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VIZIUNEA ȘI MISIUNEA COLEGIULUI ENERGETIC:

Colegiul Energetic: o școală de prestigiu, o șansă la educație și pregătire profesională de calitate 
pentru toți tinerii, o școală ce privește spre viitor.

Țelul nostru este să devenim cea mai de succes instituție care să formeze tineri specialiști în domeniile electric, 

electronică-automatizări, mecanică, protecția mediului din regiune, prin:
♦ calitatea serviciilor educaționale oferite, adaptate noilor tehnologii

♦ asimilarea tehnicilor de muncă intelectuală necesare instruirii și autoinstruirii pe durata întregii vieți
♦ cultivarea respectului pentru natură și mediul înconjurător

♦ educarea în spiritul respectării drepturilor și libertăților fundamentale ale omului
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ANALIZA NEVOILOR EDUCAȚIONALE
ÎN CONTEXTUL POLITIC, SOCIAL, ECONOMIC ȘI TEHNOLOGIC (PEST)

CONTEXT LEGISLATIV:
► Legea nr. 1/2011 - Legea educației naționale
► Legea nr. 87/2006 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.75/12.07.2005 privind asigurarea calității în educație
► Legea 53/2003 privind Codul Muncii, republicată, cu modificările și completările ulterioare.
► Hotarârea de Guvern nr. 44/2016 privind organizarea și funcționarea Ministerului Educației Naționale și Cercetării Științifice
► Ordin Nr. 3748/2016 privind aprobarea regulamentului de organizare și funcționare a Ministerului Educației Naționale
► Ordinul Nr.5132/10/09/2009 privind activitățile specifice funcției de diriginte;
► Ordinul Nr. 4595/22.07.2009 cu privire la aprobarea criteriilor de performanța pentru evaluarea cadrelor didactice din învățământul

preuniversitar;
► Ordin Nr. 5561/7 octombrie 2011 pentru aprobarea Metodologiei privind formarea continuă a personalului din învățământul preuniversitar
► Ordin Nr.4742/ 10.08.2016 pentru aprobarea Statutului Elevului
► Ordin Nr. 3.027/2018 pentru modificarea și completarea Anexei - Regulament - cadru de organizare și funcționare a unităților de învățământ 
preuniversitar la OMENCS nr. 5079/2016 privind aprobarea ROFUIP
► OMEN nr. 3160/1.02.2017 pentru modificarea și completarea Metodologiei-cadru de organizare și funcționare a consiliului de administrație din
unitățile de învățământ preuniversitar, aprobată prin OMEN nr. 4.619/2014
► Ordinul ministrului Educației și Cercetării nr. 3.125/2020 privind structura anului școlar 2020-2021
► Adresa 41971/12.09.2016, Precizari privind organizarea activității în învățământul tehnic
► Ordin Nr. 4121/13.06.2015 privind aprobarea standardelor de pregătire profesională
► Ordin Nr.4457/05.07. 2016 privind aprobarea Planurilor de învățământ și a Programelor școlare pentru cultura de specialitate și pregătirea practică

săptămânală din aria curriculară Tehnologii precum și pentru stagiile de pregătire practică
► Anexa la Ordinul MEN nr. 3502 din 29.03.2018 referitor la aprobarea Orientărilor metodologice generale pentru elaborarea curriculumului în 
dezvoltare locală (CDL) pentru clasele a XI-a și a XlI-a, ciclul superior al liceului, filiera tehnologică și pentru clasa a Xl-a învățământ profesional
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► Ordin Nr 5447 31/08/2020 privind aprobarea Regulamentului- cadru de organizare și funcționare a unităților de învățământ preuniversitar
► Ordin Nr. 5565 din 7 octombrie 2011 pentru aprobarea Regulamentului privind regimul actelor de studii și al documentelor școlare gestionate de

unitățile de învățământ preuniversitar
► Ordin Nr. 5349/07.09.2011 privind aprobarea metodologiei de organizare a Programului Să știi mai multe să fii mai bun
► Ordinul Nr. 5.034/29.08.2016 pentru aprobarea Metodologiei de organizare a Programului național „Școala altfel”
► Ordin nr. 4390/07.06.2012 privind înființarea Consiliului Național pentru combaterea și prevenirea violenței în mediul școlar
►Ordin comun al MS și MEC nr. 5487/31.08.2020 pentru aprobarea măsurilor de organizare a activității în cadrul unităților/instituțiilor de 
învățământ în condiții de siguranță epidemiologică pentru prevenirea îmbolnăvirilor cu virusul SARS-CoV-2

► Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 141/2020 privind instituirea unor măsuri pentru buna funcționare a sistemului de învățământ și pentru 
modificarea și completarea Legii Educației Naționale nr.1 / 2011

►Convenții și programe europene ce permit implicarea unității de învățământ preuniversitar în proiecte și parteneriate internationale
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Factori favorabili Factori nefavorabili

► Contextul politic intern și internațional în domeniul 
educației;

► Insuficienta valorificare oportunităților oferite de programele comunitare

► Măsurile de reducere a cheltuielilor guvernamentale, prin reducerea
► Progresul politicilor educaționale la nivel local, județean 
și național în ceea ce privește reforma din învățământ;

numărului de posturi, mai ales în sectorul administrativ;

► Necunoașterea sau neînțelegerea corectă a legislației
► Direcțiile strategice la nivel național și european stabilite prin:
- Legea Educației Naționale Nr.1/2011;
- Strategia Națională pentru Dezvoltare Durabilă a 
României;
- Programe de Educație și Formare de tip ERASMUS;

► Pandemia de Sars Cov 2 - cursuri online, dificultăți în desfășurarea stagiilor de
pregătire practică la agenții economici parteneri

► Demararea procesului de descentralizare, prin întărirea 
rolului școlilor în ceea ce privește selecția și alocarea resurselor.

CONTEXT ECONOMIC:
Strategia Lisabona, adoptată de către Consiliul European extraordinar de la Lisabona, din 23-24 martie 2000 și reînnoită de către Consiliul European 

de la Bruxelles din 22-23 martie 2005 propune un set de obiective, domenii prioritare de acțiune, ținte și măsuri, pentru orientarea politicilor europene de 
creștere economică și ocupare a forței de muncă către realizarea obiectivului strategic al Uniunii Europene de a deveni cea mai competitivă și dinamică 
economie bazată pe cunoaștere.
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În capitolul Educație, Programul Național de Reformă se pliază pe prioritățile Comisiei Europene, respectiv îmbunătățirea calității și sporirea 
nivelului investițiilor în sistemele de educație și formare profesională, participarea sporită la toate formele de educație și o mai mare mobilitate 
educațională și profesională a elevilor, studenților și cadrelor didactice în vederea atingerii celor două ținte în domeniul educațional fixate prin strategia 
Europa 2020. Aceste obiective, la nivel european, sunt: reducerea ratei părăsirii timpurii a școlii la un nivel maxim de 10% și creșterea ponderii absolvenților 
de învățământ terțiar cu vârsta de 30-34 ani la cel puțin 40%.

Pe plan local principalele ramuri industriale din județ se bazează pe valorificarea resurselor naturale existente, în domenii de activitate: chimia, 
construcții de mașini, energetica, exploatarea cărbunelui, a petrolului și a gazelor naturale, exploatarea și prelucrarea lemnului, construcțiile industriale și 
civile, industria ușoară, industria alimentară, turism și servicii.

