiul 

Mihail 

Cantacuzino 

Sinaia Urban 

DA 

SSM-certif.443/16XII 2009 

PSI-contract nr.141/1.X.2012 

Medic medicina muncii-contract 

394/01.III.2013 

Aut.sanitara-

690,689,688/23.11.2009 

Aut.sanitar veterinara-

2331/11.02.2008 

ISCIR-216/08.XI.2013 

Da Da Da  
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ISCIR-217/08.XI.2013 

ISCIR-218/08.XI.2013 
 

 

 

 

 

B. ATELIERE ŞI LABORATOARE 

 

Unitatea şcolară Localitatea 
Domeniul de formare 

profesională/ profilul 1) 

Dotare minimă 

necesară în raport cu 

cerinţele standarului 

de pregătire 

profesională 2) 

(DA/NU) 

Ateliere şi 

laboratoare la 

nivelul 

standardelor 

moderne de 

pregătire 3) 

(DA/NU) 

Observaţii 4) 

Colegiul „Mihail 

Cantacuzino” 

 

Sinaia 

Mecanic / Lucrător în 

prelucrări la rece 
DA DA Phare TVET 

Turism şi alimentaţie/ 

Lucrător în alimentaţie 
DA DA Phare TVET 

Turism şi alimentaţie/ 

Ospătar( Chelner) 

vânzător în unităţi de 

alimentaţie 

DA DA Phare TVET 

Turism şi alimentaţie/ 

Bucătar 
DA DA Phare TVET 

Servicii/ Tehnician în 

turism 
DA DA Phare TVET 

Servicii/ Tehnician în 

gastronomie 
DA DA Phare TVET 
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Servicii/ Organizator 

banqueting 
DA DA Phare TVET 

 

 

Anexa 3.5.   
 

Situaţie privind reabilitarea unităţii  
 

 

 

PROGRAME DE REABILITARE ÎN CARE A FOST CUPRINSĂ UNITATEA ŞCOLARĂ* 

 

 

 

Nr. crt.  Unitatea şcolară  Anul reabilitării1) Programul prin care a fost/va fi reabilitată2)  

1. Colegiul „Mihail Cantacuzino”, Oraşul Sinaia  

2008 

2009 

2013 

2014 

2018 

Program Phare TVET 2004-2006 

Proiect finantat de Consiliului local Sinaia 

Proiect finantat din fonduri proprii şi de Consiliului local Sinaia 

Proiect finantat din fonduri proprii şi de Consiliului local Sinaia 

Proiect PNDL 

 

*Vor fi consemnate programele de reabilitate realizate începând cu anul 2005. 

 

 

 

NOTA 

1) Se trece anul în care a fost reabilitată sau anul estimat cînd va fi reabilitată pentru unităţile şcolare cuprinse în Programe aprobate sau în curs de 

derulare. 

2) Se vor trece: Program Phare TVET 2001-2003, Program Phare TVET 2004-2006, Program Guvernamental pt dezvoltarea Campusurilor şcolare, 

Program Guvernamental pt dezvoltarea SAM, Alte programe (se menţionează care, de ex: Program finanţat de Consiliul local) 
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Anexa 3.6.                                                                         Acţiuni de orientare şi consiliere 

Acţiuni de orientare şi consiliere pentru carieră derulate în anul şcolar 2018-2019 

 

Unitatea şcolară 

Acţiuni de orientare şi 

consiliere profesională 

(denumirea acţiunii) (1) 

Cine a 

organizat (2) 

Agenţi 

economic

i 

implicaţi 

(3) 

Alţi parteneri 

implicaţi (4) 
Grup ţintă Scop Observaţii (5) 

Colegiul „Mihail 

Cantacuzino” 

Săptămâna porţilor 

deschise 
 Colegiul  

Scoli generale din 

zona 
Elevii cls. VIII 

Atragerea absolvenţilor de gimnaziu 

spre profilurile colegiului 
 

 Ziua Colegiului Colegiul  
Comitetul de 

părinţi pe școala 

Elevii scolii 

Părinții 
Promovarea colegiului  

 

Prezentarea unor instituţii 

de învățământ superior din 

ţară şi din străinătate 

Participarea elevilor din 

clasele terminale la Târgul 

Universităților la Bucureşti 

Colegiul  

Universitatea 

Bucureşti 

Universitatea 

Politehnică 

București 

 

