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Domeniu: Domeniu: MecanicăMecanică    

Sculer matriţerSculer matriţer  

1 clasă 1 clasă --  28 locuri28 locuri  

Dosarul de înscriere conţine următoarele documente: 
- cerere tip de înscriere; 
- copie după certificatul de naştere sau după cartea de identitate; 
- documente care să ateste situația şcolară pentru ultimul an de studiu promovat 
(foaie matricolă pentru clasa a IX-a sau după caz, certificat absolvire sau 
certificat de calificare în urma finalizării şcolii de arte şi meserii)  

Domeniu: Domeniu: ElectromecanicăElectromecanică  

Electromecanic utilaje şi instalaţii industrialeElectromecanic utilaje şi instalaţii industriale  

1 clasă 1 clasă --  28 locuri28 locuri  

COMPANII PARTENERE 
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Inspectoratul Şcolar Judeţean Bihor | 
 

COLEGIUL TEHNIC “CONSTANTIN BRÂNCUŞI” ORADEA |  
 

Parcul Industrial Eurobuisness Oradea | Primăria Municipiului Oradea 
 
 
 
 

ÎNVĂŢĂMÂNT TEHNIC DE STATÎNVĂŢĂMÂNT TEHNIC DE STAT  

CANDIDAŢI:CANDIDAŢI:  

ABSOLVENŢIABSOLVENŢI  

DE CLASA a IXDE CLASA a IX--aa  LIMITA DE VÂRSTĂLIMITA DE VÂRSTĂ  

LA ÎNSCRIERE: 18 ANILA ÎNSCRIERE: 18 ANI  
LOCURI DISPONIBILE: 60LOCURI DISPONIBILE: 60  

POSIBILITATEA CONTINUĂRII POSIBILITATEA CONTINUĂRII 

STUDIILOR PENTRU STUDIILOR PENTRU 

OBŢINEREA UNUI GRAD DE OBŢINEREA UNUI GRAD DE 

CALIFICARE SUPERIOR CALIFICARE SUPERIOR 

(TEHNICIAN)(TEHNICIAN)  

SAU PENTRU OBŢINEREASAU PENTRU OBŢINEREA  

DIPLOMĂ RECUNOSCUTĂDIPLOMĂ RECUNOSCUTĂ  

PE PLAN NAŢIONAL ŞIPE PLAN NAŢIONAL ŞI  

INTERNAŢIONALINTERNAŢIONAL  

(CERTIFICAT DE COMPETENŢE(CERTIFICAT DE COMPETENŢE  

PROFESIONALE DE NIVEL 2)PROFESIONALE DE NIVEL 2)  

DURATA: 2 ANIDURATA: 2 ANI  

7 – 31 mai ETAPA I DE ÎNSCRIERE 

11 iunie – 
25 iunie 

ETAPA a II-a DE ÎNSCRIERE 
pentru ocuparea locurilor 
rămase libere 

27 august – 
31 august 

ETAPA a III-a DE ÎNSCRIERE 
pentru ocuparea locurilor 
rămase libere în urma 
examenelor de corigențe 

a. elevii înscrişi în clasa a IX-a 
învăţământ liceal, indiferent de 
filieră, profil sau domeniu de 
pregătire; 
b. candidaţii din seriile anterioare 
care au absolvit cel puţin clasa a IX-
a învăţământ liceal, fără a finaliza 
învăţământul profesional sau 
învăţământul liceal; 
c. absolvenţii din seriile anterioare 
care au finalizat şcoala de arte şi 
meserii, cu sau fără certificat de 
calificare profesională. 
Candidaţii şi absolvenţii prevăzuţi la 
lit. b) şi c) pot fi înscrişi în 
învăţământul profesional dacă nu au 
împlinit vârsta de 18 ani la data 
începerii anului şcolar. 

 calificare într-o meserie 

căutată pe piața muncii 

 prioritate la angajare după 

absolvire 

 posibilitatea de formare 

profesională sub tutela 
agenţilor economici 

 transport asigurat de 

companii pe perioada practicii 

 bursă pe durata studiului: 200 

de lei pe luna de la Ministerul 
Educației Naţionale (MEN) și o 
bursă de la companiile 
partenere, în funcţie de 
performanțe 

 durată de pregătire de 2 ani 
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DOMENIU: Construcţii, instalaţii şi lucrări publice 
Instalator instalaţii tehnico-sanitare şi de gaze - 14 locuri 
Dulgher-tâmplar-parchetar - 14 locuri 

7 – 31 mai ETAPA I DE ÎNSCRIERE 

11 iunie – 
25 iunie 

ETAPA a II-a DE ÎNSCRIERE 
pentru ocuparea locurilor 
rămase libere 

27 august – 
31 august 

ETAPA a III-a DE ÎNSCRIERE 
pentru ocuparea locurilor 
rămase libere în urma 
examenelor de corigențe 

a. elevii înscrişi în clasa a IX-a 
învăţământ liceal, indiferent de filieră, 
profil sau domeniu de pregătire; 
b. candidaţii din seriile anterioare care au 
absolvit cel puţin clasa a IX-a învăţământ 
liceal, fără a finaliza învăţământul 
profesional sau învăţământul liceal; 
c. absolvenţii din seriile anterioare care au 
finalizat şcoala de arte şi meserii, cu sau 
fără certificat de calificare profesională. 
Candidaţii şi absolvenţii prevăzuţi la lit. b) 
şi c) pot fi înscrişi în învăţământul 
profesional dacă nu au împlinit vârsta de 
18 ani la data începerii anului şcolar. 