Factori favorabili Factori nefavorabili
► Strategia de la Lisabona și Strategia Guvernamentală privind economia;
► Încheierea unor parteneriate cu întreprinderi, instituții și agenți economici în 
beneficiul școlii;
► cele mai mari investiții în regiune sunt în sectorul energetic;
► Posibilitatea obținerii unor resurse financiare extrabugetare din programe de 
finanțare realizate prin derularea unor proiecte în parteneriat.
► asigurarea manualelor școlare în mod gratuit
► asigurarea burselor profesionale, programul national Bani de liceu
► solicitări ale agenților economici pentru școlarizare în cadrul învățământului 
profesional-dual

►Nivelul mediu al veniturilorpe familie sub nivelul mediu al veniturilor din 
U.E.;
► Structură industrială slabă și nivel scăzut al investițiilor străine directe;
► Insuficienta dezvoltare a sectorului privat, a industriilor mici și mijlocii, 
precum și a parteneriatelor cultural-economice de anvergură;
► Menținerea diferențelor de nivel al dezvoltăriieconomice întresat și oraș;
► Migrația internațională a forței de muncă cu riscuri majore de abandon/eșec 
școlar eșecul al copiilor rămași fără supraveghere parentală;
► dificultate de a reuși atragerea de sponsorizări din partea agenților economici

CONTEXT SOCIAL:
În judetul Vâlcea incepand cu anul 2002 întâlnim o scădere a somajului care a atins un minim in 2008 și apoi datorită intrării în recesiune s-a produs 

o creștere pronunțată pana spre sfârșitul anului 2010. De asemenea se menține ca tendință si creșterea șomajului de lungă durată.
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O tendință îngrijorătoare este scăderea populației din categoria de vârstă 0-14 ani care va descrește -in actuala tendință de manifestare - în intervalul 
2005-2025 cu aproximativ 18,9 % la nivel județean.

Pe planul instruirii școlare se constată pe plan local interesul pentru pregătirea de cultură generală, fapt evidențiat de modul de plasare a opțiunilor 
pentru ciclul liceal.

Delincvența juvenilă este redusă, dar se impugn totuși măsuri care să prevină eventuale situații conflictuale.

Factori favorabili Factori nefavorabili

► Existența programelor guvernamentale de sprijinire socială a elevilor care 
provin din familii cu venituri reduse (Rechizite, Cornul și Laptele, Euro 200, 
Bani de liceu);

► Climat social sigur -un mediu școlar cu delincvență juvenilă redusă

► Implicarea elevilor și profesorilor în proiectul ERASMUS +;

► Situația materială precară a familiilor multor elevi și migrația în 
comunitatea europeană poate duce la riscul de abandon școlar;

► Șanse destul de mici de integrare în rândul forței de muncă ocupate a populației 
cu studii medii;

► Discrepanțe accentuate între condiția socială a populației rurale, comparativ cu 
cea urbană;
► Costurile relativ ridicate ale școlarizării pentru continuarea studiilor în
învățământul liceal (transport, cazare, masă, rechizite) cu efecte
negative asupra participării la educație, de la dezinteres până la absenteism și chiar 
abandon școlar;
► Contextul pandemic
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CONTEXT TEHNOLOGIC:
Se remarcă introducerea la scară tot mai largă echipamentelor informatice și a noilor tehnologii la toate nivelele Învățământului preuniversitar 

Contextul postaderare la Uniunea Europeană necesită globalizarea informațiilor și generalizarea tehnologiilor lavansate.
Programul M.E.N.C.S.-S.E.I. a adus avantaje indiscutabile pentru modernizare procesului de învățământ însă ajung să fie învechite.
Utilizarea programului national SIIR permite gestionarea eficientă a resurselor uman materiale, a proiectelor și programelor derulate la nivelul 

instituției.
Planul strategic de acțiune eEurope are ca obiectiv central inducerea de schimbări în educație și formare pentru o societate bazată pe cunoaștere, 

Platforma eLearning facilitează interacțiunea și comunicarea între oameni, la nivel institutional și acoperă o plajă foarte variată de medii de învățare, care 
combină text, imagini, sunete, prezentate prin modalități diverse: Web, CD-ROM, înregistrări audio.

Factori favorabili Factori nefavorabili

► Creșterea rolului tehnologiilor informatice și de comunicare în toate domeniile;

► Crearea și utilizarea unei baze naționale de date referitoare la educație (SIIR);

► Posibilitatea folosirea tehnologiilor multimedia și a Internetului pentru a 
îmbunătăți calitatea învățării;

► Alinierea sistemului educațional românesc la domeniile de competență cheie 
agreate în context european;

► Tehnologia eLearning - resursă pentru educație, aducând problemele vieții
reale în școală, permițând deopotrivă informarea elevilor și formarea
priceperilor lor în domeniul tehnologiei informației și comunicației;
► un număr semnificativ de cadre didactice utilizează computerul și programe 
computerizate în procesul de predare învățare.

► deși accesul la internet nu mai reprezintă o problemă, totuși accesul elevilor nu se 
face doar în scopuri educaționale ci de cele mai multe ori către divertisment(jocuri, 
muzică, film, chat, etc.);

► nevoia de pregătire continua pentru utilizarea programelor de calculator, și 
a platformelor digitale

► rețelele de calculatoare necesită investiții susținute pentru a se evita atât uzura 
fizică, cât mai ales uzura morală a echipamentelor

► dificultăți în dotarea laboratoarelor și atelierelor datorită slabei finanțări a 
învățămțântului tehnic
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DIAGNOZA MEDIULUI INTERN ȘI EXTERN- Analiza SWOT a Colegiului Energetic pentru anul școlar 2019-2020)

Puncte tari:
Dotări moderne la laboratoarele de la specializările electric, electronică-automatizări, măsurări tehnice, mecatronică până la protecția mediului
Cabinete metodice pentru fiecare comisie, dotate cu calculatoare conectate la Internet;
Cursurile se desfășoară între 7,30-14,30
Cabinet de consiliere psihopedagogică;
Bibliotecă școlară cu fond bogat de carte; Internat și Cantină modernă ; două săli de sport.
Existența unui număr mare de cadre didactice cu experiență și grad didactic I, profesori care fac parte din Corpul de experți în management educațional.
Procentul de promovare la examenul de Bacalaureat peste media națională a liceelor tehnologice
Experiență în derularea unor proiecte europene: Erasmus +
Existența de cadre didactice cu experiență în: evaluatori de manuale, autori de cărți și reviste școlare, autori de SPP și curriculum, membrii în comisii 
naționale, experți ARACIP;
Profesori cu rezultate foarte bune la diverse concursuri locale și naționale;
Parteneri sociali importanți care sprijină școala;
Oferirea unui spectru larg de profiluri și specializări cu o largă acoperire profesională;
Ofertă bogată de activități extrașcolare.
Implicarea agenților economici în realizarea SPP, a curriculei CDL