Universitatea 

„Transilvania” 

Braşov 

 

Elevii scolii 

Părinți 

Orientarea profesionala a tinerilor  

absolvenţi 

 

 

 
Târgul de turism al 

Firmelor de Exerciţiu 
ISJ Prahova   

Elevii claselor de 

turism 

Obișnuirea tinerilor cu viitorul loc de 

munca 

 

 

 

Participarea elevilor la 

Târgul de turism al 

României 

Ministerul 

turismului 
  

Elevii claselor de 

turism 

Obișnuirea tinerilor cu viitorul loc de 

munca 

 

 

 

Expoziții culinare  

Expoziție de decoruri 

culinare 
Colegiul   

Elevii claselor de 

la filiera 

tehnologică 

Obișnuirea tinerilor absolvenți cu 

viitorul loc de munca 
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Lecţii de dirigenţie in 

colaborare cu consilierul 

şcolar 

Colegiul   
Elevii claselor 

terminale 

Auto-cunoastere, conștientizarea 

competentelor si abilitaţilor dobândite în 

vederea alegerii corecte a unui parcurs 

profesional 

 

 

Anexa 3.7. 
 

Cabinete de orientare 
 

 

 

 

Situaţia cabinetului de orientare şcolară şi vocaţională la nivelul unităţii şcolare 

 

 

 

 

 

 

 

Nr. 

crt. 
Unitatea şcolară1 

Unitatea şcolară 

dispune de cabinet 

de orientare şcolară 

(DA/NU) 

Unitatea şcolară este 

arondată altei unităţi 

şcolare cu cabinet de 

orientare şcolară 

(DA/NU) 

Observaţii1) 

1. 
Colegiul „Mihail 

Cantacuzino”, oraşul Sinaia 
DA NU  
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133 
 

Anexa 3.8. 
Formarea profesorilor 

Formarea iniţiala a cadrelor didactice 2018-2019 

Unitatea şcolară Localit. 

Cadre didactice (1) 
Din care: 

Observaţii 
Profesori /Învățători Profesori instruire practică 

Nr. total 

cadre 

didactice 

Nr. cadre 

didactice 

calificate 

Nr. cadre 

didactice 

necalificate 

Procentul 

cadrelor 

didactice 

calificate 

Nr. total 

profesori 

Nr. 

profesori 

calificaţi 

Nr. 

profesori 

necalificaţi 

Procent 

profesori 

calificaţi 

Nr. PIP 

total  

Nr.PIP 

calificaţi 

Nr. 

PIPnecalifi

caţi 

Procent 

maiştri 

calificaţi 

 

COLEGIUL 

MIHAIL 

CANTACUZINO 

SINAIA 

SINAIA 

 

108 cadre 

didactice 

108 0 100% 105 105 0 100% 3 3 - 100%  

NOTĂ: 
(1) Evidenţele vor cuprinde TOATE cadrele didactice indiferent de numărul orelor din încadrare. Calitatea de cadru didactic calificat se stabileşte conform prevederilor 

Centralizatorului.  

 

 
Nivelul actual de calificare a cadrelor didactice 

2018-2019 

 

Unitatea şcolară Localit. 

Nr. total 

de cadre 

didactice 

calificate 

Numărul cadrelor pe nivel de calificare 

Obs. 

Absolvent 

al unei 

instituţii în 

domeniul 

postului (*) 

Definitiv. 
Grad 

II 
Grad I 

A două 

instituţie 

de înv. 

superior 

absolvită 

Absolvent cursuri 

postuniversitare 

Masterat 

în 

domeniul 

specializăr

ii sau în 

domeniul 

educaţiei 

Masterat în 

alte 

domenii 

Doctorat 

în 

domeniul 

specializăr

ii sau în 

domeniul 

educaţiei 

Doctorat  

în alte 

domenii 

COLEGIUL 

MIHAIL 

CANTACUZINO 

SINAIA 

SINAIA 108 108 23 12 68 25 8 25 8 2 -  

NOTĂ: 
(*) După caz, pentru maştri instructori, respectiv profesori. 
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Formare continuă a cadrelor didactice 2017-2018 
 

 

Unitatea şcolară Localitatea 

Nr. total 

de cadre 

didactice 

Numărul cadrelor didactice participante la formare continuă 

Observaţii 
(5) 

