
  



CONCURSURILE PROFESIONALE - BUCURIE ŞI PROVOCARE 

 

Cu siguranţă, Inspectoratul Şcolar Judeţean Bihor se poate socoti privilegiat pentru că găzduieşte 

ediţia din acest an a fazei naţionale a Concursurilor profesionale din domeniul mecanic. Evenimentul 

ne onorează atât pentru încrederea cu care am fost creditaţi cât, mai ales, pentru că această încredere 

este o consecinţă a rezultatelor foarte bune obţinute de elevii bihoreni la fazele naţionale ale 

Olimpiadelor interdisiplinare tehnice şi ale Concursurilor profesionale, îndeosebi la ediţia din anul 

şcolar trecut: 5 premii I, 3 premii II, 1 premiu III, 13 menţiuni. 

Ne bucurăm de prezenţa atâtor elevi, veniţi aici din întreaga ţară pentru a-şi susţine vocaţia 

profesională, şi salutăm, de asemenea prezenţa atâtor colegi, profesori de specialitate, cu prestigiu 

recunoscut în cultivarea în rândul tinerilor a unor abilităţi practice de importanţă majoră pentru 

dezvoltarea economiei naţionale. 

Organizarea acestor concursuri profesionale nu este doar o bucurie ci şi o provocare, un efort pe 

care îl dorim împlinit printr-o bună desfăşurare a lor, din perspectiva resurselor umane şi materiale şi 

mai cu seamă a spiritului olimpic, care trebuie să domine competiţia. 

Urez mult succes participanţilor la „Concursurile profesionale din domeniul mecanic- ediţia 

2010”, realizarea unor performanţe remarcabile care să le confirme valoarea şi aşteptările, precum 

şi o şedere plăcută pe plaiurile bihorene. 

Inspector şcolar general 

prof. Luca Dorel 

 

 Ca o tradiţie a Concursurilor profesionale, Ediţia 2010, organizată sub egida Ministerului 

Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului şi a Inspectoratului Şcolar Judeţean Bihor, deschide noi 

perspective de afirmare a pregătirii şi calităţilor profesionale, a spiritului de competiţie a elevilor 

bihoreni şi din întreaga ţară. 

 Experienţa dobândită de organizatorii bihoreni, credem că, şi de această dată, va putea 

scoate în evidenţă calităţile profesionale în domeniul „Zeului Automobil”, care prin complexitatea 

actuală cere o pregătire multidisciplinară. 

 Consider că desfăşurarea Concursurilor  profesionale din domeniul mecanic în Bihor este un 

imbold pentru continuarea şi perfecţionarea studiilor în învăţământul universitar din Oradea, unde 

absolvenţii liceelor din domeniu pot opta pentru specializarea autovehicule rutiere sau alte domenii. 

 

SUCCES PARTICIPANŢILOR ! 

 

Preşedinte Comisia natională, 

prof. univ. dr. ing. FODOR DINU MIRCEA 

  



 

COLEGIUL TEHNIC „CONSTANTIN BRÂNCUŞI” ORADEA 

 

Str. Menumorut nr. 33, 410004, tel./fax. 0259/43129 

e-mail: lic_cobra@yahoo.com, web: http://cobra.rdsor.ro 

   

MOTO: 

“Creează ca un zeu, 

Porunceşte ca un rege, 
Munceşte ca un rob!” 

Constantin Brâncuşi 

SCURT ISTORIC AL ŞCOLII. 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. Începând cu anul 1990, şcoala 

parcurge o perioadă de transformări, diversificându-şi profilurile. 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”. 

PROFILUL ACTUAL AL ŞCOLII. Colegiul Tehnic „Constantin Brâncuşi” este situat în 

Oradea, pe malul drept al Crişului Repede, în imediata vecinătate a pieţei „Decebal” şi a 

podului cu acelaşi nume. Şcoala noastră funcţionează cu 45 clase şi un număr de 1080 elevi. 

Şcoala are un personal didactic format din 78 profesori, ingineri şi maiştri instructori şi ca 

personal administrativ, un număr de 20 persoane. 

OFERTA ŞCOLARĂ. În şcoala noastră tinerii sunt pregătiţi prin următoarele forme de 

învăţământ: liceu zi, liceu seral, liceu frecvenţă redusă, şcoala de arte şi meserii, anul de 

completare şi şcoala de maiştri, predarea se face în limbile română şi maghiară.  

Având în vedere că este singura şcoală care asigură o instruire de specialitate de nivel 1, 2, 3 

şi nivel 3 avansat în domeniul construcţiilor, ea recrutează elevi din întreaga regiune. Şcoala 

noastră oferă instruire în domeniile: construcţii, instalaţii şi lucrări publice cu calificările 

profesionale: Tehnician desenator pentru construcţii şi instalaţii, Tehnician în construcţii şi 

lucrări publice, Tehnician instalator pentru construcţii (liceu), Lucrător finisor pentru 

construcţii, Lucrător instalator pentru construcţii, Lucrător în structuri pentru construcţii 

(ŞAM), Zugrav-ipsosar-vopsitor-tapetar, Instalator instalaţii tehnico sanitare şi de gaze, Zidar-

pietrar-tencuitor (an de completare), Maistru în construcţii civile, industriale şi agricole, 

Maistru instalator pentru construcţii (Şcoala de maiştri); tehnici poligrafice cu calificările 

profesionale: Tehnician operator procesare text/imagine, Tehnician operator tehnică de calcul 

(liceu); electric cu calificările profesionale: Tehnician în instalaţii electrice (liceu); 

fabricarea produselor din lemn cu calificările profesionale: Tehnician în prelucrarea 

lemnului (liceu), Tâmplar universal (an de completare); mecanic cu calificările 
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profesionale: Tehnician mecatronist, Tehnician mecanic pentru întreţinere şi reparaţii (liceu), 

Lucrător în mecanică de motoare (ŞAM), Tinichigiu vopsitor auto (an de completare). 

ACTIVITATEA DE PERFORMANŢĂ. Menţionăm rezultatele deosebite pe care le 

obţinem la olimpiadele şcolare faza judeţeană şi în mod special la faza naţională în domeniul 

„Construcţii”; numai în ultimii patru ani am obţinut premii care fac cinste şcolii, astfel: 

în anul 2006: Popa Bogdan, Premiul I, clasa a XI-a liceu – „Construcţii şi lucrări publice” 

şi Premiul special la lucrarea practică, în anul 2007: Bac Sabin Călin, Premiul I, clasa a 

XI-a, an de completare – calificarea profesională: zugrav-vopsitor-ipsosar-tapetar, Bako 

Annamaria, Menţiune, clasa a XI-a liceu, ruta directă – calificarea profesională: „Tehnician 

desenator pentru construcţii şi instalaţii”, Avram Florin Timotei, Menţiune, clasa a XII-a 

liceu, ruta directă – calificarea profesională: „Electrotehnică”, Konkoly Janos, Menţiune, 

clasa a XII-a liceu, ruta progresivă – calificarea profesională: Tehnician mecanic pentru 

întreţinere şi reparaţii, în anul 2008: Bako Annamaria, Premiul I, clasa a XII-a liceu, ruta 

directă – calificarea profesională: „Tehnician desenator pentru construcţii şi instalaţii”, Costa 

C. Tudor, Menţiune II, clasa a XI-a liceu, ruta directă – calificarea profesională: „Tehnician 

desenator pentru construcţii şi instalaţii”, Sabău L. David Mihail, Premiul al III-lea, clasa a 

XII-a liceu, ruta progresivă – calificarea profesional: „Tehnician instalator pentru construcţii”, 

Pap I. Nanodor Csaba, Menţiune I, clasa a XI-a liceu, an de completare – calificarea 

profesională: „Zidar-pietrar-tencuitor”, în anul 2009: Silaghi T. Elisei Matei, Premiul al II-

lea, clasa a XI-a liceu, ruta directă – calificarea profesională: „Tehnician desenator pentru 

construcţii şi instalaţii”. 

