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rândul tinerilor 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Număr de referință: 2015-1-LV01-KA219-013417_3 
Beneficiar: Colegiul Energetic, Râmnicu 
Vâlcea 
Perioada: 01.09.2015-30.06.2018 
Participanți: 

• Valkas Gimnazija, VALKA, LETONIA – COORDONATORI 
• Colegiul Energetic, RAMNICU VALCEA, ROMANIA 
• Hov Alemdag Tunc Capa Anadolu Lisesi, ISTANBUL, 

TURCIA 
• Srednja  škola  Matije Antuna Reljkovića, SLAVONSKI 

BROD, CROAȚIA 
• Ies Xabier Zubiri Manteo Bhi, DONOSTIA - SAN 

SEBASTIAN, SPANIA 
Obiectiv: 
Realizarea unei platforme electronice pentru studiului Educației 
antreprenoriale, Economiei, Administrării Afacerilor, în scopul 
dezvoltării competențelor tinerilor. 
 

„Colegiul Energetic: o şcoală de 
prestigiu, o șansă la educație și 
pregătire profesională de calitate 
pentru toți tinerii, o școală ce 
privește spre viitor.” 
Colegiul Energetic este cea mai mare 
instituţie tehnică de învăţământ din 
judeţul Vâlcea şi pregăteşte specialişti in 
domeniul electro-energetic.  
Foşti elevi ai acestui liceu sunt angajaţi la 
companii precum Hidroelectrica,  CET 
Govora, Electrica.  
Principalele specializări sunt: electronică, 
automatizări, mecatronică, mecanică,  
protecţia mediului, elevii noştri fiind 
interesaţi de studiul limbilor străine, 
ştiinţe, economie, matematică, 
informatică.  
Mulţi elevi au promovat examene 
Cambridge şi ECDL şi încearcă permanent 
să-şi îmbunătăţească competenţele în 
domeniile de interes, pentru a avea 
oportunităţi de angajare mai mari. 
 
 
 
 
 
 
 
 
În prezent, Colegiul Energetic manifestă o 
deschidere către domeniul educaţional, 
care promovează valorile şi culturile 
europene, prin implicarea elevilor şi 
cadrelor didactice în proiecte de 
parteneriat educaţional pe diferite teme 
de interes, precum protecţia mediului 
înconjurător, antreprenoriat, surse de 
energie verde. 

Proiecte europene desfăşurate: 
 
”Energy and Employability – Local 
Solutions for New Challenges”, proiect 
Comenius, 2012-2014 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
”A Statistic and Scientific Research on 
Biodiversity/ Cercetare științifică și 
statistică a biodiversității”, proiect 
Comenius, 2013-2015 

 
”Specific Training Aiming at Renewable 
Energies and Sustainability”, parteneriat 
cu Asociaţia ProXpert, proiect Leonardo da 
Vinci, 2012-2013. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Acest proiect a fost finanțat cu sprijinul Comisiei Europene. Această comunicare reflectă numai punctul de vedere al autorului. Comisia nu este responsabilă pentru eventuala utilizare a informațiilor pe care le conține. 
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Reference number: 2015-1-LV01-KA219-013417_3 
Institution: Colegiul Energetic, Râmnicu 
Vâlcea 
Period: 01.09.2015-30.06.2018 
Participants: 

• Valkas Gimnazija, VALKA, LATVIA – COORDINATORS 
• Colegiul Energetic, RAMNICU VALCEA, ROMANIA 
• Hov Alemdag Tunc Capa Anadolu Lisesi, ISTANBUL, 

TURKEY 
• Srednja  škola  Matije Antuna Reljkovića, SLAVONSKI 

BROD, CROATIA 
• Ies Xabier Zubiri Manteo Bhi, DONOSTIA - SAN 

SEBASTIAN, SPAIN 
Objective: 
The accomplishment of an electronic platform for studying 
Entrepreneurial Education, Economics, Business Administration 
with the aim of developing students competence in this respect. 

  „Energetic College: a prestigious 
school, a chance for quality 
education and training for all young 
people, a school for the future.” 
Colegiul Energetic is the largest 
institution of technical education and 
training specialists in Valcea county, in 
electro-energetic field. Former students 
of this school are employed at companies 
such as Hidroelectrica, CET Govora, 
Electrica.  
The main specializations are: electronics, 
automation, mechatronics, mechanical, 
environmental protection, our students 
are interested in studying foreign 
languages, science, economics, 
mathematics, computer science.  
Many students have passed the exams 
Cambridge and ECDL and they are trying 
constantly to improve their skills in areas 
of interest, for higher employment 
opportunities. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Currently, Colegiul Energetic exhibits 
openness towards education, which 
promotes European values and cultures, 
involving students and teachers in 
educational partnership projects on 
various topics of interest such as 
environmental protection, green energy 
sources, entrepreneurship.  

European projects: 
 
”Energy and Employability – Local 
Solutions for New Challenges”, Comenius 
project, 2012-2014 

 
”A Statistic and Scientific Research on 
Biodiversity/ Cercetare științifică și 
statistică a biodiversității”, Comenius 
project, 2013-2015 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
”Specific Training Aiming at Renewable 
Energies and Sustainability”, in 
partnership with ProXpert Association,  
Leonardo da Vinci project, 2012-2013. 

 

This project has been funded with support from the European Commission. This publication reflects the views only of the author, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein. 