Puncte slabe:
Încadrarea cu personal didactic cu norma de predare în mai multe unități școlare creează dificultăți în întocmirea orarului;
Baza materială din atelierele școală învechită;
Dificultăți datorate pandemiei de Sars Cov 2 - învățământ online din 12 03 2020;
Nr. activităților de promovare și popularizare a școlii diminuat și limitat la mediul online
Număr mare de elevi navetiști - îngreunează desfășurarea activităților extracurriculare; pericol de abandon sau retragere;
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Neimplicarea unor părinți în demersul școlii de a micșora absenteismul (mulți elevi cu părinți plecați în străinătate)
Insuficiența manualelor pentru învățământul obligatoriu la unele discipline, lipsa totală la altele.
Oportunități:
Atragerea de fonduri europene pentru modernizarea și eficientizarea procesului de învățământ, precum și pentru optimizarea rezultatelor școlare;
Spații generoase la ateliere;
Cantină modernă;
Participarea profesorilor la cursuri de perfecționare și formare continuă;
Popularizarea anuală a ofertei de școlarizare prin diferite mijloace;
Preocuparea cadrelor didactice pentru proiectele europene
Implicarea comunității locale în viața școlii (participarea reprezentanților Consiliului Local, agenților economici și părinților la ședințele Consiliului de
Administrație, examene de competente)
Facilități acordate de la bugetul de stat pentru copiii proveniți din familii sărace (bursa „Bani de liceu”, decontarea navetei, burse pentru elevii înscriși în la 
forma de învățământ profesional dual);
Schimburi de experiențe cu instituții similare naționale și europene și promovarea exemplelor de bună practică
Amenințări
Concurența altor instituții de învățământ liceal din localitate care au specializări similare cu ale instituției noastre;
Motivarea slabă a cadrelor didactice pentru activități extracurriculare și de promovare a unității școlare;
Insuficient personal nedidactic(posturi vacante blocate) și didactic auxiliar;
Nesincronizarea orarului școlar cu cel al transportului regional;
Costul ridicat al cursurilor de formare continuă a cadrelor didactice;
Discontinuitatea unor politici educaționale ale ministerului;
Sporul demografic negativ cu implicații în dimensionarea rețelei școlare și a încadrării personalului didactic;
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BAZA MATERIALA A COLEGIULUI ENERGETIC

-învățământ de nivel gimnazial, liceal, profesional-dual, postliceal

-Trei corpuri de clădire(Scoala 1, 2; Atelier)

-cantină, internat

-internat pentru Centrul Național de Excelență -Handbal feminin

-laboratoare: informatică(3), fizică, chimie, biologie, mecatronică, electrotehnică, protecția mediului, automatizări, mecanică

-cabinet consilier școlar

-bibliotecă școlară/cabinet CDI

-cabinet de medicină generală și cabinet stomatologic

-bază sportivă cu: două săli de sport și două terenuri amenajat în aer liber

-sală de festivități

-ateliere pentru specializările din domeniul electric, electrotehnic, mecanic și mecatronic

-observator astronomic

11

mailto:ctenergetic@yahoo.com
http://www.ctevl.ro/


COLEGIUL ENERGETIC RM. VÂLCEA
STRADA ALEEA PROF. SERGIU PURECE, NR.10
TELEFON 0350807962
FAX 0350807962
E-MAIL ctenergetic@yahoo.com
Web http://www.ctevl.ro

1. CURRICULUM
O Cunoașterea și aplicarea documentelor de politică educațională și a finalităților pe nivele de școlaritate, urmărind modificările legislative recente
O Asigurarea calității educației conform cu standardele de calitate și cu așteptările beneficiarilor
O Stabilirea ofertei educaționale a școlii în funcție de nevoile specifice ale comunității Aplicarea sistemului de evaluare internă
O Valorificarea rezultatelor la examenele naționale și concursurile școlare, pe baza datelor statistice deținute, pentru creșterea performanțelor școlare
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ACTIVITATI TERMENE RESPONSABILI RESURSE NECESARE INDICATORI DE 
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Reactualizare PAS 2013/2020

Întocmire raport:privind starea și 
calitatea învățământului pentru anul 
școlar 2019-2020;

Întocmirea planurilor manageriale pe 
compartimente si catedre metodice

Prezentare, analiză, dezbatere și validare 
în Consiliul Profesoral, și CA

Septembrie 
2020

Septembrie 
2020

Octombrie
2020

Comisia desemnată
Directori 

Comisie curriculum 
Șefi compartimente 
Consilier educativ 

Coordonator pentru 
comisia de evaluare si 

asigurare a calității

Consiliu Profesoral, 
Consiliu de

Administrație

PLAI si PRAI 2017/2022

Raport comisie curriculum 
și Consilier educativ 

Resurse legislative

Concordanța cu
documentele MEC:
curriculum, metodologii,
ordine.
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Întocmire PLAN MANAGERIAL an 
școlar 2020/2021 prezentat și validat în 
C.P și C.A

octombrie
Director Resurse legislative si curriculare 

Norme P M și PSI
Programe educative scolare si 
extrascolare
Parteneriate cu agenți economici

Concordanța cu documente 
MEC
Atingerea standardelor de 
calitate în educație
Respectarea standarde PM 
si PSI
Respectare termene

C
U

R
R

IC
U

LU
M

PR
O

IE
C

TA
R

E

Elaborarea tematicii pentru Consiliul de 
Administrație și profesoral pentru
semestrul I și II

septembrie Director Rapoarte lunare privind
performanțele școlare 
Standarde de perfecționare

Atingerea standardelor de 
performanță
Atingerea standardelor de 
perfecționare continuă a 
cadrelor didactice 
Responsabilitate eficiență

Efectuarea încadrărilor/profesori/maiștri 
instructori/catedre discipline de
învățământ și instruire practică

14 Septembrie Director 
Reprezentant arie 

curriculară 
Profesori, maiștri 

instructori

Plan de școlarizare
Planuri cadru de învățământ 
Scheme orare
Regulament școlar

Atingere standarde
specifice

Întocmire scheme orare Septembrie
2020

Comisia pentru 
întocmirea orarului

Planul cadru de învățământ Atingere standarde
specifice

Proiectarea planificărilor calendaristice 
pe unități de învățare și competențe 
pentru cultura generală și de specialitate 
pe clasă/calificări/specializări.

1 octombrie
2020

Directori
Profesori

Reprezentant arie 
curriculară

Programe școlare
SPP ’

Atingere standarde
specifice
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C
U

R
R

IC
U

LU
M

PR
O

IE
C

TA
R

E

Asigurarea unității școlare cu toate 
documentele legislative și curriculare 
privind nomenclatoarele de calificări, 
planurile cadru de învățământ, programe 
școlare.
Completarea cataloagelor după sesiunea 
de corigente
încheiere a situatiilor școlare corigente si 
diferente.
Verificarea modului de completare și 
gestionare acte de studii an școlar 
2019/2020

Septembrie
2020

Director 
Membrii CA 
Informatician 
Diriginți și CP 

Comisia numita prin 
decizie director

Site MEN

Cataloage de corigențe și
diferențe
Borderouri notare
Subiecte scrise si orale
ROFUIP

Adecvarea conținutului pe 
nivele de învățământ 
și calificări ;
Promptitudine - 
Responsabilitate ; 
Corectitudinea 
completării cataloagelor 
și respectarea legalității 
privind Titlul VI art. 73-74
ROFUIP

Aplicare ordinului privind organizarea și 
desfășurarea examenului de Bacalaureat 
2021
Aplicare ordin 4800/31.08.2010 privind 
disciplinele și programele pentru
examenul de Bacalaureat 2021

Anul școlar 
2020/2021

Diriginții 
Prelucrare la clasele a 

XII-a 
Director 

Lectorate cu părinții

Ordinul ministrului Educației și 
Cercetării nr. 3.125/2020 privind 
structura anului școlar 2020-2021

Indicatori măsurabili în 
procente de
promovabilitate

Asigurarea metodologiilor pentru
continuare studii după învățământul 
obligatoriu; certificarea calificărilor
absolvenților de învățământul liceal, 
filiera tehnologică

Odată cu 
apariția

Directori 
Informatician

Site MEC; ISJ VÂLCEA alegerea standardelor 
specifice

Asigurarea necesarului de manuale 
școlare gratuite pentru elevii claselor V
VIII și IX - XII liceu pentru anul școlar 
2020/2021 ’

La solicitarea 
ISJ Comp. 

aprovizionare/ 
dotare

Director/, bibliotecar/ 
profesori/ discipline 

de învățământ .