RESURSE MATERIALE. Şcoala dispune de trei corpuri de clădire cu săli de cursuri, 

cabinet AutoCad, cabinete de desen, cabinete construcţii, cabinet instalaţii, cabinet tâmplărie, 

laborator mecatronică, atelier construcţii, atelier instalaţii, atelier tâmplărie, atelier mecanic, 

cabinet geografie, laboratoare de fizică, laboratoare de chimie; săli de sport, teren de sport; 

cabinet consiliere psihopedagogică. Biblioteca şcolii este bine dotată cu peste 24.985 volume. 

Dotarea cu calculatoare: 50 calculatoare utilizate în sistem AEL şi 2 servere; 40 calculatoare 

în alte trei cabinete de informatică. 

PROIECTE INTERNAŢIONALE. „Formation professionnelle en conformite aux 

standards europeens en utilisant les nouvelles technologies dans le domaine des 

constructions” cu asociaţia “Association des Compagnons du Devoir du Tour de France”, 

proiect derulat în cadrul programului Leonardo da Vinci. „Omul şi piatra”, proiect derulat 

în perioada 2008-2010. Partenerii proiectului sunt: Istituto Tecnico per Geometri „Andrea 

Pozzo” din Trento – Italia, Liceul de Artă Oradea, Colegiul Tehnic „Iuliu Maniu” Şimleul 

Silvaniei, Liceul „Don Orione” Oradea. 



 

 

 

 

Colegiul Tehnic „TRAIAN VUIA”, înfiinţat în 1966 sub denumirea „Liceul Industrial 

pentru Construcţii de Maşini”, a început cu patru clase de elevi, specializările: „Prelucrări prin 

aşchiere” şi „Maşini şi aparate electrice”, fiind primul liceu industrial din judeţ. Din 2001 se 

schimbă denumirea în Colegiul Tehnic „Traian Vuia”. 

Şcoala cuprinde trei corpuri de clădire cu săli de clasă, laboratoare, cabinete, ateliere, 

internat şi o sală de sport modernă, biblioteca şcolii, dotată cu peste 30 000 de volume.  

Din 1977 a fost înfiinţată şcoala profesională, iar din 1980 şi şcoala de maiştrii. Din 

1990 s-au schimbat o parte din profiluri şi specializări, şi de asemenea s-a înfiinţat Şcoala 

postliceală. Se înfiinţează şcoala de şoferi pentru categoriile „B” şi „C”. Se obţine certificarea 

prin care şcoala poate elibera diplome IES (International Education Society, Londra).  

Astăzi avem 74 de clase cu aproximativ 2400 elevi cu următoarele calificări:  

- profil real: - Matematică-informatică – intensiv informatică, curs zi 

- profil tehnic:  - Tehnician operator tehnică de calcul, curs zi şi frecvenţă redusă 

  - Tehnician în automatizări, curs zi şi frecvenţă redusă 

  - Tehnician de telecomunicaţii, curs zi şi frecvenţă redusă 

  - Tehnician electronist, curs zi şi seral 

  - Tehnician în instalaţii electrice, curs zişi frecvenţă redusă 

  - Tehnician electrotehnist, curs zi, în limba maghiară 

  - Tehnician mecatronist, curs zi şi frecvenţă redusă 

- Tehnician în transporturi, curs zi şi seral 

- Electronist aparate şi echipamente, curs zi şi seral 

- Electrician exploatare joasă tensiune, curs zi şi seral 

- Electrician exploatare joasă tensiune, curs zi în limba maghiară 

- Mecanic auto, curs zi şi seral 

- profil servicii:  - Tehnician în activităţi economice, curs zişi frecvenţă redusă 

   - Tehnician în turism, curs zişi frecvenţă redusă 

   - Tehnician în hotelărie, curs zi şi seral 

   - Tehnician în hotelărie, curs zi în limba maghiară 

   - Tehnician în administraţie, curs frecvenţă redusă 

   - Lucrător hotelier, curs zi în limba română şi maghiară 

410.191 ORADEA, judeţul Bihor, Strada Constantin Brâncoveanu Nr. 12/A, 

Tel/Fax:  0259 / 436039, e-mail: ct_vuia@yahoo.com 

mailto:ct_vuia@yahoo.com


 

 

 

 

 

 

 

 

LIMBA DE 

PREDARE 

FORMA DE 

ÎNVĂŢĂMÂNT 
PROFIL DOMENIUL CALIFICAREA 

CLASA/ 

AN 
LOCURI 

ROMÂNĂ ZI TEHNIC 
ELECTRONICĂ, 

AUTOMATIZĂRI 
 IX 60 

ROMÂNĂ ZI TEHNIC ELECTRIC  IX 60 

ROMÂNĂ ZI TEHNIC MECANICĂ  IX 30 

ROMÂNĂ ZI SERVICII ECONOMIC  IX 30 

ROMÂNĂ/ 

MAGHIARĂ 
ZI SERVICII 

TURISM ŞI 

ALIMENTAŢIE 
 IX 60+30 

ROMÂNĂ SERAL
*
 TEHNIC ELECTRIC  IX 30 

ROMÂNĂ 
ZI, AN DE 

COMPLETARE 
TEHNIC MECANICĂ MECANIC AUTO XI 30 

ROMÂNĂ 
ZI, AN DE 

COMPLETARE 
TEHNIC 

ELECTRONICĂ, 

AUTOMATIZĂRI 

ELECTRONIST APARATE ŞI 

ECHIPAMENTE 
XI 30 

MAGHIARĂ 
ZI, AN DE 

COMPLETARE 
TEHNIC ELECTRIC 

ELECTRICIAN EXPLOATARE 

JOASĂ TENSIUNE 
XI 30 

ROMÂNĂ/ 

MAGHIARĂ 

ZI, AN DE 

COMPLETARE 
SERVICII 

TURISM ŞI 

ALIMENTAŢIE 
LUCRĂTOR HOTELIER XI 30+30 

ROMÂNĂ 
SERAL

* 
AN DE 

COMPLETARE 
TEHNIC MECANICĂ MECANIC AUTO XI 30 

ROMÂNĂ 
SERAL

* 
AN DE 

COMPLETARE 
TEHNIC ELECTRIC 

ELECTRICIAN EXPLOATARE 

JOASĂ TENSIUNE 
XI 30 

ROMÂNĂ ZI TEHNIC MECANICĂ TEHNICIAN TRANSPORTURI XII 30 

MAGHIARĂ ZI TEHNIC ELECTRIC 
TEHNICIAN 

ELECTROTEHNIST 
XII 30 

ROMÂNĂ/ 

MAGHIARĂ 
ZI SERVICII 

TURISM ŞI 

ALIMENTAŢIE 
TEHNICIAN ÎN HOTELĂRIE XII 30+30 

ROMÂNĂ SERAL
*
 TEHNIC 

ELECTRONICĂ, 

AUTOMATIZĂRI 
TEHNICIAN ELECTRONIST XII 30 

ROMÂNĂ SERAL
*
 TEHNIC MECANICĂ TEHNICIAN TRANSPORTURI XII 28 

ROMÂNĂ SERAL
*
 TEHNIC ELECTRIC 

TEHNICIAN 

ELECTROTEHNIST 
XII 30 

ROMÂNĂ SERAL
*
 SERVICII 

TURISM ŞI 

ALIMENTAŢIE 
TEHNICIAN ÎN HOTELĂRIE XII 30 

ROMÂNĂ 
FRECVENŢĂ 

REDUSĂ 
REAL 

MATEMATICĂ - 

INFORMATICĂ 
 IX 60 

ROMÂNĂ 
ZI 

(POSTLICEAL
**

) 
SERVICII  AGENT DE TURISM - GHID I 28 

ROMÂNĂ 
ZI 

(POSTLICEAL
**

) 
SERVICII  

ASISTENT MANAGER ÎN 

HOTEL 
I 28 

*Cursurile serale pot fi urmate de elevii care au împlinit 18 ani până la 15 septembrie al anului şcolar 
**Se pot înscrie şi absolvenţii de liceu fără diplomă de bacalaureat. 

