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MOTO: 
“Creează ca un zeu, 

Porunceşte ca un rege, 
Munceşte ca un rob!” 

Constantin Brâncuşi 
 

 

 
 

A. CLASA a IX-a – LICEU CURS DE ZI 

PROFIL: TEHNIC 
FILIERĂ: TEHNOLOGICĂ 
Domeniul de pregătire de bază Calificarea profesională 

1. Construcţii, instalaţii şi lucrări publice 
2 clase/60 locuri 

Tehnician desenator pentru construcţii şi instalaţii 
Tehnician instalator pentru construcţii 

2. Fabricarea produselor din lemn 
(limba maghiară) 

1 clasă/30 locuri 

Tehnician în prelucrarea lemnului 

3. Electronică şi automatizări 
1 clasă/30 locuri 

Tehnician operator tehnică de calcul 

4. Mecanică 
1 clasă/30 locuri 

Tehnician mecatronist 

 

B. CLASA a IX-a – LICEU CURS SERAL 

PROFIL: TEHNIC 
FILIERĂ: TEHNOLOGICĂ 
Domeniul de pregătire de bază Calificarea profesională 

1. Construcţii, instalaţii şi lucrări publice 
1 clasă/30 locuri 

Tehnician în construcţii şi lucrări publice 

2. Mecanică 
1 clasă/30 locuri 

Tehnician mecatronist 

 

MISIUNEA ŞCOLII NOASTRE 
 să oferim locuitorilor din municipiul Oradea şi împrejurimi, oportunităţi de educaţie şi instruire accesibilă în domeniul construcţiilor, fabricării 

produselor din lemn, electric, electronică automatizare, mecanică, sprijinind în acelaşi timp dezvoltarea carierei, sporirea calităţii vieţii şi 
prosperitate economică; 

 politica de şcolarizare a fost de a găsi acele domenii care au nevoie de forţă de muncă pentru a nu produce şomeri cu diplomă; 
 şcoala se adresează deopotrivă adulţilor prin învăţare pe tot parcursul vieţii oferind cursuri de reconversie profesională. 
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C. CLASA a XI-a – LICEU CURS DE ZI / CICLU SUPERIOR AL LICEULUI 

PROFIL: TEHNIC 
FILIERĂ: TEHNOLOGICĂ 
Domeniul de pregătire de bază Calificarea profesională 

1. Construcţii, instalaţii şi lucrări publice 
3 clase/90 locuri 

Tehnician desenator pentru construcţii şi instalaţii 
 Tehnician în construcţii şi lucrări publice 
 Tehnician instalator pentru construcţii 

2. Fabricarea produselor din lemn 
(limba maghiară) 

1 clasă/30 locuri 

Tehnician în prelucrarea lemnului 

3. Electronică şi automatizări 
1 clasă/30 locuri 

Tehnician operator tehnică de calcul 

4. Electric 
1 clasă/30 locuri 

Tehnician în instalaţii electrice 

5. Mecanică 
1 clasă/30 locuri 

Tehnician mecatronist 

 

D. CLASA a XI-a – LICEU CURS SERAL / CICLU SUPERIOR AL LICEULUI 

PROFIL: TEHNIC 
FILIERĂ: TEHNOLOGICĂ 
Domeniul de pregătire de bază Calificarea profesională 

1. Mecanică 
1 clasă/30 locuri 

Tehnician mecatronist 

 

E. CLASA a XII-a – LICEU CURS DE ZI / RUTA PROGRESIVĂ DE CALIFICARE 

PROFIL: TEHNIC 
FILIERĂ: TEHNOLOGICĂ 
Domeniul de pregătire de bază Calificarea profesională 

1. Construcţii, instalaţii şi lucrări publice 
2 clase/60 locuri 

 Tehnician în construcţii şi lucrări publice 
 Tehnician instalator pentru construcţii 

2. Mecanică 
1 clasă/30 locuri 

Tehnician mecanic pentru întreţinere şi reparaţii 

 

F. CLASA a XII-a (semestrul al II-lea) – LICEU CURS SERAL / RUTA PROGRESIVĂ 
DE CALIFICARE 

PROFIL: TEHNIC 
FILIERĂ: TEHNOLOGICĂ 
Domeniul de pregătire de bază Calificarea profesională 

1. Construcţii, instalaţii şi lucrări publice 
1 clasă/30 locuri 

 Tehnician în construcţii şi lucrări publice 
 

2. Mecanică 
1 clasă/30 locuri 

Tehnician mecanic pentru întreţinere şi reparaţii 

 

MISIUNEA ŞCOLII NOASTRE 
 să oferim locuitorilor din municipiul Oradea şi împrejurimi, oportunităţi de educaţie şi instruire accesibilă în domeniul construcţiilor, fabricării 

produselor din lemn, electric, electronică automatizare, mecanică, sprijinind în acelaşi timp dezvoltarea carierei, sporirea calităţii vieţii şi 
prosperitate economică; 

 politica de şcolarizare a fost de a găsi acele domenii care au nevoie de forţă de muncă pentru a nu produce şomeri cu diplomă; 
 şcoala se adresează deopotrivă adulţilor prin învăţare pe tot parcursul vieţii oferind cursuri de reconversie profesională. 

 

     
 

     

 