Tipizate comenzi 
de manuale;
Serviciu dotări și aprovizionare -
ISJ

Legalitate și concordanță 
cu manualele selectate pe 
discipline de învățământ și 
catedre .
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Organizarea examenelor naționale Director , colectiv 
Didactic.

Logistica necesara;
Tipizate MEC
Ordinul ministrului Educației și 
Cercetării nr. 3.125/2020 privind 
structura anului școlar 2020-2021

Date statistice ;
Calitate/ tranșe de medii; 
Respectarea termenelor și 
normelor P.M.

Completarea și eliberarea actelor de
studiu

In termen de 10 
zile de la 

afișare rezultate

Director 
Compartiment secretariat

Cataloage de examen 
SPP cu competențe și calificări

Respectare termene

Organizare olimpiade școlare la nivel de 
școală, municipiu, județ(context
pandemic)

Decembrie 
2020-aprilie 

2021

Director 
Reprezentant arie 

curriculară

Metodologii MEC Date statistice

Asigurarea logisticii și pregătirea în 
detaliu a programelor de formare 
continuă și perfecționarea a cadrelor 
didactice

Permanent Responsabil comisiei de 
perfecționare

Documente MEN și CCD Adecvarea la nevoile
permanente de
perfecționare a catedrelor 
didactice

Reorganizarea expoziției școlare de la 
parter cu lucrări executare de elevi; 
diplome obținute la concursurile școlare 
și sportive. Reamenajare hol expoziție.

Octombrie
2020

Director;
Comisie curriculum;

Administrator

Lucrări ale elevilor și diplome 
obținute la concursuri și
olimpiade

Progresul în calificarea 
elevilor și performanțe 
școlare pe arii curriculare.

Prezentarea ofertei educaționale la 
Târgul anual de oferte.(adaptat la 
contextul pandemic)

Mai 2021 Directori 
Comisia promovare a 

imaginii 
Administrator

Plan școlarizare liceu cu finalități, 
Diplome, fotografii, grafice.
C.D.-oferta site școală; pliante, 
platforme online

Orientare școlară pentru 
absolvenții gimnaziului
(clasa a VIII a).
Realizare Plan Școlarizare 
propus.
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C
U

R
R

IC
U

LU
M

C
O

O
R

D
O

N
A

R
E

M
O

N
IT

O
R

IZ
A

R
E

Monitorizarea aplicării corecte a 
documentelor curriculare naționale la 
toate formele de învățământ

asistențe/ 
clase/prof și 

maistri 
Conform grafic 

semestrial

Director 
Membri CA 

Reprezentant arie 
curriculară

Fișe de asistență Adecvarea cerințelor
programelor școlare în
planificările calendaristice. 
Respectarea termenelor

Verificarea modului de utilizare a 
laboratoarelor de profesori conform 
planificărilor(context pandemic)

Asistente clase Director 
Reprezentant arie 

curriculară

Planificările afisate în fiecare 
laboratoare pe interior- ușă intrare

Concordanța cu
planificările 
calendaristice a orelor de 
laborator

Monitorizarea asigurări calității
educației

Raportare 
trimestrială 

surse ISJ 
ARACIP

Director 
Comisia de evaluare și 

asigurare a calității

Legea 87/2006; OUG 75/2005
Legea 1/2011

Indicatori de performanță- 
standarde de referință.
Respectarea atribuțiilor
comisiei.

Monitorizarea rezultatelor obținute la 
examenele naționale și concursuri
școlare în vederea creșterii
performanțelor școlare

Anual în C.P. 
raport de 
analiză a 

situației școlare 
- an școlar 

anterior 
(2019/2020)

Director 
Comisie curriculum 

Comisia de evaluare a 
calității 

Membri CA

Date statistice 
Diplome obținute

Studii comparative/ani
școlari anteriori

C
O

N
TR

O
L 

EV
A

LU
A

R
E

Evaluarea activității catedrelor prin 
rapoartele prezentate în consiliul de 
administrație și consiliul profesoral 
(puncte tari, puncte slabe, oportunități, 
amenințări )

Conform 
tematicii și 
termenelor 

Consiliului de 
Administrație și

C. P. ’

Director 
Reprezentant arie 

curriculară 
Comisia pentru evaluare 

și asigurarea calității

Plan de activități/ catedre
Plan de activitate Comisia pentru 
evaluare și asigurarea calității

Responsabilități și termene 
Indicatori de calitate
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Evaluarea situației școlare, frecvența și 
disciplina la fiecare Consiliu profesoral

Lunar Consiliu Profesoral
Comisie Disciplină

Plan de activități/ catedre
Plan de activitate Comisia pentru 
evaluare și asigurarea calității

Responsabilități și termene 
Indicatori de calitate

Urmărirea modului în care se realizează 
atribuțiile manageriale ale fiecărui cadru 
didactic în parte:
Aplicarea documentelor curriculare
Controlul parcurgerii ritmice a materiei 
Analiza obiectivă a nivelului de 
pregătire a elevilor cu măsuri concrete 
de ameliorare a situațiilor 
necorespunzătoare;
Controlul evaluării continue și motivate 
a elevilor;

Permanent - la 
asistentele 

efectuate la ore 
de 

teorie , 
laboratoare si 

practica

Director
Director

Reprezentant arie 
curriculară

Documente 
curriculare, 
portofolii 
didactice 
planificări 
calendaristice, 
unități de 
învățare, 
cataloage.

Legalitate, calitate , 
respectare termene, 
statistici

Desfășurarea tezelor semestriale(context 
pandemic-evaluări sumative)

Decembrie 
2020- 

Mai 2021

Director
Colectiv didactic

Dosar planificare teze(evaluari) Respectare termene-
concordanta cu
planificarea calendaristică
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2. MANAGEMENT ȘCOLAR

O Asigurarea asistenței manageriale și de specialitate prin asistențe la orele de curs
O Elaborarea proiectului planului de școlarizare
O Optimizarea folosirii resurselor umane, materiale și financiare în vederea atingerii scopurilor educaționale stabilite
O Transmiterea operativă a tuturor actelor normative specifice emise de M.E. C, I.S.J. și urmărirea respectării prevederilor legale
O Consilierea personalului didactic în vederea implementării corecte a modificărilor legislative recente

D
om

en
iu

Fu
nc

tii

ACTIVITATI TERMENE RESPONSABILI RESURSE NECESARE INDICATORI DE
PERFORMANTA

M
A

N
A

G
EM

EN
T 

SC
O

LA
R

PR
O

IE
C

TA
R

E

Reactualizare R.O.I
Dezbatere si avizare in C.A si C. P .

