
COLEGIUL TEHNIC "CONSTANTIN BRÂNCUŞI" ORADEA

FORME DE ÎNVĂŢĂMÂNT - ANUL ŞCOLAR 2013-2014

FILIERĂ : TEHNOLOGICĂ

PROFIL : TEHNIC

ELECTROMECANICĂ TRASEUL PROFESIONAL

sem.I sem.II sem.I sem.II sem.I sem.II

XI p XI p 
sem.I sem.II sem.I sem.II sem.I sem.II sem.I sem.II-?

Şcoala 

profesională 

curs seral

Şcoala profesională - curs seral

IX X p XII p 

Electromecanică
Electromecanică  Maşini, 

Utilaje şi Instalaţii

Electromecanic utilaje şi 

instalaţii industriale

Şcoala 

profesională 

curs de zi

Şcoala profesională - curs de zi

IX - LICEU X p XI p

X D prof - diriginte

Anul şcolar 2013-2014 3-Electromecanică Page 1



COLEGIUL TEHNIC "CONSTANTIN BRÂNCUŞI" ORADEA

FORME DE ÎNVĂŢĂMÂNT - ANUL ŞCOLAR 2013-2014

FILIERĂ : TEHNOLOGICĂ

PROFIL : TEHNIC

ELECTROMECANICĂ TRASEUL PROFESIONAL

sem.I sem.II sem.I sem.II sem.I sem.II sem.I sem.II

XI XI

sem.I sem.II sem.I sem.II sem.I sem.II sem.I sem.II sem.I sem.II

Electromecanică

Ruta 

directă de 

calificare         
SERAL  

ciclu inferior al liceului - curs seral ciclu superior al liceului - curs seral 

IX X XII XIII

Electromecanică

Electromecanică

Ruta 

directă de 

calificare           

ZI

ciclu inferior al liceului - curs de zi ciclu superior al liceului -curs de zi

IX X XI XII 
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FORME DE ÎNVĂŢĂMÂNT - ANUL ŞCOLAR 2013-2014

FILIERĂ : TEHNOLOGICĂ

PROFIL : TEHNIC

ELECTROMECANICĂ TRASEUL PROFESIONAL

sem.I sem.II sem.I sem.II sem.I sem.II sem.I sem.II sem.I sem.II

XII an completare XII am

sem.I sem.II sem.I sem.II sem.I (1) sem.II (2) sem.I (3) sem.II sem.I sem.II sem.I sem.II

ciclu inferior al liceului - curs seral ciclu superior al liceului - curs seral

XIV am

ciclu inferior al liceului - curs de zi ciclu superior al liceului - curs de zi

 Anul de completare - 3 semestre

Ruta 

progresivă 

de 

calificare           

SERAL

IX am X am XI an completare XIII am

XIII am

Ruta 

progresivă 

de 

calificare       

ZI

IX am X am XI an completare XII am
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