 

 

 

 

Oferta educaţională a anului şcolar 2010-2011, în 

concordanţă cu cerinţele ocupaţionale existente la nivel 

local şi zonal, asigură pregătirea necesară pentru obţinerea 

unui loc de muncă după absolvirea cursurilor. 



 

COLEGIUL TEHNIC „MIHAI VITEAZUL” 

 

str. Poeniţei 25, Oradea 

Tel-fax: 0259-431.426 

e-mail: info@mviteazul.ro; web: http://www.mviteazul.ro 

 

Scurt istoric … 

Denumirea iniţială a şcolii a pornit de la ideea de „înfrăţire”, de unitate. După 1989, când 

şcoala a început procesul de schimbare, s-a decis menţinerea ideii iniţiale de unitate.  
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În ultimii ani, rezultatele obţinute la olimpiadele şi concursurile şcolare sunt remarcabile:  

Anul 
Numele şi 

prenumele 
Clasa 

Faza 

judeţeană 

Faza 

naţională 
Observaţii 

2003 
Litoff 

Alexandru 
III A I I 

Campionatul European 

(karate) 

2004 Moisi Anda X I I Protecţia mediului 

2005 Papp Piroşka XI I II Cofetari 

2009 
Telegdi 

Eunike 
X I I 

Resurse naturale şi 

protecţia mediului 

2009 

Biriş 

Georgiana 

Maria 

XI I I 

Tehn. analize produse 

alimentare 

2009 
Korosi 

Fruzsina 
XI I I 

Frizer-coafor-

manichiurist 

2009 
Borţiş 

Loredana 
XI C I I 

Cofetar - patiser 

În şcoală funcţionează un colectiv de cadre 

didactice; 103 profesori economişti şi ingineri 

din care 26 (25,49%) cu gradul I, 18 (17,64%) 

cu gradul II, 11 (11,78%) cu definitivat şi 2 

(1,96%) debutanţi, 33 suplinitori cu studii 

superioare (32.63%) 2 (1.96%) cu doctorat şi 

4 (3,92%) doctoranzi. 

 

 

 

 

 

 

 

Grad I

Grad II

Definitivat

Stagiari

Suplinitori

Doctorat

Doctoranzi

Astăzi C.T. „Mihai 

Viteazul”, având 67 de 

clase cu 2100 elevi la 

profilurile: matematică-

informatică, servicii, 

protecţia mediului, tehnic, 

alimentaţie publică, 

estetică şi igienă. 



 

COLEGIUL TEHNIC „ANDREI ŞAGUNA” 

 

b-dul. Decebal nr. 70 

tel: 0259-418138; 0359-409734; 0359-409735, tax: 0259-418138 

e-mail: ctasaguna@yahoo.com, web: http://www.andrei-saguna.ro 

 

În peisajul şcolilor bihorene Colegiul Tehnic “ANDREI ŞAGUNA”, fostul “Grup Şcolar”, 

a rămas indiferent de denumirea ei, o instituţie cu rezonanţă în domeniul tehnologic. În 

această şcoală se continuă tradiţia pregătirii tinerilor, atât pe trasee considerate consacrate, cât 

şi pe trasee noi, ajustate economiei de piaţă, cu certe disponibilităţi de deschidere spre viitor. 

În prezent activitatea se desfăşoară în două locaţii:  

 

 

 

 

 

 

 

Ambele corpuri de clădire beneficiază de o bază materială nouă, modernă şi atractivă, care  

cuprinde printre altele: bibliotecă recunoscută prin diversitate şi complexitate, sală de 

gimnastică, amfiteatru, 3 cabinete de informatică conectate la internet, un laborator 

mecatronică, cabinet de biologie, laborator de chimie, laborator de fizică, etc. 

Principalele domenii de pregătire oferite de Colegiul Tehnic „Andrei Şaguna” Oradea sunt: 

 Domeniul Mecanică cu specializările: tehnician mecatronist, tehnician mecanic pentru 

întreţinere şi reparaţii, tehnician proiectat CAD 

 Domeniul Electric cu specializările: tehnician electrotehnist 

 Domeniul Fabricarea produselor din lemn cu specializarea: tehnician în prelucrarea lemnului  

 Domeniul Industrie textilă şi pielărie cu specializarea: tehnician designer vestimentar, 

tehnician în industria textilă 

 Domeniul turism şi alimentaţie cu specializările: organizator banqueting, tehnician în turism, 

tehnician în activităţi economice 

 Domeniul Estetica şi igiena corpului omenesc cu specializarea: coafor stilist  

Profesori bine pregătiţi şi cu experienţă sădesc în sufletul elevilor dorinţa de cunoaştere, 

de autodepăşire, acest lucru realizându-se într-un climat de comunicare şi respect reciproc, 

ştiind foarte bine că o şcoală nu poate exista nici fără elevi, nici fără profesori –ca şi 

participanţi la actul educaţional – dar nici fără dialog între ei. 

Clădirea de pe str.C.Brâncoveanu 12 Clădirea de pe B-dul. Decebal 70 
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Colegiul Tehnic „Andrei Şaguna” îşi conturează unitatea prin diversitatea domeniilor în 

care oferă pregătire de specialitate: 

 

Mecanic, Electric, Electronic                Automatizări             Estetica şi igiena corpului 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             Industrie textilă   Prelucrarea lemnului Turism și alimentaţie 

Prin activitatea extraşcolară urmărim continuarea procesului instructiv-educativ dincolo 

de actul propriu zis al învăţării. De aceea ne mândrim cu un bogat palmares  menit a veni în 

sprijinul formării complexei personalităţi umane, dar şi a individualizării noastre ca instituţie 

de învăţământ.  

TOAMNA ORĂDEANĂ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TRUPA DE MAJORETE          PROIECT COMENIUS 

  



 

COLEGIUL TEHNIC “DIMITRIE LEONIDA” ORADEA 

 

str. Republicii 48, cod 410159, Bihor 

tel/fax 0259411906 

e-mail: scoalacfr@gmail.com, web: www.ctdl.rdsor.ro 

Deviza noastră:  

“CHEIA ÎMPLINIRII TALE PROFESIONALE ESTE LA NOI !” 

 

Colegiul Tehnic “Dimitrie Leonida”, prima şcoală cu profil CFR din România, poartă 

acest nume din anul 2001, deşi începuturile sale se leagă de sfârşitul secolului al XIX-lea. 