Septembrie-CP 
Septembrie- 
CA

Comisie pe domeniu 
numită prin decizie 
Director C.A si C. P

Regulament școlar
Propuneri Consiliul Elevilor
Propuneri C.A. si C.P

Respectarea legislației
Creșterea calității educației

întocmirea graficului de asistente la ore ale 
directorilor

octombrie
2020

Director Orare si grafice practica. 
Regulament școlar

Indicatori specifici fiselor de 
asistenta pe secvențe/lecții

Întocmirea programului de activități
educative, școlare și extrașcolare

Septembrie 
2020

Coordonator pentru 
programe educative 

școlare si extrașcolare

Regulament școlar, cerințe 
comunitate locala

Rapoarte prezentate in C. A si 
C.P
Atingerea standardelor

întocmire Program Comitet de securitate si 
sănătate în muncă și Plan de apărare civilă 
și PSI

Septembrie 
2020

Director 
Responsabili de comisii 

numiți prin decizie 
Director

Legislație in vigoare Respectarea termenelor si a 
legislației in vigoare
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Completarea fișelor postului/ pers.
didactic/personal didactic auxiliar și
nedidactic 2020/2021.

Septembrie 
2020

Director Formulare tip M.E.C.

întocmirea Proiectului planului de
școlarizare, an școlar 2021/2022
Prezentare si avizare in Consiliul Profesoral 
aprobare in Consiliul de Administrație si 
înaintare la ISJ

Noiembrie -
decembrie 
2020

Director 
C.P. 
C.A

Ordin M.E.C. privind
fundamentarea cifrei de
școlarizare.

Respectarea Legii 1/2011

O
R

G
A

N
IZ

A
R

E

Pregătirea școlii, atelierelor școlare și 
căminului internat în vederea deschiderii 
anului școlar, reparații, igienizări, dotări 
reorganizări etc.. Asigurarea materialelor 
sanitare de protectie in coontext
pandemic(dezinfectanți, maști, termometre, 
etc)

1 Septembrie
2020

Director , Administrator Buget
Venituri extrabugetare

Norme DSP , PM si PSI

Organizarea și desfășurarea examenelor de 
încheiere de situații școlare de corigență.

Septembrie 
2020

Directori , Cadre didactice Decizii Director Borderouri, 
Cataloagele,

Respectarea termenelor

Validarea situației școlare la sfârșit de an 
școlar;
Validarea calificativelor pers. didactic/pers.
didactic auxiliar și nedidactic pe 2019/2020.

Septembrie 
2020

Directorii Diriginții in 
Consiliul Prof./ clase Fișă 
tip MEC autoevaluare- 

evaluare șef catedră- 
evaluare C.A.

Cataloage.
Ordin Nr 5447 31/08/2020

Indicatori promovabilitate

• Numirea diriginților la clase 14 Septembrie
2020

Director Ordin Nr 5447 31/08/2020 Respectarea legislației

• Alegerea Coordonator de proiecte si 
programe educativ școlare si extrașcolare; 
responsabilul comisiei diriginților

Septembrie 
2020

Director Ordin Nr 5447 31/08/2020 Respectarea legislației
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In baza propunerilor primite numește : 
comisii de lucru, si solicita avizarea 

programelor de activitate ale acestora în 
consiliul profesoral;

Septembrie 
2020

Director, Consiliul 
profesoral

Ordin 5447 31/08/2020 Respectarea legislației
Eficientă- calitate Atingerea 
standardelor

Verificarea si aprobarea orarelor. Septembrie 
2020

Director Ordin Nr 5447 31/08/2020 Respectarea cerințelor
Psihopedagogice Atingerea
standardelor de solicitare a 
elevilor

M
A

N
A

G
EM

EN
T 

SC
O

LA
R

O
R

G
A

N
IZ

A
R

E

Constituirea C.A. în urma propunerilor în 
C.P și aprobarea profesorilor care să facă 
parte din C. A
Numirea secretar C.A.
Numirea secretar C.P.

Septembrie 
2020

Director, Consiliul 
Profesoral

OMEN 4619/2014 cu 
modificările si completările 
ulterioare(OMEN nr. 
3160/1.02.2017)

Respectarea legislației
Eficientă- calitate Atingerea 
standardelor

Aprobarea planificării serviciului pe școala- 
profesori, cu sarcini si atribuții specifice

lunar Director ROI/2020-2021 Respectarea atribuțiilor din
R.O.I. ’

încheierea de convenții cu agenți economici 
pentru practica elevilor.

Septembrie- 
octombrie 
2020

Director Nr clase/calificări Agenți
economici

Obligații si responsabilități 
școala si agenți economici

întocmirea graficului desfășurării tezelor 
semestriale (evaluări sumative -context
pandemic)

Semestrial: 
decembrie 
2020 S I 
Mai 2021 -S II

Director Ordinul ministrului Educației 
și Cercetării nr. 3.125/2020 
privind structura anului școlar 
2020-2021
Dosar cu grafice / clase liceu 
și gimnaziu

Respectarea termenelor
Ordinul ministrului Educației 
și Cercetării nr. 3.125/2020 
privind structura anului școlar 
2020-2021

Organizarea cabinetelor profesorilor Octombrie
2020

Director PV de predare primire Condiții optime de
desfășurare a activității
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Coordonarea activităților de pregătire 
organizate de cadrele didactice cu rezultate 
deosebite pentru elevii care participa la 
olimpiade, concursuri și festivaluri
naționale și internaționale.

Calendar MEC 
si ISJ
VALCEA

Director 
Coordonator Activități 

educative

Calendar MEC si ISJ
Planificare activități

Eficacitate , calitate atingerea 
obiectivelor

M
A

N
A

G
EM

EN
T 

SC
O

LA
R

O
R

G
A

N
IZ

A
R

E

întocmirea regulamentelor de funcționare a 
cercurilor, asociațiilor științifice, tehnice, 
sportive si cultural-artistice ale elevilor din 
unitatea de învățământ

Octombrie
2020

Reprezentant arie 
curriculară 

/Prof. Coordonator 
Activități educative 

Director

Regulamente specifice/
activități

Respectarea legalității si
atingerea scopurilor

Lansarea de proiecte de parteneriat cu 
unități de învățământ similare din Uniunea 
Europeană sau din alte zone;
întocmirea de proiecte de parteneriat cu 
unități școlare de același profil

Anual Comisie proiecte 
europene 

Catedră tehnic 
Director

Cerințele partenerilor
coroborate cu dezvoltarea 
scolii

Ținte strategice
Viziunea, misiunea ,
obiective.