Activităţi 

metodice 

(1) 

Sesiuni 

ştiinţifice 

(2) 

Stagii de 

informare 

ştiinţifică 

(3) 

Cursuri de 

perfecţionare 

(4) 

Definitivat Grad II 
Grad  

I 

Cursuri 

postuniversitare 
Masterat Doctorat 

COLEGIUL 

MIHAIL 

CANTACUZINO 

SINAIA 

SINAIA 108 45 8 - 65 4 6 4 0 0 
- 

 
- 

 
NOTĂ: 

(1) Activităţi metodice organizate la nivelul unităţii de învăţământ sau pe grupuri de unităţi de învăţământ pe teme de specialitate sau în domeniul educaţiei. 

(2) Sesiuni ştiinţifice (conferinţe, seminarii, sesiuni de comunicări) organizate la nivel local, judeţean, naţional sau internaţionale. 

(3) Stagii de informare ştiinţifică în domeniul specializării sau educaţional realizate de departamentele universitare de profil sau de centrele de perfecţionare nominalizate de 

MECTS. 

(4) Cursuri de perfecţionare realizate în cadrul perfecţionării periodice, la cinci ani, a cadrelor didactice.  

(5) Se vor prezenta cauzele particulare a cadrelor didactice care nu participă la formarea continuă. 
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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) 

 

https://ro-ro.facebook.com/fiedu/
https://ro-ro.facebook.com/fiedu/
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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) 

 

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) 
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12   
Formarea continuă prin 

grade didactice 

28 septembrie 

2017  

 

1 (Stroe Alexandra) 

13   

Perfecționarea 

responsabililor cu  

formarea continuă 

28 septembrie 

2017  

 

1 (Stroe Alexandra) 

 

 

Anexe 10 

ANEXA 10.1EVOLUŢIA PREVIZIONATĂ A ABSOLVENŢILOR DE CLASA A VIII –A 
 

Localitate 
ANUL  

2011 
98 

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Localitatea Sinaia 94 83 74 71 87 77 67 65 

 

 

ANEXA 10.2 PIERDERI PE COHORTĂ ÎNREGISTRATE PE RUTA DE PROFESIONALIZARE DIRECTĂ 
 

Criteriul 
2014-2015 2015-2016 2016-2017 

 

2017-2018 

 

2018-2019 

Înscrişi in cl a 

IX-a Liceu 

tehnologic 
53 55 51 

28 28 
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Absolvenţi liceu 

tehnologic 50 53 49 

43 47 

TOTAL 

PIERDERI IN 

LICEU 

TEHNOLOGIC 

- - - 

  

% PIERDERI 

IN LICEU 

TEHNOLOGIC 
- - - 

  

 

 

 

10.3.CAUZELE PIERDERILOR ÎNREGISTRATE LA SFÂRŞITUL ANILOR ŞCOLARI 2018-2019 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAUZELE PIERDERILOR ÎNREGISTRATE pe tehnologic LA SFÂRŞITUL ANULUI 2018-2019 

 

Criteriul 

Total 

pierderi* (nr. 

elevi) 

Cauze 

Pierderi 

pe cauze       

(nr. elevi) 

TOTAL PIERDERI IN 

LICEU TEHNOLOGIC, 

profilul servicii 

 

abandon şcolar 0 

repetenţie 0 

transfer în altă unitate de învăţământ 0 
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10.4. 
 

 

RATA DE PROMOVABILITATELA LICEU, PROFILUL TEHNOLOGIC 

 

Clasa Criteriul 

Ani şcolari  

 

2013-2014 2014/2015 2015/2016 
 

2017-2018 

 

2018-2019 

a IX-a 

Total 

şcoală 

 

64 40 48 
43 47 

masculin 36 24 25   

feminin 28 16 23   

urban* 53 30 36   

rural* 11 10 12   

a X-a 

Total 

şcoală 

       55 
40 36 

  

masculin 34 18 22   

feminin 21 22 14   

urban* 43 35 29   

rural* 12 5 7   

a XI-a 

Total 

şcoală 

52 
58 44 

  

masculin 29 40 21   

feminin 23 18 23   

urban* 40 26 34   

rural* 12 14 10   

a XII – 

a 

 

 

 