Numele a fost atent ales şi aceasta pentru că Dimitrie Leonida a fost o personalitate însemnată 

a ştiinţei şi tehnicii româneşti, fiind unul dintre „pionierii electrificării României”.  

Indiferent de schimbările care au avut loc de-a lungul timpului, liceul nostru şi-a urmat 

menirea, aceea de a educa, instrui şi profesionaliza, cu ajutorul cadrelor didactice, al 

inginerilor şi al maiştrilor, elevii care au ales să  înveţe în această instituţie.  

Preocuparea permanentă pentru îmbunătăţirea şi modernizarea bazei materiale, 

profesionalismul cadrelor didactice, nivelul ridicat al procesului instructiv – educativ şi 

performanţele deosebite ale elevilor au fost doar câţiva dintre factorii au asigurat prestigiul 

şcolii noastre. 

Baza materială s-a diversificat şi s-a modernizat, în prezent Colegiul „Dimitrie Leonida” 

dispunând de 8 laboratoare - 3 de informatică, 3 tehnice, un laborator de fizică şi unul de 

chimie- dotate cu aparatură modernă, patru ateliere şcolare, un spaţiu dedicat Consiliului 

Elevilor, un cabinet de consiliere şi asistenţă psihopedagogică, o sală de sport, teren de sport, 

sală festivă şi bibliotecă cu peste 27.000 de volume. 

Adaptarea la cerinţele în perpetuă schimbare ale pieţei muncii a atras după sine şi 

diversificarea ofertei educaţionale. În prezent, colegiul funcţionează cu clase de nivel liceal, 

şcoală de arte şi meserii şi an de completare, învăţământ de zi, cu următoarele profiluri: 

 Filiera teoretică, profil real - specializarea matematică-informatică, intensiv 

informatică; 

 Filiera tehnologică - profil tehnic cu specializările: tehnician în automatizări, 

tehnician electrician electronist auto, tehnician în instalaţii electrice, tehnician electrotehnist, 

tehnician electromecanic, tehnician transporturi, tehnician de telecomunicaţii şi tehnician 

http://www.ctdl.rdsor.ro/


operator tehnică de calcul, lucrător în electronică, lucrător în prelucrări la rece, lucrător 

feroviar şi strungar; - profil servicii cu specializarea tehnician în activităţi de poştă şi 

tehnician în administraţie.  

Eforturile şi preocuparea permanentă a cadrelor didactice pentru procesul instructiv-

educativ, precum şi creşterea calităţii elevilor care se orientează spre şcoala noastră se 

oglindesc în performanţele deosebite obţinute la concursuri şi olimpiade şcolare. Amintim 

doar câteva dintre reuşitele din ultimii doi ani: trei locuri I (automatizări, electrotehnică şi 

electronică), trei premii II (automatizări, telecomunicaţii, electrotehnică), trei locuri III 

(automatizări, tehnică de calcul, electronică) şi opt menţiuni, la faza judeţeană a Olimpiadei 

Interdisciplinare Tehnice. În anul şcolar 2008-2009, la faza naţională s-au obţinut două 

premii: premiul II la electrotehnică, respectiv menţiune la electronică. 

Elevii colegiului au participat şi  la alte  concursuri  recunoscute de  Ministerul  Educaţiei, 

de la care s-au întors cu numeroase premii: premiul II la faza judeţeană a  Concursului 

Naţional „Istorie şi societate în dimensiune virtuală”, premiul II la concursul  „Copiii şi 

drepturile lor”- faza judeţeană şi locul I la concursul „Egalitate de şanse pe piaţa muncii”. 

O atenţie deosebită se acordă activităţilor extracurriculare, numeroase şi diversificate. O 

tradiţie a colegiului o reprezintă marcarea, prin diverse activităţi artistice, a fiecărui eveniment 

important din istoria şi literatura naţională. De asemenea, şcoala susţine şi încurajează: 

activitatea Consiliului Elevilor, care editează şi revista „Expres şcolar”, activitatea sportivă - 

rugby, fotbal, handbal, tenis, majorete,  activitatea de proiecte educative, în parteneriat cu alţi 

factori educaţionali. 

Dintre proiectele educative care au fost sau se află în derulare menţionăm: proiectul-

concurs „Clasa  de  aur” -  al  cărui  scop  este  de  a  reduce  absenteismul  şi  de  a-i  

responsabiliza pe elevi, oferindu-le câştigătorilor, ca premiu, o excursie - şi proiectele 

educative „Bihoreni iluştri”, „Cunoaşterea edificiilor culturale şi religioase în stil baroc” , 

„Împreună pentru o sănătate mai bună”, „Împreună împotriva violenţei”, ”Voluntari fără 

frontiere”.  În prezent este depusă documentaţia pentru un proiect Comenius, „Mână în mână 

pentru protecţia mediului”, realizat în parteneriat cu şcoli din Grecia, Italia, Spania, Polonia, 

Turcia şi Bulgaria. 

În perspectivă vom avea în vedere modernizarea continuă a bazei materiale şi 

diversificarea ofertei şcolare în funcţie de evoluţia pieţei muncii, precum şi implicarea unui 

număr cât mai mare de elevi şi de cadre didactice în activităţi extracurriculare de tipul 

proiectelor educative şi aceasta în primul rând din dorinţa de a împlini cel mai important 

deziderat al şcolii, acela de a forma personalităţi armonioase, capabile să se integreze în 

societate, cu alte cuvinte oameni, în înţelesul deplin al cuvântului.  



 COLEGIUL AGRICOL VALEA LUI MIHAI  

 

str. Hunyadi Matyas 43, Valea lui Mihai, 415700, Bihor 

tel/fax: 0259-355.321 

e-mail: gravlm_gravlm@yahoo.com, web: http://gravlm.licee.edu.ro 

 

 

Colegiul Agricol Valea lui Mihai, se află într-o 

zonă agricolă reprezentativă. Aici se poate dezvolta 

cu succes cultura plantelor de câmp, legumicultura, 

viticultura, creşterea animalelor şi valorificarea 

superioară a produselor vegetale şi animale. 

Este situat în oraşul Valea lui Mihai, oraş cu 

10.300 locuitori, în nordul judeţului Bihor pe DN 

Oradea – Satu Mare, la frontiera cu Ungaria. 

Acesta urmăreşte formarea şi dezvoltarea personalităţii elevilor, promovarea educaţiei pentru 

valori, stimularea creativităţii tinerilor şi a spiritului antreprenorial, asigurând o pregătire 

solidă, bazată pe cunoştinţe de cultură generală şi pe formarea de competenţe profesionale, 

care să permită absolvenţilor, exercitarea unei profesii, realizarea propriei afaceri, continuarea 

studiilor în forme superioare de învăţământ. 

Unitatea oferă următoarele posibilităţi de şcolarizare: 

 Cursuri postliceale, specializarea agent comercial. 

 Liceul teoretic – profil real, specializarea ştiinţe ale naturii.  

 Liceul tehnologic:  

 Profil tehnic cu specializările: tehnician mecatronist, tehnician mecanic întreţinere 

şi reparaţii. 

 Profil resurse naturale şi protecţia mediului cu specializările: tehnician ecolog şi 

protecţia calităţii mediului, tehnician în agricultură, tehnician agronom. 

 Şcoala de arte şi meserii, cu domeniile: comerţ, industrie textilă-pielărie, mecanic, 

agricultură. 
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Unitatea funcţionează în acest an şcolar cu un număr de 28 clase, având 647 elevi. Dispune 

de 20 de săli de clasă, 6 laboratoare, 2 cabinete. Instruirea practică se desfăşoară la agenţii 

economici din zona, ferma didactică( suprafată de 1ha, solar) şi atelierele proprii.  

