✓Baza materială care asigură instruire teoretică și practică, sală de sport, teren de sport, spațiu verde generos;
✓Internat complet renovat cu o capacitate de 165 de locuri și o cantina cu 165 de locuri;
✓Singura școală de construcții din județ cu o tradiție de 55 de ani;
✓Calificări în meserii căutate pe piața muncii;
✓Posibilitatea de formare profesională sub tutela operatorilor economici – Contracte de pregătire practică în învățământul
dual și profesional;
✓Prioritate la angajare după absolvire;
✓Transport asigurat de companii pe perioada practicii;
✓”Bursă profesională” pe durata studiilor: 200 de lei/lună indiferent de venitul/membru de familie de la Ministerul Educației
și o bursă de la companiile partenere, în funcţie de performanțe pentru elevii învățământului profesional;
✓Pentru elevii de la învățământul dual, pe lângă ”Bursa profesională” în valoare de 200 de lei/lună de la Ministerul Educației,
încă 200 de lei de la companiile partenere; în plus, suportarea din bugetul local a cheltuielilor cu cazarea și masa pentru elevii
care au domiciliul în altă localitate;
✓Decontarea integrală a navetei;
✓Program național de protecție socială ”Bani de liceu” în valoare de 250 lei/lună pentru familiile cu venituri mici;
✓Acordarea unui ajutor financiar în valoare de 200 euro pentru achiziționarea unui calculator.

DOMENIUL: CONSTRUCȚII, INSTALAȚII ȘI LUCRĂRI PUBLICE
ASOCIAȚIA
FIRMELOR
BIHORENE

➢SC DENI-FLOR SERVICE SRL
➢SC COTRO CONSTRUCȚII SRL
➢SC ASPLENIUM CONSTRUCT SRL
➢PFA COTUȚ G. VIOREL DĂNUȚ

➢SC ȘTEFĂNUȚ&DARIA SRL
➢SC ANDREALLYS CONSTRUCT
SRL

DOMENIUL: ELECTROMECANICĂ/ Calificarea profesională: Electromecanic utilaje și instalații industriale
➢SC ARC
MANAGEMENT&TECHNOLOGY SRL
➢SC GMAB CONSULTING SRL

ASOCIAȚIA
FIRMELOR
BIHORENE

DOMENIUL: MECANICĂ/ Calificarea profesională: Mecanic auto
➢SC AUTOGRAND ORADEA SRL
➢SC MULTIMOTOR DIESEL SRL
➢SC AUTOTUSYAN SERVICE SRL-D
➢SC PITLANE SERVICE SRL
➢SC SILVERCAR SERVICE SRL

➢SC CASA AUTO MIRALEX SRL
➢SC COMPACT SERVICE PKW SRL
➢SC CRISTING SRL
➢SC GIG IMPEX SRL
➢SC GLOBALCAR SRL
➢SC NATALE IMPEX SRL

➢SC RODEN TRANS SRL
➢SC DADIS AUTO SRL
➢SC DOREX A&J SRL
➢SC RAVI MOTORS SRL
➢SC AUTO CARE SRL

DOMENIUL: MECANICĂ/ Calificarea profesională: Confecționer tâmplărie din aluminiu și mase plastice

DOMENIUL: ESTETICA ȘI IGIENA CORPULUI OMENESC/ Calificarea profesională: Frizer-coafor-manichiurist-pedichiurist
➢PFA NIDERMAIER CRISTINA MIHAELA
➢SC BLOOM BY AMY SRL
➢PFA MOGA FELICIA ADRIANA

➢PFA SAVA N. VEROANA
➢ÎI ZAMFIR OLGA SABINA
➢PFA BOBȚAN-DELCZEG IZABELLA REKA
➢VARGA MARIOARA - SALON DE COAFURĂ,
FRIZERIE AMARACHI PFA