Total 

şcoală 

71 
50 53 

  

masculin 36 28 39   

feminin 35 22 14   

urban* 66 35 40   

rural* 5 15 13   
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10.5.RATA ABANDONULUI SCOLAR 
RATA ABANDONULUI ŞCOLAR LA ÎNVĂŢĂMÂNTUL 

LICEAL TEHNOLOGIC 

 

Criteriul 

Ani şcolari  

 

2013-2014 
 

2014/2015 

 

2015-2016 

 

2017-2018 

 

2018-2019 

Total 

şcoală 

3 
- - 

- - 

masculin 2 - - - - 

feminin 1 - - - - 

urban* 0 - - - - 

rural* - -  - - 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

10.6.EVOLUTIA RATEI DE SUCCES 
 

EVOLUŢIA RATEI DE SUCCES ÎN PERIOADA ANILOR ŞCOLARI 2015/2019 

RATA DE SUCCES LA EXAMENUL DE BACALAUREAT la liceu 

 

Criteriul 

  Anul şcolar 

2014/ 

2015 

2015/ 

2016 

2016/ 

2017 

2017/ 

2018 

 

2018-2019 

E
X

A

M
E

N

U
L

 

D
E

 

B
A

C

A
L

A

U
R

E

A
T

 

 
Total  130 118 121 108 112 

 -pe sexe masculin 68 53    
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feminin 62 65    

  -după mediul de 

rezidenţă al elevilor  

din localitatea unde este situată şcoala 
65 66    

din alte localităţi, din care: 
65 52    

         urban 44 42    

         rural 21 10    

Promovaţi la 

examenul de 

bacalaureat 

Total absolvenţi promovaţi, din care : 99 98    

 -pe sexe 
masculin 51 40    

feminin 48 58    

 -după mediul de 

rezidenţă al elevilor  

din localitatea unde este situată şcoala 
51 53    

din alte localităţi, din care: 
39 45    

          urban 9 36    

          rural 3 9    

Ponderea 

absolvenţilor 

promovaţi la 

examenul de 

bacalaureat 

Total absolvenţi promovaţi, din care: 76,15% 83,05% 83,56% 85,34% 76.65% 

 -pe sexe 
masculin 75% 75,47%    

feminin 77,41% 89,23%    

 -după mediul de 

rezidenţă al elevilor 

din localitatea unde este situată şcoala 
51,51% 80,30%    

din alte localităţi, din care: 
60% 86,53%    

           urban 20% 85,71%    

           rural 14,28% 90%    

 

RATA DE SUCCES LA EXAMENUL DE CERTIFICARE A COMPETENŢELOR 

ABSOLVENŢILOR DE LICEU în perioada 2015-2019 
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10.7 NR. ELEVI/CADRU DIDACTIC 
 

Nivel de învăţământ 
Ani şcolari 

 

Criteriul 

 Ani şcolari 

2015/ 

2016 

2016/ 

2017 

2017/ 

2018 

2018/ 

2019 

E
X

A
M

E
N

U
L

 D
E

 C
E

R
T

IF
IC

A
R

E
 A

 C
O

M
P

E
T

E
N

Ţ
E

L
O

R
 

P
R

O
F

E
S

IO
A

N
L

E
 

Absolvenţi 

Total absolvenţi, din care : 50 53 43 47 

- pe sexe 

 

masculin 28 39   

feminin 22 14   

  - după mediul 

de rezidenţă al 

elevilor 

 

 

din localitatea unde 

este situată şcoala 

25 22   

din alte localităţi, din 

care: 

25 31   

urban 17 20   

rural 8 11   

Promovaţi la 

examenul de 

certificare 

competenţe liceu 

Total absolvenţi, din care : 46 45   

- pe sexe 

 

masculin 25 31   

feminin 21 14   

- după mediul 

de rezidenţă al 

elevilor 

din localitatea unde 

este situată şcoala 

25 19   

din alte localităţi, din 

care: 

21 26   

urban 14 17   

rural 7 9   

Ponderea 

absolvenţilor 

promovaţi la 

examenul de 

certificare 

competenţe liceu 

Total absolvenţi, din care : 100% 100% 100% 100% 

- pe sexe 

 

masculin 100% 100%   

feminin 100% 100%   

- după mediul 

de rezidenţă al 

elevilor 

din localitatea unde 

este situată şcoala 

100% 100%   

din alte localităţi, din 

care: 

100% 100%   
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2015-   

2016 

2016 -   

2017 

2017 

2018 

2018- 

2019 

 

liceal 12,43 12,56 
12,34 12,45  

profesional  1,21 1,02 
1,03 1,20  

 

 

10.8 Date privind inserţia socio-profesională a absolvenţilor şcolii, promoţia 2018-2019 (situaţia sept. 2019) 

Colegiul „Mihail Cantacuzino”, Oraşul Sinaia 

Nivelul de 

calificare  

Domeniul de 

pregătire  

Profilul la 

lic.tehn. 