Procesul instructiv-educativ este condus de 47 cadre didactice calificate, având o pregătire 

profesională şi psihopedagogică superioară. 

Proiecte derulate: 

 Proiecte finanţate de Fundaţia Apaczai (Ungaria): 

 Dotarea Colegiului Agricol  

 Îmbunătăţirea calităţii pregătirii profesionale în Valea lui Mihai  

 Cărţi de specialitate pentru îmbunătăţirea calităţii pregătirii profesionale  

 Programul de granturi pentru dezvoltarea şcolară – finanţat de MECT: 

 “Diferiţi, dar împreună” – cu scopul creşterii eficienţei educaţiei multiculturale 

 “Cultura ne apropie” – finanţat de Departamentul pentru Relaţii Interetnice al 

Secretariatului General al Guvernului. 

Proiect în derulare: 

 „Tainele imaginilor şi sunetelor - însuşirea multimedia în şcoală” - în cadrul 

Programului de Cooperare Transfrontalieră Ungaria – România . 

Proiecte depuse în sesiunea februarie 2010 : 

 Proiect multilateral Comenius: „Turismul în natură - modalitate de cunoastere”. 

 Proiectul Instruirea părinților privind dependența de droguri prin programul Grundtvig  

Rezultate (an școlar 2008/2009) 

 Concursuri profesionale  - faza națională: mențiune(agricultor culturi de câmp)  

                                                        - faza județeană: locul I(agricultor culturi de câmp)  

                                                                                 locul II (mecanic agricol) 

 Concurs internațional “Cauza noastră comună” : mențiune 

 Olimpiada de limba și literatura maghiară – locul II, locul III. 

Prin activitatea școlii se urmărește formarea unui absolvent competent, autonom, 

responsabil, în măsură să decidă asupra propriei cariere și să devină cetățean implicat activ.  



 GRUP ŞCOLAR  AGRICOL „HOREA” 
 

 

str. Ion Luca Caragiale 44, 415300, Marghita, Bihor 

tel: 259-362.302; Fax: 259-364.422 

e-mail: gra_horea_marghita@yahoo.com 

 

 

În anul 2010, Grupul Școlar Agricol „Horea” 

Marghita împlinește 20 de ani de când funcționează în această 

formă de organizare. Structurată sub forma unei școli 

profesionale agricole, această unitate de învățământ a continuat 

tradițiile învățământului tehnic existent în zonă, chiar înainte ca 

Marghita să devină oraș. Este o școală cu o ascensiune 

spectaculoasă în acești ani. A avut de partea sa argumente care 

să-i confirme drumul ascendent: nevoia de a exista aici o școală puternică, care să dea 

comunității locale forța de muncă calificată și specialiști în domenii specifice locului: 

agricultura, industria ușoară, serviciile, construcțiile, extracția de țiței și gaze, etc., o 

bază didactică bună într-o continuă modernizare, o arie largă de selecție a elevilor proveniți 

din absolvenții de gimnaziu de la școala generală din localitate și din localitățile din jur, un 

corp profesoral tânăr și ambițios, un management performant. 

 

Pagini din istoria şcolii 

1961 Se înfiinţează Şcoala Profesională de Mecanici Agricoli Marghita 

1990 Prin ordin al MEN, Şcoala Profesională se transformă în Grupul Şcolar Agricol 

Marghita, având 3 clase de liceu şi  6 clase de şcoală profesională 

1995 MEN aprobă noul nume al şcolii: Grupul Şcolar Agricol ,,HOREA” Marghita. 

2003   Apare primul număr al revistei şcolii ,,Foaia noastră” 

2010   Aniversarea a 20 de ani de la înfiinţarea liceului 

 

Resurse umane 

Corpul profesoral al Grupului Şcolar Agricol ,,HOREA,, 

Marghita cuprinde pentru anul şcolar 2009 – 2010: 13 

profesori grad didactic I, 12 profesori grad didactic II, 13 

profesori grad didactic Definitivat, 10 profesori debutanţi 
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Resurse materiale 

 5 corpuri de clădire destinate studiului 

 25 de săli de clasă 

 2 cabinete de informatică  

 4 cabinete şcolare independente 

 3 laboratoare şcolare 

 4 ateliere şcolare 

 bibliotecă 

 sală de gimnastică 

 sală festivă 

 cantină 

 terenuri agricole: 10 ha 

 

Oferta curriculară 

În şcoală învaţă în prezent un număr de 650 elevi, în 25 de clase faţă de 277 elevi în 9 clase 

cât erau în 1990 – 1991. Numărul specializărilor a crescut şi el de la 3 specializări în 1990 la 

16 în prezent.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Oferta extracurriculară 

 Zilele şcolii 

 Proiecte educative, parteneriate 

şcolare 

 Balul bobocilor 

 Balul majoratului 

 Cenaclul literar 

 Serbări şcolare 

 Excursii 

 Activităţi distractive 

Performanţe 

 12 locuri I la ETAPA JUDEŢEANĂ (1993, 

1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2008, 2009, 

2010) 

 1 locuri II la ETAPA NAŢIONALĂ (2001) 

 2 locuri III la ETAPA NAŢIONALĂ (1999, 

2009) 

 5 menţiuni la ETAPA NAŢIONALĂ (1993, 

1997, 2001, 2009) 



 COLEGIUL TEHNIC „ALEXANDRU ROMAN” ALEŞD 

 

str. Ciocârliei 4, cod 415100, Aleşd, Bihor 

tel/fax: 0259-342.332, e-mail: liceualesd@yahoo.com 

 

Colegiul Tehnicn ,,Alexandru Roman”, titulaturǎ obţinutǎ în 2006, are o vechime de 37 

de ani. Liceul Industrial Aleşd a luat fiinţǎ în iunie 1973. În perioada 1973-1976, Liceul 

Industrial Aleşd şi-a desfǎşurat activitatea în clǎdirea fostului Liceu Teoretic Aleşd, actualul 

complex şcolar fiind dat în folosinţǎ la   15 septembrie 1976. 

În primul an de funcţionare populaţia şcolarǎ a fost de 171 elevi, distribuiţi în douǎ clase 

de liceu şi trei clase de şcoalǎ profesionalǎ. În momentul de faţǎ în şcoala noastrǎ învaţǎ 

aproape 1000 elevi. 

Colegiul Tehnic Alexandru Roman este o unitate de învăţământ care se adresează 

absolvenţilor de gimnaziu din zona Aleşd care doresc sǎ urmeze profile sau specializǎri prin 

filerele teoreticǎ sau tehnologicǎ.  

Prin filiera teoretică elevii pot opta pentru unul din profilele: matematică informatică, 

ştiinţe ale naturii sau filologie. 

Prin filiera tehnologică, oferim pregǎtire în:  

 profilul servicii-specializǎrile tehnician în activitǎţi economice, tehnician în 

turism sau tehnician în activitǎţi de comerţ, 

 profilul tehnic-specializǎrile tehnician în automatizǎri, tehnician operator 

tehnicǎ de calcul, tehnician priectant CAD, tehnician transporturi, tehnician 

electrotehnist  

 profilul resurse naturale şi protecţia mediului- specializarea tehnician analize 

produse alimentare 



Asolvenţii de liceu pot urma cursurile şcolii postliceale cu specializarea tehnician în 

industria cimentului, şcoalǎ realizatǎ în parteneriat public-privat cu S.A.. HOLCIM 

ROMǍNIA S.A. 