Dosarul de înscriere conţine următoarele documente: 
 cerere tip de înscriere; 

 copie după certificatul de naştere sau după cartea de identitate; 

 documente care să ateste situația şcolară pentru ultimul an de 
studiu promovat (foaie matricolă pentru clasa a IX-a sau după caz, 
certificat absolvire sau certificat de calificare în urma finalizării şcolii 
de arte şi meserii)  

 poţi dobândi o calificare profesională 
care îţi permite să obţii mai rapid un loc 
de muncă şi să ai salariul tău mai 
devreme decât colegii tăi care optează 
pentru bacalaureat; 

 vei beneficia prin intermediul unui pro-
gram naţional de susţinere a 
învăţământului profesional de o bursă 
de studiu lunară în cuantum de 200 
RON; 

 pe parcursul vacanţelor, după închei-
erea stagiului de practică, vei putea con-
tinua să lucrezi pe o perioadă determi-
nată (cu respectarea condiţiilor legale) 
pentru a pune deoparte banii tăi; 

 angajatorii îi vor susţine (acolo unde 
condiţiile permit acest lucru) pe cei mai 
buni dintre elevi prin burse suplimentare 
de practică; 

 după finalizarea acestui program poţi, în 
acelaşi timp, să lucrezi şi să îţi continui 
studiile în cadrul liceului. 
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Calificarea profesională: 
 Tehnician desenator pentru construcţii şi instalaţii 
 Instalator instalaţii tehnico-sanitare şi de gaze 

Domeniul de pregătire de bază: 

Construcţii, instalaţii şi lucrări publice 
2 clase – 56 de locuri 

Calificarea profesională: 
 Tehnician în instalaţii electrice 
 Tehnician electrician electronist auto 

Domeniul de pregătire de bază: 

Electric 
2 clase – 56 de locuri 

Calificarea profesională: 
 Tehnician mecatronist 
 Mecanic auto 

Domeniul de pregătire de bază: 

Mecanică 
2 clase – 56 de locuri 

Calificarea profesională: 
 Tehnician în hotelărie 

Intensiv limba engleză 

Domeniul de pregătire de bază: 

Turism şi alimentaţie 
1 clasă – 28 de locuri 

 

În şcoala noastră se derulează proiectul 
multicultural Comenius, „The Planet in 
Our Hands” – cu finanţare de la Comisia 
Europeană, în parteneriat cu cinci ţări 
europene: Ungaria, Slovenia, Turcia, 
Polonia, Bulgaria pe durata a doi ani: 
septembrie 2012 - iunie 2014. 

În cadrul programului Leonardo da Vinci 
se derulează anual parteneriatul cu 
asociaţia profesională franceză “Les 
Compagnons du Devoir”, prin care tinerii 
francezi efectuează stagii de pregătire 
practică în şcoală şi la firme de 
construcţii alături de elevii noştri. 

PROIECTE INTERNAŢIONALE 

Avem dotări foarte bune, încurajăm sportul, 
activităţile extraşcolare, voluntariatul,  

şi… multe altele! 

VENIŢI SĂ VĂ ALĂTURAŢI NOUĂ  
PENTRU EDUCAŢIA VOASTRĂ! 

Informaţii la secretariatul şcolii: Oradea, Str. Menumorut nr. 33, 410004 
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ACTIVITATEA DE PERFORMANŢĂ 
 OLIMPICI ETAPA NAŢIONALĂ 2012 
Domeniul: Construcţii, instalaţii şi lucrări publice 

PREMIUL I - Sarca Raul Vasile 
MENŢIUNE - Căpuş David 

PARTENERI PRACTICĂ 
 SC SELINA SRL 
 SC ABED NEGO COM SRL 
 SC TREIRA SRL 
 SC DENI-FLOR SERVICE SRL 
 SC MOBILA ALFA SA 
 SC AUTO BARA & CO 
 CELESTICA 
 SC UAMT SA ORADEA 
 COMAU 
 SC FAIST MEKATRONIC SRL 
 SC RIVARA CONS SRL 
 SC AQUA INSTAL PRES SRL 
 SC VESTIND CONSTRUCT 
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