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SCURT ISTORIC

În 1962 se înfiinţează Şcoala Medie Tehnică de

Construcţii civile, industriale care pregătea tehnicieni

în construcţii.

La 1 septembrie 1966 conform HCM 1378/1966 se

înfiinţează Liceul industrial de construcţii care în 1996

se transformă în Grupul Şcolar „Constantin Brâncuşi”,

având o structură complexă sub formă de liceu,

şcoală profesională, şcoală postliceală, şcoală de

ucenici şi şcoală de maiştri.

Datorită performanţelor obţinute anterior, începând cu

1 septembrie 2002 i se atribuie de către MEC,

denumirea de Colegiul Tehnic „Constantin Brâncuşi”.

Scopul liceelor industriale a fost acela de a forma

specialişti cu pregătire medie, buni cunoscători ai

meseriilor, cu un larg orizont de cultură generală,

care să contribuie activ la buna desfaşurare a

procesului de producţie, la locul lor de muncă.



PROFILUL ACTUAL
Colegiul Tehnic „Constantin Brâncuşi” Oradea cu o tradiţie de 49 ani este o instituţie de

învăţământ care asigură tinerilor şi adulţilor din municipiul Oradea şi judeţul Bihor,

instruire de nivel 3, 4 şi 5 prin următoarele forme de învăţământ: liceu zi, liceu seral,

liceu frecvenţă redusă, şcoală profesională, şcoală postliceală în domeniile, respectiv

calificările profesionale:

•Construcţii, instalaţii şi lucrări publice:

Tehnician desenator pentru construcţii şi instalaţii

•Electronică automatizări:

Tehnician operator tehnică de calcul

•Electric:

Tehnician electrician electronist auto

•Mecanică:

Tehnician mecatronist

•Producţie media:

Tehnician operator procesare text imagine

•Turism şi alimentaţie:

Tehnician în hotelărie

•Economic:

Tehnician în administraţie

Tehnician în activităţi de poştă

•Construcţii, instalaţii şi lucrări publice:

Zidar-pietrar-tencuitor

Instalator instalaţii tehnico-sanitare şi 

de gaze

•Electromecanică:

Electromecanic utilaje şi instalaţii 

industriale

•Mecanică:

Confecţioner tâmplărie din aluminiu 

şi mase plastice

LICEU – ZI
ŞCOALA PROFESIONALĂ

•Real:

Matematică-informatică

LICEU – FR

•Construcţii, instalaţii şi lucrări publice:

Tehnician devize şi măsurători în 

construcţii

•Energetică:

Tehnician electroenergetician

•Protecţia mediului

Tehnician chimist

ŞCOALA POSTLICEALĂ

•Construcţii, instalaţii şi lucrări publice:

Tehnician în construcţii şi lucrări publice

Tehnician instalator pentru construcţii

•Mecanică:

Tehnician mecatronist

Tehnician mecanic pentru întreţinere şi reparaţii

LICEU – SERAL



Urmărind calitatea prin promovarea unui învaţământ modern, desfăşurat

într-un climat intern stimulativ atât pentru elevi, cât şi pentru profesori,

Colegiul Tehnic „Constantin Brâncuşi” este o şcoală în slujba comunităţii,

având capacitatea de a funcţiona ca o structură eficientă şi echitabilă

pentru toate categoriile elevilor săi, sub deviza:

,,Mâine  să  fii  mai  bun  ca  azi!”



RESURSE UMANE

În acest an şcolar, şcoala funcţionează cu

un număr de 32 clase la toate cele cinci

forme de învăţământ (zi, seral, frecvenţă

redusă, învăţământ postliceal, învăţământ

profesional) şi un număr de 764 elevi.

Şcoala are un personal didactic format din

58 profesori şi ingineri; un psiholog, un

număr de 6 persoane didactic auxiliar şi 9

personal nedidactic.



RESURSE MATERIALE

Şcoala dispune de trei corpuri de clădiri cu 18 săli

de clasă, 9 laboratoare, 12 cabinete, o bibliotecă,

4 ateliere, o sală de sport, o sală de forţă, o sală

de gimnastică, teren de sport, un cabinet de

asistenţă psihopedagogică, o sală festivă, un

cabinet medical, un cabinet Consiliul şcolar al

elevilor, 8 cabinete metodice.

Biblioteca şcolii este dotată cu 26910 volume.

Şcoala este dotată cu 162 calculatoare.



Cabinete



Bako Annamaria

Premiul I - 2008

Silaghi Elisei Matei

Premiul al II-lea - 2009

Ciont Ionuţ Vasile

Premiul al III-lea - 2013

ACTIVITATEA DE PERFORMANŢĂ

Menţionăm rezultatele deosebite pe

care le obţinem la olimpiadele şcolare

etapa naţională; în mod special în

domeniul „Construcţii, instalaţii şi

lucrări publice”, numai în ultimii 9 ani

am obţinut peste 14 premii şi menţiuni

care fac cinste şcolii noastre.

Căpuş David Sarca Raul Vasile

Menţiune      - 2012- Premiul I

Olaru David Claudiu

Premiul I - 2014



PROIECTE INTERNAŢIONALE

În cadrul programului de învăţare pe tot

parcursul vieţii, Leonardo da Vinci se derulează

anual, proiectul „Formation professionnelle en

conformite aux standards europeens en utilisant

les nouvelles technologies dans le domaine des

constructions”, în parteneriat 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.



În şcoala noastră s-a derulat proiectul

multicultural Comenius, „The Planet in Our

Hands” – cu finanţare de la Comisia Europeană,

în parteneriat cu cinci ţări europene: Ungaria

(coordonator), Slovenia, Turcia, Polonia,

Bulgaria pe durata a doi ani: septembrie 2012 -

iunie 2014.

PROIECTUL COMENIUS

“The Planet in Our Hands”



PROIECTUL LEONARDO da VINCI –

Mobilităţi IVT

“Tranziţia eficientă de la şcoală la 

locul de muncă”

În şcoala noastră s-a derulat proiectul Leonardo da Vinci,

“Tranziţia eficientă de la şcoală la locul de muncă” – prin

programul LLP cu finanţare europeană, în parteneriat cu

Şcoala Tehnică „Christian Schmidt Neckarsulm, Germania;

firma AUDI, Germania şi Blocul Naţional Sindical filiala Bihor.

Prin acest proiect, un număr de 14 elevi din clasa a XI-a B,

calificarea tehnician electrician electronist auto au efectuat

stagiul de pregătire practică la Atelierele AUDI Neckarsulm din

Germania în perioada 19 mai - 08 iunie 2014.



Proiectul

“O carte pentru fiecare”



Activităţi de voluntariat

Plantare de pomi

Ziua Mediului 

Voluntariat Let’s Do It

Igienizarea malurilor

Crisului Repede



Zilele Şcolii

Concurs de karaoke

Puzzle - Pe urmelele lui 

Constantin Brâncuşi

Premierea la concursul

“Brâncuşienii au talent”

Scenetă - “Un pedagog de 

şcoală nouă” I. L. Caragiale



Seară românească

Tradiţii Pascale

Tradiţii



Activităţi extraşcolare

15 Ianuarie – Aniversare Mihai Eminescu

Concurs antiviolenţă

Valentine’s Day

24 februarie – “Dragobetele”



Excursii

Vizită la Universitatea Tehnică 

Cluj Napoca

Vizită la Universitatea Oradea

Excursie la craterul

de la 1 Mai
Grădina Botanică - Cluj Napoca