 

În şcoala noastrǎ se promoveazǎ egalitatea şanselor, dialogul, spiritul de echipǎ, iniţiativa, 

originalitatea. Dorim ca elevii noştrii sǎ dobândeascǎ cunostinte temeinice, sǎ fie capabili de 

adaptare la nou, sǎ aprecieze şi sǎ promoveze respectul reciproc, valorile morale şi 

democratice. 

 

Colegiul Tehnic “ Alexandru Roman“ Aleşd îşi desfăşoară activitatea în trei corpuri de 

clădire, respectiv, clădirea principală, clădirea atelier şi clădirea fostă internat, la care se 

adaugă sala de sport complet renovatǎ. În incinta instituţiei mai funcţionează Clubul Sportiv 

Şcolar. 

 

Corpul profesoral este format din cadre didactice calificate, care depun eforturi susţinute 

pentru a împlini misiunea şcolii. Astfel, şcoala noastrǎ se poate mǎndri cu rezultate foarte 

bune obţinute la concursurile şi olimpiadele şcolare la nivel judeţean şi naţional. 

 Activitatea extraşcolarǎ este foarte bine reprezentatǎ prin trupa de teatru, cea de canto, 

trupa de dans modern, echipele de hanbal, baschet, fotbal tenis de masa sau şah. 

 

 

 

 



 

Grupul şcolar industrial „Unirea” Ştei a luat fiinţă în anul 1962, sub denumirea de 

Grupul şcolar minier. Din anul 1975 a luat fiinţă Liceul industrial nr. 2 Petru Groza cu 

profilele mine-petrol-geologie, mecanic şi electrotehnic. În 1991 liceul îşi schimbă denumirea 

în Grup şcolar minier Petru Groza, iar din 1993 devine Grup şcolar „Unirea” Ştei. 

Începând cu anul şcolar 1995-1996 Grupul şcolar „Unirea” Ştei se unifică cu Şcoala 

profesională auto Ştei păstrându-şi denumirea, devenind unul dintre cele mai mari licee din 

judeţ şi singurul din oraş care pregăteşte personal calificat. La 1 septembrie 2009 vine şi 

satisfacţia binevenită şi binemeritată de ridicare a instituţiei de învăţământ la rangul de 

colegiu tehnic, astfel Grupul şcolar industrial „Unirea” Ştei devine Colegiul tehnic 

„Unirea” Ştei.  

Anul şcolar 2009-2010 ne-a prins din nou ca cea mai mare şcoală a depresiunii Beiuşului 

prin cele 45 clase care includ 1224 elevi în formele de învăţământ: liceu curs de zi, seral şi 

frecvenţă redusă şi şcoală de arte şi meserii. 

Actul instructiv-educativ este realizat în acest an şcolar de un corp profesoral format din: 

77 profesori şi specialişti (ingineri, economişti, maiştrii instructori), din care 31 cu grad 

didactic I, 21 cu grad didactic II, 15 cu definitivat şi 10 debutanţi. Resursele umane necesare 

desăvârşirii instrucţiei elevilor înscrişi în şcoala noastră sunt completate de 9 angajaţi 

aparţinând personalului didactic auxiliar şi 27 de angajaţi ca personal administrativ. 

 Fără asigurarea unor condiţii optime: mobilier şcolar, material didactic, mijloace audio 

şi video adecvate, condiţii de climat în spaţiile utilizate, manuale şi carte şcolară, nu se poate 

vorbi de realizarea unei performanţe şcolare. Din acest punct de vedere şcoala noastră dispune 

de condiţii de nivel european, dintre care amintim: mobilier şcolar în cantitate suficientă şi 

stare foarte bună; biblioteca şcolară dispune de 24730 de volume la care se adaugă şi 

manualele şcolare; dispunem de 47 săli de clasă, 9 laboratoare, 7 ateliere, 180 locuri în 

internat, 200 locuri cantină; bază sportivă; parc auto dotat conform cerinţelor legale pentru 

efectuarea practicii conducerii auto, şi implicit a obţinerii permisului de conducere categoriile 

COLEGIUL TEHNIC „UNIREA” ŞTEI 
 

str. Independenţei 19, cod 415.600, Ştei, Bihor                   

tel/fax: 0259-332.642 

e-mail: griunirea@yahoo.com, web: http://unireastei.licee.edu.ro  
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b, c, e. Menţionăm aici că toţi elevii şcolii noastre au posibilitatea, indiferent de 

specializarea pe care o urmează, să urmeze cursurile şcolii de şoferi profesionişti în cadrul 

colegiului nostru. 

 Pentru anul şcolar 2010-2011 şcoala noastră propune următoarea ofertă educaţională:  

Liceu curs de zi:1. Profil servicii: teh. În activităţi economice; 2. Profil tehnic: teh. 

Operator tehnică de calcul, teh. Transporturi; 3. Profil resurse naturale şi protecţia 

mediului: teh. Analize produse alimentare, teh. În industria alimentară. 

Liceu curs seral: 1. Profil servicii: teh. În turism (cls. A ix-a); 2. Profil tehnic: teh. În 

construcţii şi instalaţii, teh. Mecanic pt. Întreţinere şi reparaţii, teh. Transporturi (cls. A xii-a). 

 Baza materială foarte bună, dar şi profesionalismul cadrelor didactice ale şcolii au 

condus la rezultate foarte bune ale elevilor la examene, concursuri şi olimpiade şcolare. 

Amintim doar rezultatele obţinute de către elevi în ultimii doi ani la fazele judeţene şi 

naţionale: locul I, II şi III la tehnician transporturi (locul I , III la faza naţională); menţiune 

la tehnician analize produse alimentare (faza naţională); locul II şi III la tehnician operator 

tehnică de calcul (faza judeţeană); locul III la tehnician proiectant cad (faza judeţeană), iar în 

prezent calificaţi la faza naţională 2 elevi tehnician transporturi (cls. A xii-a şi a xiii-a) şi 1 

elev tehnician în instalaţii electrice (cls. A xi-a) 1 elev tehnician în industrie alimentară (cls a 

xii-a) 1 elev mecanic auto (cls. A xi-a an de completare); menţiune 2 elevi la matematică 

(faza naţională); locul I - proiect made for europe (faza naţională). 

 Şcoala derulează o serie de proiecte naţionale şi internaţionale cu implicarea directă a 

cadrelor didactice şi a elevilor: 1. 2005 - 2008 proiect şcolar finanţat de u.e. Tema 

proiectului: "Des metiers en europe, d’hier a aujourd’hui, pour demain"; 2. 2005 - 2006 

proiect lingvistic de tip comenius finanţat de u.e. Tema proiectului “Le tourism – ponts de 

liaison en europe”; 3. 2008-2010 proiect comenius – proiecte multilaterale – programul de 

învăţare pe tot parcursul vieţii ; 4. 2009-2010 proiect leonardo da vinci – mobility tema 

proiectului: Profesionism pentru o formare profesională de calitate. 

 Activităţile extracurriculare în care sunt implicaţi profesori şi un număr mare de elevi 

au adus un prestigiu suplimentar unităţii noastre şcolare. Dintre acestea amintim: locul I la 

pictură la concursul internaţional de la Bârlad, locul I pe ţară la dansuri populare (2008 şi 

2009), locul II pe ţară la grup vocal, locul I pe judeţ la desen icoane pe sticlă şi lemn, locul I 

pe judeţ la colinde. Activitatea sportivă a fost materializată prin: locul I pe judeţ la volei 

băieţi, cros băieţi şi fete, fotbal. 