Calificarea 

Nr.absovenţi 

(distinct pe 

fiecare nivel, 

domeniu/profil şi 

calificare) 

Continuă 

studiile 
Angajaţi 

Propria 

afacere 

(inclusiv ca 

persoană 

fizică 

autorizată sau 

ca producător 

agricol)  

Înregistraţi în 

şomaj 

(AJOFM) 

În situaţie de 

şomaj, 

neînregistraţi în 

evidenţele 

AJOFM  (dar 

care nu sunt 

angajaţi, nu au 

venituri şi se află 

în căutarea unui 

loc de muncă) 

Alte situaţii 

Observaţii 

(precizări 

suplimentare cu 

privire la alte 

situaţii, etc.) 

Liceu 

tehnologic 

(niv.4) 

 

Servicii 

 

 

Tehnician în 

turism 
28 19 5 - 3 - 1  plecat în Spania 

  
Organizator 

banqueting 
19 3 14 - 2 -   

TOTAL pentru nivelul 4 47 22 19 - 5 - 1  
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Nivelul de 

calificare  

Domeniul de 

pregătire  

Profilul la 

lic.tehn. 

Calificarea 

Nr.absovenţi 

(distinct pe 

fiecare nivel, 

domeniu/profil şi 

calificare) 

Continuă 

studiile 
Angajaţi 

Propria 

afacere 

(inclusiv ca 

persoană 

fizică 

autorizată sau 

ca producător 

agricol)  

Înregistraţi în 

şomaj 

(AJOFM) 

În situaţie de 

şomaj, 

neînregistraţi în 

evidenţele 

AJOFM  (dar 

care nu sunt 

angajaţi, nu au 

venituri şi se află 

în căutarea unui 

loc de muncă) 

Alte situaţii 

Observaţii 

(precizări 

suplimentare cu 

privire la alte 

situaţii, etc.) 

Scoala 

profesionala 

(niv.3) 

 

Servicii 

 

 

Turism și 

alimentație 

(ospătar) 

17 4 12 - 1 - -  - 

TOTAL pentru nivelul 3 17 4 12 - 1 - - - 

 

 

 

 

 

 

 

10.9. Reţele şcolare 

Reţele între şcoli Phare TVET 2001-2003 

 

Centrul de resursă 

responsabil 
Nr. şcoli arondate 

Şcoli Phare TVET arondate din regiunea….. 

(denumire, localitate, judeţ) 

- - - 
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Reţele între şcoli Phare TVET 2001-2003 şi 2004-2006 

 

Şcoala coordonatoare Şcoli Phare TVET arondate 

Colegiul „Mihail 

Cantacuzino" Sinaia, 

Grupul Şcolar Forestier 

Câmpina, 

Grupul Şcolar Industrial de 

Petrol Campina 

 

Grup Şcolar „Simion Stolnicul" Comarnic 

Grup Şcolar „Ion Kalinderu" Bușteni 

Colegiul „Mihail Cantacuzino" Sinaia 

Grup Şcolar Filipeștii de Pădure 

 Grupul Scolar Agromontan Teșila Valea Doftanei 

 Grupul Şcolar Industrial de Petrol Câmpina 

 Grup Şcolar Industrial Construcţii de Maşini Câmpina 

 Grup Scolar Industrial Energetic Campina 

 

 

 

 

 

 

 

Reţele locale active în care este implicată şcoala 

  

Şcoala coordonatoare 

(denumire)  
Scopul reţelei 

Colegiul 

„Mihail Cantacuzino” 

Scoala generală 

„George Enescu”, orașul 

Sinaia 

Orientarea profesională  a elevilor 

 Scoala generală 

„Principesa Maria”, orașul  

Sinaia 

Orientarea profesională  a elevilor 