Organizarea unui SIMPOZION de
comunicări științifice-metodice

Mai 2021 Director 
Responsabili arii 

curriculare

Bibliografii corespunzătoare 
temei

C
O

O
R

D
O

N
A

R
E

M
O

N
IT

O
R

IZ
A

R
E Asigurarea consilierii generale a elevilor Permanent Psiholog Școlar 

Director
Plan Managerial anual 
Plan activități semestrial

Atingerea obiectivelor si
responsabilităților
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Monitorizarea, evaluarea si elaborarea 
concluziilor desprinse din asistentele la 
orele de predare, laboratoarele si instruire 
practica prezentate in consiliile profesorale, 
pentru eliminarea eventualelor
disfuncționalități si creșterea performantelor 
școlare

Semestrial/C.P. Director 
reprezentant arie 

curriculară

Fise de asistenta Atingerea competentelor din 
programele școlare, SPP
urilor pe unități de învățare 
pentru cultura generală și de 
specialitate/clase/calificări/ 
specializări

Organizarea lectoratului cu părinții, si 
separate cu părinții elevilor clasa a XII a

Septembrie 
2020

Directori 
Diriginți și Responsabil 

comisie diriginți

Raport privind starea și 
calitatea învățământului
2019/2020

Eficiență-calitate Atingere
Standarde

M
A

N
A

G
EM

EN
T 

SC
O

LA
R

C
O

N
TR

O
L/

EV
A

LU
A

R
E

Evidențierea puncte tari, slabe, oportunități, 
amenințări din asistentele efectuate

în C.P. / lunar Director 
reprezentant arie 

curriculară 
Responsabil CEAC

Fise de asistente Asigurarea standardelor

Reactualizarea planului de activități in 
vederea remedierii deficientelor constatate 
în calitatea pregătirea elevilor si urmărirea 
aplicării acestuia .

începutul 
semestrului II

Director 
Comisie curriculum 
Responsabil CEAC

Plan activ Creșterea calitătii in procesul 
educațional

Urmărirea performantelor catedrelor si 
comisiilor in domeniul managementului 
educațional, a activității didactice, științifice 
si de formare

Semestrial /
C.P.

Director 
Comisie curriculum 
Responsabil CEAC

Plan activitate/ catedre Atingerea standardelor

Verificarea eficientei cu care sunt utilizate 
spatiile de învățământ si instruire practica in 
atelierele scoală

Permanent Director 
Comisie curriculum 
Responsabil CEAC

Planificări de utilizare spatii 
de învățământ si instruire 
practica

Atingerea standardelor

Asigurarea menținerii condițiilor igienico- 
sanitare in scoală, cămin si ateliere scoală

Permanent Director
Profesori de serviciu 

Administrator

PV inspecție DSP- inspecția 
muncii

Atingerea standardelor
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Valorificarea rezultatelor inspecțiilor
școlare tematice, a celor efectuate de 
Politie, PM și PSI si stabilirea de masuri de 
remediere a eventualelor deficiente de la 
nivelul scolii

Permanent 
Conform 
termenelor 
stabilite prin
P.V. inspecții

Director
Consiliul de administrație 

Consiliul profesoral

PV de inspecții ISJ, MEN, 
P.M, PSI, Politie comunitara

Conformitate cu
recomandările si standardele 
specifice

Urmărirea utilizării eficiente și justificative 
resurselor financiare alocate de la MEC și 
Consiliul local si resurselor extrabugetare

Trimestrial/ An 
calendaristic

Director 
Administrator 

financiar

Buget de venituri si cheltuieli Asigurarea legalității utilizării 
fondurilor / capitole

Asigurarea respectării stricte a legalității la 
nivelul unității școlare

Permanent Director, C.A.
Consiliul Prof
Secretar Șef 

Administrator financiar 
Administrator patrimoniu

Documente si ordine MEN, 
ISJ, HG

Atingerea standardelor

§
hJ©NS a

Luarea de atitudine fata de situațiile 
negative privind procesul instructiv
educativ, cu discreție si profesionalism

Permanent Director, 
Colectiv cadre didactice

Ordin Nr 5447 31/08/2020
R.O.I

Respectarea Legislației
Corectitudine - obiectivitate

Monitorizarea, negocierea si rezolvare 
disfuncționalităților pentru preîntâmpinarea 
conflictelor majore.

Permanent Director, Colectiv cadre 
didactice

Ordin Nr 5447 31/08/2020
R.O.I

Respectarea Legislației
Corectitudine - obiectivitate

Ss
a y u © t© z u © z u

Argumentarea si negocierea (daca este 
cazul ) a unor calificative mai mici de foarte 
bine, acordate cadrelor didactice,
personalului didactic auxiliar și nedidactic.

După caz Director, reprezentant arie 
curriculară C A

Fise de evaluare anuale
model MEC

Respectarea Legislației
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3.RESURSE  UMANE

O Asigurarea cunoașterii legilor, ordinelor, metodologiilor și a celorlalte acte normative privind încadrarea, perfecționarea șl evaluarea cadrelor
didactice și a personalului didactic auxiliar

O Asigurarea formării personalului didactic
O Creșterea calității resurselor umane angajate în unitate în vederea îndeplinirii scopurilor educaționale propuse și asigurarea calității

D
om

en
iu

Fu
nc

tii

ACTIVITATI TERMENE RESPONSABILI RESURSE 
NECESARE

INDICATORI DE 
PERFORMANTA

R
ES

U
R

SE
 U

M
A

N
E

PR
O

IE
C

TA
R

E

Completare formulare cu date necesare 
normării personalului didactic auxiliar 
și nedidactic în anul școlar 2020/2021.

Septembrie 2020 Secretar șef 
Director

Formulare tipizate ISJ Corectitudinea înscrierii
datelor

Constituirea catedrelor / discipline de 
învățământ si proiectul de încadrare cu 
personal didactic titular an școlar 
2021/2022

Februarie 2021 Director 
reprezentant arie curriculară 

Secretar sef , 
C.P si C.A

Proiect Plan Sc
2021/2022
Metodologie
Mișcare personal didactic

Legea 1/2011 Ordine MEN 
ROFUIP Ordin Nr 5447 
31/08/2020

întocmirea situațiilor post/ catedre 
vacante/rezervate complete si
incomplete (formulare separate)

Februarie 2021 Director 
reprezentant arie curriculară 

Secretar sef , 
C.P si C.A

Proiect Plan Școlarizare 
Nr clase in afara de cele 

terminale.
Metodologie Mișcare
personal didactic

întocmirea situațiilor statistice post / 
catedra rezervata pe anul școlar in curs 
de desfășurare

Februarie 2021 Director, 
Secretar sef

încadrări
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întocmirea situațiilor cu personal 
didactic suplinitor/ discipline de
învățământ pentru anul școlar in curs 
de desfășurare

Februarie 2021 Director, 
Secretar sef

încadrări

întocmirea situațiilor statistice privind 
normarea si vacantarea post/ catedra 
începând cu 1 septembrie

Februarie 2021 Director 
reprezentant arie curriculară 

Secretar sef 
C.P si C.A

Proiect Plan Școlarizare 
Nr clase in afara celor 

terminale

Legalitate

Proiectarea planului anual de
perfecționare a personalului didactic si 
didactic auxiliar la nivelul scolii si 
C.C.D

octombrie 2020 Director
Comisie curriculum

Secretar sef

Ordine MEC
Oferta CCD

Atingerea standardelor

C
O

O
R

D
O

N
A

R
E/

 
M

O
N

IT
O

R
IZ

A
R

E

Respectarea calendarului privind
mișcarea personalului didactic

Ianuarie - Iulie 
2021

Director Metodologie și calendar 
MEC

Respectarea legalității

Completarea fiselor posturilor pentru 
întregul personal al școlii conform 
legii si contractul colectiv de munca

Septembrie 2020 Director Fise post model MEC,
sindicate

Respectarea legalității

Coordonarea activității de pregătire 
asigurate de cadre didactice pentru 
examenul de Bacalaureat, olimpiade si 
concursuri școlare.