 Şcoala a încheiat parteneriate de colaborare cu părinţii elevilor, instituţiile de 

învăţământ şi cultură din oraş şi din ţară, dar în principal cu agenţii economici (european food, 

european drinks, bănci şi unităţi comerciale) pentru efectuarea practicii. 



 

Tradiţie: Învăţământul tehnologic în Salonta ia fiinţă 

în anul 1901, prin organizarea şcolii de fermieri agricoli, 

cu specializarea legumicultor şi horticultor. Din acest an 

învăţământul  de specialitate a funcţionat fără întrerupere 

până în prezent în localitatea Salonta, conferind un 

caracter de continuitate şi tradiţie în pregătirea 

profesională a generaţiilor tinere. 

Rezultatele şcolii şi nevoile de dezvoltare economico socială a României au impus 

transformarea şcolii profesionale în liceu, în anul 1937 şi în liceu de specialitate în 1966, cu 

specializări multiple: agronomie, contabilitate, mecanică, veterinară,zootehnie, horticultură, 

agro - biologie, topografie, operator industrie alimentară, electric,automatizări, etc. 

Este remarcabil faptul că, în ciuda condiţiilor sociale, chiar a schimbărilor de sistem care 

au avut loc în această perioadă, şcoala a avut o evoluţie ascendentă, dovedind că s-a integrat 

ca o instituţie de bază în complexul socio - economic din vestul României. 

Modernism: În contextul multiplelor transformări survenite pe plan curricular al 

nomenclatoarelor de meserii şi mai ales a necesităţii actualizării bazei didactice la nivelul 

cerinţelor de vârf ale proceselor tehnologice, Grupul Şcolar Agricol Salonta a reuşit să 

deruleze în ultimii ani o serie de proiecte de dezvoltare. 

1) Proiect de reabilitare a clădirii principale, derulat cu fonduri guvernamentale, având ca 

efect nu doar modernizarea infrastructurii principale dar şi schimbarea întregului set de 

mobilier aferent celor 19 cabinete şi laboratoare precum si a birourilor administrative. 

2) Proiectul PHARE TVET 2004 – 2006, axat pe cele patru domenii de pregătire 

profesională mecanic, agricol, electric, turism şi alimentaţie şi a cărui finalitate s-a 

materializat şi printr-un nou corp de clădire cu 4 laboratoare(ateliere) 

3) Proiecte interculturale şi interregionale desfăşurate împreună cu partenerii din Olanda 

şi Ungaria: ”Agroproject””Mikro Integraţio” Parteneriat şcolar Bekes – Salonta 

4) Programe de dotări ale Ministerului Educaţiei şi Cercetării  pe linia îmbunătăţirii 

laboratoarelor de informatică, chimie, biologie, fizică şi  a bibliotecii şcolare. 

5) Program naţional de construcţii a sălilor de sport etapa a doua. 

 

GRUP ŞCOLAR AGRICOL SALONTA 
 

 

str. Şarcadului 1, Salonta, Bihor 

e-mail: salontagsa@gmail.com, web: www.gsas.ro 

tel. 0259-373.228 fax. 0259-370.567 
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http://www.gsas.ro/


În paralel cu modernizarea bazei didactico-materiale, cadrele didactice şi elevii şcolii au 

participat la numeroase sesiuni de perfecţionare a pregătirii profesionale în cadrul 

programului PHARE în care şcoala a fost inclusă, sau în programe speciale de parteneriat cu 

şcoli similare din Ungaria şi Olanda.  

Diversitate: După anul 1990 Grupul Şcolar Agricol Salonta s-a pliat frecvent pe linia 

noilor cerinţe ale structurării învăţământului, având însă continuitate liceală şi profesională. 

Temporar a răspuns şi necesităţii derulării unor calificări postliceale sau a cursurilor de 

reconversie profesională a adulţilor. Anii din urmă se concretizează prin formarea 

profesională liceală la nivelul celor trei profile: tehnic, resurse naturale şi protecţia mediului, 

servicii, atât prin cursuri de zi cât şi frecvenţă redusă ,  dar şi prin alternarea specializărilor 

derulate. Formarea profesională prin Şcoala de Arte şi Meserii, a inclus la rându-i domenii 

multiple: mecanic, electric, agricultură, silvic, industrie alimentară, comerţ, turism, etc. 

A) Profil tehnic sau domeniul 

mecanic şi electric cuprinde: Tehnician 

mecanic pentru întreţinere şi reparaţii, 

Tehnician în automatizări, Mecanic 

agricol, Mecanic auto, Electrician 

exploatări joasă tensiune, Electrician 

electronist auto. Dotări: două cabinete 

mecanică, două laboratoare mecanică, un 

atelier mecanic, ferma didactică cu parcul 

de maşini agricole, două cabinete 

electrotehnică, un cabinet circulaţie rutieră şi simulare pe calculator. 

B) Profilul resurse naturale şi protecţia mediului sau domeniul agricol industrie 

alimentară; conţine: Tehnician în agricultură, Tehnician veterinar, Tehnician ecolog şi 

protecţia calităţii mediului, Tehnician analize produse alimentare, Tehnician în industrie 

alimentară, Horticultor, Zootehnist, Brutar patiser. Dotări: două laboratoare de pedologie, 

fitotehnie, protecţia mediului, un laborator horticultură, două laboratoare industrie alimentară, 

un laborator de medicină veterinară, un laborator de zootehnie, ferma didactică cu 30 capete 

bovine şi 150 ovine. 

C) Profil servicii sau domeniul comerţ, turism şi alimentaţie: Tehnician în activităţi 

economice, Tehnician în turism, Tehnician în gastronomie, Comerciant vânzător, Ospătar 

(chelner). Dotări: două cabinete de contabilitate şi comerţ, un laborator gastronomie, un 

laborator turism şi alimentaţie, cantina şcolară cu 300 de locuri. 

 



 ŞCOALA DE ARTE ŞI MESERII – DOBREŞTI 

 

Dobreşti 319, cod 417240, Bihor 

tel/fax: 0259-325.416, e-mail: s08dobresti@yahoo.com 

 

    

Comuna Dobreşti se află în S-E judeţului Bihor la 55 km distanţă de municipiul 

Oradea, în ţinutul piemonturilor vestice ale Munţilor Pădurea Craiului. Artera de legătură cu 

celelalte zone ale ţării şi ale judeţului este DN 76(Oradea-Deva), la care se accede prin DJ 787 

(Sîmbata-Dobreşti- Vârciorog-Tileagd).  

Şcoala de Arte şi Meserii se află în centrul administrativ şi este organizată în patru 

cicluri curriculare: preşcolar, primar, secundar inferior şi secundar superior, iar din anul şcolar 

2009-2010, conform Proiectului Planului de Şcolarizare al M.E.C.I, şcoala noastră a devenit 

Liceul Tehnologic Dobreşti, cu păstrarea celor două profiluri pentru care a fost acreditată. 