Permanent Director 
Comisie curriculum 

Profesori

Programe BAC
Metodologii 
concursuri MEC

Planificări

Eficienta
Respectarea termenelor

Sprijinirea cadrelor didactice stagiare 
in absolvirea unor cursuri de
perfecționare si reconversie
profesionala organizate la nivelul 
C.C.D. si Universitățile de profil

Permanent Comisie curriculum Programe C.C.D. 
Universități

Atingerea standardelor
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Abilitarea cadrelor didactice cu
competențe necesare elaborării de 
auxiliare curriculare: fișe de lucru, 
teste de evaluare, fise de evaluare 
pentru activitatea practică a elevilor.

Permanent Director 
reprezentant arie curriculară

Programe școlare
SPP-uri

Creșterea calității in educație

C
O

N
TR

O
L/

EV
A

LU
 

A
R

E

Monitorizare activității de formare 
continuă a personalului didactic și 
didactic auxiliar.

Permanent Comisie de perfectionare Plan de activitati Respectarea termenelor

Efectuarea de asistente la ore de curs și 
instruire practică, mai ales in cazul 
cadrelor didactice debutante si în 
vederea consilierii acestora.

3-4 ore
săptămânal

Director însoțit după 
caz de reprezentantul ariei 

curriculare

Grafic asistenta
Fise de evaluare

Indicator de 
performanta pe 
secvențe lecție sau zi 
de instruire practica

N
EG

O
C

IE
R

E/
 

R
EZ

O
LV

A
R

EA
 

C
O

N
FL

IC
TE

LO
R Rezolvarea cu abilitate și discreție a 

diferitelor situații conflictuale care pot 
apărea între cadrele didactice din 
școală, între profesori și conducerea 
școlii sau între elevi și profesori, 
pentru asigurarea unui climat de 
muncă eficient

Permanent Director, 
Diriginți

C. A
.

Abilitați in 
comunicare

Eficienta - 
promptitudine
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4. RESURSE MATERIALE
O Fluidizarea fluxului informational dintre Colegiul Energetic și instituțiile partenere
O Gestionarea eficienta a resurselor materiale
O Identificare de surse de finanțare pentru dotare laboratoare, întreținerea bazei materiale
O întocmirea bugetului pentru anul financiar 2021

D
om

en
iu

Fu
nc

tii

ACTIVITATI TERMENE RESPONSABILI RESURSE NECESARE INDICATORI DE
PERFORMANTA

R
ES

U
R

SE
 M

A
TE

R
IA

LE

O
R

G
A

N
IZ

A
R

E

Efectuarea analizei privind necesarul de 
reparații curente 2020/2021

Noiembrie 2020 Director 
Administrator

Referat necesități Atingerea standardelor

Elaborarea unui plan de completare a 
dotării laboratoarelor și atelierelor școala 
cu softuri didactice; materiale pentru 
ateliere școala;

Decembrie 2020 Director
Comisie curriculum

Atingerea standardelor

Elaborarea unui plan de activități privind 
asigurarea cu cataloage, tipizate, carnete 
de note și legitimații la începutul anului 
școlar.

1 Septembrie 2020 Director
Secretar sef

ISJ- compartiment dotări Atingerea standardelor

Identificarea/Atragerea de surse de 
finanțare din partea instituțiilor
partenere/agenți economici

Anul școlar 2020
2021

Conducerea scolii Primăria
Comitetul de părinți

încheierea de parteneriate 
Derularea de proiecte cu 
finanțare locală, națională. 
Europeană
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-uri pentru a obține 
dispozitivele 
necesare elevilor 
aflați în dificultate în 
desfășurarea online

Achiziționarea de materiala/echipamente 
necesare modernizării spațiilor de 
învățământ

Îmbunătățire rețea 
internet
Sporirea volumului 
traficului de date 
Facilitarea conectării 
la internet 
Modernizare 
laboratoare/Ateliere 
Completarea dotării 
claselor pentru 
transmitere ore online 
pentru scenariul 
galben de funcționare 
in contextul 
pandemic 
Amenajare Sali cu 
bănci individuale 
Asigurare materiale 
sanitare, dezinfectanți 
Parteneriate cu ONG

Octombrie - 
noiembrie 2020

Februarie martie
2021

permanent

Conducerea școlii 
Primăria 
Administrativ 
Sponsori

Atingerea standardelor

Respectarea 
condițiilor de distanțare fizică

Respectarea condițiilor 
sanitare

Asigurare desfășurare ore 
online
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Acțiuni de reabilitate/recondiționare a 
bazei materiale existente prin utilizarea 
propriilor resurse

Amenajare spațiu 
exterior, gard linia de 
nord a curții 
Colegiului

Mai -iunie 2021 Conducerea școlii 
Primăria 
Administrativ

Atingerea standardelor

Reabilitare spații 
cazare

Administrativ Atingerea standardelor

Acțiuni pentru implementarea normelor 
de protecție în situații de 
urgență(cutremur, incendiu) stabilite de
ISU ’

Cel puțin trei 
exerciții de simulare 
a situațiilor de 
urgență semestrial

anual Conducere școlii 
Administrativ 
Profesori 
Elevi

Creșterea gradului de 
siguranță

Elaborarea unui plan privind asigurarea 
cu diplome, certificate , atestate, acte de 
studiu, etc.

Mai 2021 Director Secretar sef ISJ compartiment dotări Atingerea standardelor

R
ES

U
R

SE
 M

A
TE

R
IA

LE

Asigurarea cu manuale gratuite a elevilor 
claselor de gimnaziu și liceu.

Iulie - August 2021 Director 
Administrator 

Bibliotecar

ISJ- depozit Respectarea termenelor

Stabilirea priorităților în vederea
repartizării fondurilor, a mijloacelor fixe 
și a obiectelor de inventar

început an școlar Director 
Contabil șef 

Administrator

Buget cheltuieli 
Dotări

Atingerea standardelor

< £ 
z s

o lo S u S

încheierea contractelor pentru diferite 
tipuri de achiziții

Permanent Director Asigurarea legalității

Monitorizarea aprovizionării cu
documente școlare și acte de studiu

August-Septembrie 
2021

Director
Secretar sef

Acte de studii Liceu Respectarea termenelor

Controlul privind folosirea fondurilor 
bugetare pe capitole

Permanent Director Bilanț contabil 
Referate

Asigurarea standardelor
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Evaluarea alocării fondurilor 
extrabugetare după priorități conform 
referatelor șefilor de catedră sau 
compartimente

Permanent Director Bilanț contabil 
Referate

Asigurarea standardelor

Negocierea și monitorizarea acțiunilor 
școlii pentru obținerea contractelor de 
sponsorizare și a fondurilor 
extrabugetare.

Permanent Director Contracte si convenții Atingerea standardelor

Argumentarea și negocierea utilizării 
fondurilor astfel încât să se evite crearea 
unor conflicte la nivelul școlii

Permanent Director 
Comisie curriculum 
Șefi compartimente

Referate 
Ordine de plate

Satisfacerea obiectivelor
Respectarea termenelor
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5. PARTENERIATE SI PROGRAME
O Coordonarea și organizarea proiectelor de parteneriat educațional plan intern și internațional
O Colaborarea cu instituții guvernamentale abilitate în derularea de proiecte și programe comune
O Coord onarea și organizarea proiectelor proprii specifice, pentru tineret

D
om

en
iu

Fu
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tii

ACTIVITATI TERMENE RESPONSABILI RESURSE NECESARE INDICATORI DE 
PERFORMANTA

PA
R
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N
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IA

TE
 SI
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O
G

R
A

M
E

PR
O

IE
C

TA
R

E

încheierea de convenții de parteneriat cu 
agenții economici pentru practica
elevilor

Septembrie Direcțiune Convenții pentru stagii de 
practică

Atribuții si obligații pentru 
parți contractante

întocmirea unui program de activități 
educative școlare și extrașcolare:

Septembrie 2020 Coordonator 
programe educative 

școlare si 
extrașcolare, 

Director

Plan - activitate Baze de date 
specifice

Strategii Eficienta-calitate
Atingerea standardelor

întocmirea de convenții de parteneriat 
cu unități școlare, instituții.

Octombrie 2020 Director HG 87/2006 Indicatori privind 
calitatea învățământului

întâlniri/dezbateri în sprijinul 
dezvoltarea competențelor 
antreprenoriale a absolvenților

permanent Catedra tehnică 
Directorii

Agenții economici 
Camera de comerț 
ISJ, Direcția muncii

Ajutor/ sprijin/încurajare spre 
antreprenorial
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Realizarea de parteneriate cu instituții 
locale, județene, naționale, europene

permanent Directorii
Consilierul educativ 
Comisia de proiecte 

europene

Primăria Râmnicului 
Biblioteca j udețeană 
Cercul Militar Vâlcea, 
Filarmonica Ion Dumitrescu 
ISU, Poliția Rm. Vâlcea 
Muzeul Județean 
Crucea Roșie, etc.

Parteneriate educaționale 
Promovarea exemplelor de 
bună practică
Implicarea unui număr cu 
10% mai mare de elevi în 
activități extrașcolare și 
Extracurriculare

Identificarea de programe noi și 
continuarea programelor europene 
existente

2020-2021 Responsabil proiecte 
europene

Parteneri UE Scrierea, aprobarea unor 
proiecte noi 
(Erasmus +; POCU)

Atragerea și implicarea elevilor în 
diverse proiecte pentru cunoașterea și 
promovarea valorilor europene

2020-2021 Comisia pentru 
proiecte europene

Elevii 
Profesorii

Înscrierea unui număr cât mai 
mare de elevi în 
proiecte(Erasmus)

Identificarea unei noi direcții în 
parteneriatului cu părinții pentru 
implicarea activă în activitatea 
educativă a școlii

Septembrie - 
octombrie 2020

Directorii
Diriginții

Părinții 
Elevii

Încheierea parteneriatului 
pentru educație elev-părinte- 
școală
Creșterea gradului de 
implicare a familiei în viața 
școlii(cu 15% mai mulți 
părinți implicați în activitățile 
școlii).

O
R

G
A

N
IZ

A
R

E Monitorizarea aplicării programelor 
guvernamentale

Permanent Director Coordonator 
programe si proiecte 

educative

Baze de date specifice Strategii Eficienta-calitate 
Atingerea standardelor
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Elaborarea de materiale informative 
privind activitățile de la funcția de 
proiectare

Semestrial Director 
Coordonator 

programe si proiecte 
educative

Referate Atingerea standardelor

Colaborarea cu ISJ în inițierea, derularea 
și monitorizarea proiectelor școlare și de 
tineret.

Permanent Coordonator 
programe si proiecte 

educative

Comunicarea cu inspector - 
programe educative

Atingerea standardelor

Colaborarea cu sindicatele în vederea 
respectării legislației muncii.

Permanent Director Respectare contract colectiv de 
munca

Atingerea standardelor

C
O

N
TR

O
L/

EV
A

LU
A

R
E

Elaborarea rapoartelor privind 
activitatea unității școlare în urma 
inspecțiilor generale, acestea urmând a fi 
aduse la cunoștință părinților, elevilor și 
a comunității.

După inspecții ISJ 
conform calendar

Director Proces verbal inspecție Atingerea standardelor din 
tematica de control

Evaluarea programelor și proiectelor 
derulate pe tot parcursul desfășurării lor.

Semestrial Director Coordonator 
programe si proiecte 

educative

Logistica specifică Măsuri de eficientizare si 
creșterea calității
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6. IMAGINE
^ Crearea condițiilor necesare în vederea creșterii implicării comunității locale în viața școlii
^ Asigurarea condițiilor pentru buna colaborare cu Consiliul Reprezentativ al părinților
^ Asigurarea transparenței în ceea ce privește activitatea Colegiului Energetic și conturarea unei imagini pozitive a instituției în
rândul comunității locale_______________________________________________________________________________________

D
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iu

Fu
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tii

ACTIVITATI TERMENE RESPONSABILI RESURSE NECESARE INDICATORI DE 
PERFORMANTA

O
R

G
A

N
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A
R

E
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O
IE

C
TA

R
E

Realizarea pliantelor pentru Oferta 
Educaționala 2021/2022

semestrul I Director 
Reprezentant arie 

curriculară

Date statistice 
Proiect plan școlar

Realizarea 
indicatorilor specifici

• Organizarea schimburi de experiența, 
lecții deschise, simpozioane, concursuri.

Semestrial Informatician 
Director 

Reprezentant arie 
curriculară 
Profesori

Fotografii
SITE - Școală
Ghiduri metodice
Proiecte de lucru 
Curriculum SPP-uri etc.

Atingerea standardelor

Conceperea și distribuirea de materiale 
informative care să cuprindă oferta 
educațională a școlii

ianuarie-mai 2021
Conducerea scolii 

Comisia de 
promovare a imaginii 

scolii

Fotografii, 
pliante, 
lucrări ale elevilor

Materiale informative

Organizarea/Amenajarea standului cu 
Oferte educaționale la târgul
anual(context pandemic-mediul online)

Mai 2020 Director Fotografii, pliante, lucrări ale 
elevilor, diplome, premii,
trofee.

Atingerea standardelor
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Revalorizarea învățământului 
profesional și tehnic prin acțiuni comune 
școală-comunitate și promovarea 
rezultatelor

permanent Directorii
Comisia curriculum 
Consilierul educativ

Agenții economici 
Instituții diverse 
Părinții

Plan de acțiuni școală- 
comunitate, 
școală-părinți
Promovarea acțiunilor din 
școala noastră și a exemplelor 
de bună practicățcel puțin un 
articol, interviu, activitate 
mediatizată lunar în mass
media

Prezentarea Ofertei Educaționale 
2021/2022 claselor a VIII a prin 
mijloace media sau în funcție de 
contextul pandemic prin vizite la școli 
generale, cât și prin atragerea elevilor de 
gimnaziu in vizite la Colegiul Energetic 
in cadrul programului Școala Altfel

Semestrul II Director Profesori și 
profesori ingineri 

desemnați

Articole promovare 
Actualizare site 
Pagina Facebook 

Pliante 
Comunicare 

Verbala

Realizare Plan 
Școlarizare

Director, 
Prof. Simion Mihăiță Constantin
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