Considerată un centru zonal, Şcoala Dobreşti a organizat la ciclul liceal pentru anul 

şcolar 2009-2010 o clasă a IX-a – filiera tehnologică, profil tehnic- domeniul mecanic, profil 

mecanic, calificarea–tehnician mecanic pentru întreţinere şi reparaţii şi o clasă a IX-a – 

filiera tehnologică, profil tehnic, domeniul industrie textilă–pielărie, calificarea designer 

vestimentar, iar clasele de SAM vor merge prin eliminare cu profilurile stabilite anterior: 

profil–mecanic, calificare - lucrător în mecanica de motoare şi profil – textile – pielărie, 

calificarea - lucrător în tricotaje - confecţii pentru nivelul I, iar pentru nivelul II, domeniul 

mecanic, calificarea–mecanic auto. În urma vizitei de monitorizare s-a făcut evaluarea în 

vederea autorizării nivelului III: calificarea-tehnician mecanic pentru întreţinere şi reparaţii. 

Echipa de monitorizare a fost impresionată de trei elemente ce caracterizează şcoala 

noastră: baza materială, calitatea corpului profesoral şi nivelul ridicat al procesului instructiv-

educativ. 

Baza materială a şcolii se compune din trei clădiri moderne de nivel european, conectate 

la internet:  



 corpul A – clădirea veche reabilitată în întregime prin Proiectul PHARE TVET 2003 -

,,Coeziune economică şi socială” corp în care se află şi cele două ateliere: primul- 

textile-pielărie şi al doilea –mecanic, dotate după standardele Uniunii Europene; 

 corpul B – clădire nouă construită din fonduri guvernamentale în anul 2008. 

 corpul ,,Grădiniţa cu trei grupe,, - clădire nouă construită prin Proiectul PHARE RO 

2005–Acces la educaţie pentru grupuri dezavantajate - «O şcoală pentru  toţi». 

In cadrul proiectului PHARE şcoala noastră a fost dotată cu o reţea de 34 calculatoare, 

2 laptop-uri, 2 copiatoare de mare capacitate, 2 copiatoare de capacitate medie, aparat foto 

digital, televizor color, aparat videorecorder, telefon cu fax, cameră video, aparat de spiralat, 

DVD recorder, videoproiector, 2 imprimante color cu jet. 

În cadrul subproiectului finanţat de Banca Mondială s-a achiziţionat o staţie de 

amplificare în valoare de 3025 RON. 

La 1 septembrie 2009 corpul profesoral al şcolii era format din 77 cadre didactice, 

dintre care: 21 au gradul didactic I, 14 au gradul didactic II, 25 definitivat şi 17 debutanţi. 

Experienţă în derularea de proiecte 

 proiectul PHARE TVET 2003 Coeziune economică şi socială; 

 subproiectul « Arte şi tradiţii locale reflectate în activităţi şcolare şi extraşcolare » 

finanţat  de Banca Mondială; 

 proiectul «Educaţie pentru protejarea mediului înconjurător prin acţiuni şcolare şi 

extraşcolare în şcoală şi comunitate» - finanţat de Administaţia Fondului pentru Mediu; 

 proiectul C.D.I.(Centrul de Documentare şi Informare), finanţat de Ministerul Educaţiei 

Cercetării; 

 « Proiect  PHARE RO 2005 –Acces la educaţie pentru grupuri dezavantajate « O şcoală 

pentru  toţi » - finanţat de Uniunea Europeană 

 Cabinet psihopedagogic- finanţat de Ministerul Educaţiei Cercetării şi Inovării 

 proiectul « Speranţe », finanţat de FRDS-  în parteneriat cu primăria la şcoala de cartier. 

Astfel, s-a înfiinţat, cu toate dotările necesare, un Centru multifuncţional de zi şi se vor 

finanţa lucrările de alimentare cu apă potabilă a coloniei de romi. 

 ,,Paşi strategici pentru îmbunătăţirea accesului la educaţie a copiilor romi, organizat de 

fundaţia Romani Criss în parteneriat cu asociaţia , „Şanse Egale“ - Zalău- în curs de 

derulare. 

Şcoala noastră se poate mândri cu rezultate bune obţinute la Concursul profesional faza 

judeţeană – calificarea mecanic auto: menţiune – Anca Samuel Ciprian, Hora Leontin. 

 



 GRUPUL ȘCOLAR AGRICOL CADEA 

 

str. Strada de jos 48, cod 417436, Cadea, Bihor 

tel: 0259-352.601, e-mail: gra.cadea@yahoo.com 

 

Misiunea GRUPULUI ŞCOLAR AGRICOL CADEA este să ofere educaţie la 

standarde de calitate generate de integrarea europeană a României, pentru desăvârşirea 

intelectuală, morală şi profesională a elevilor, în  vederea asigurării resurselor umane în 

domeniul profilurilor de pregătire, ca o condiţie a progresului economic şi cultural al 

comunităţii locale. În acest context, Grupul Şcolar Agricol Cadea trebuie să devină centrul de 

pregătire profesională de pe Valea Ierului atât în domeniul agricol cât şi în domeniile conexe 

punând în centrul atenţiei elevul şi creşterea procesului instructiv-educativ. 

Localitatea Cadea este situată în partea de nord – vest a judeţului Bihor, fiind 

traversată de drumul E671 (DN 19) are legături directe (rutiere şi feroviare) cu marile centre 

urbane din judeţ și din afara acestuia. 

Grupul Școlar Agricol Cadea este o școală cu tradiție veche, funcționând de aproape 

50 de ani. A fost înființată în anul 1961 sub denumirea de Şcoală Profesională Agrotehnică , 

în 1970 a fuzionat cu Școală profesională de mecanici Agricoli Săcueni primind denumirea de 

Şcoală Profesională Agroindustrială. A  ajuns să funcționeze sub actuala denumire din anul 

1992. De-a lungul anilor a reuşit să asigure calificarea profesională pentru un număr 

important de elevi din toate colţurile ţării şi în diferite specializări. 

În prezent unitatea asigură şcolarizarea pentru un număr de 460 elevi, de la nivelul 

preșcolar până la nivelul liceal, grupaţi în 26 de clase şi peste 10 profile şi calificări 

profesionale pentru domeniile de activitate: mecanică agricolă, industrie alimentară, 

electrotehnică, construcții și prelucrarea lemnului. Mediul de provenienţă al elevilor: 20% 

urban şi 80% rural, 40% din elevi provenind din familii cu venituri modeste, 80% din familii 

cu nivel de instruire mediu.  

Școala noastră este fundamentată pe următoarele principii: facilitarea accesului 

elevilor la o gamă largă de oportunităţi de învăţare relevante şi de înaltă calitate; îndrumarea 

şi sprijinirea tuturor elevilor în atingerea scopurilor educaţionale; formarea competenţelor 

necesare învăţării pe parcursul întregii vieţi în scopul îmbunătăţirii abilităţilor de dezvoltare 

personală, reconversie profesională; promovarea formării continue a profesorilor şi a 

personalului auxiliar în vederea îmbunătăţirii abilităţilor şi aptitudinilor acestora; asigurarea 

unui mediu mai bine organizat, bazat pe coordonare şi cooperare care să satisfacă nevoile 

elevilor, ale comunităţii şi ale angajatorilor. 



Activitatea şcolară se desfăşoară în 22 săli de clasă dotate cu mobilier şcolar adecvat, 

laboratoare specializate (biologie, fizică, chimie, industrie alimentară), ateliere specializate 

(tâmplărie, mecanică, electrotehnică, industrie alimentară, zidărie), cabinete de cultură 

generală (limba română, limba maghiară, limbi moderne) precum şi două laboratoare de 

informatică dotate cu calculatoare şi conectate la Internet. Școala dispune de o biblioteca 

şcolară cu 9591 volume,  sală de sport şi bază sportivă. 

Baza materială a şcolii necesită reabilitare dar şi dezvoltare în vederea asigurării de 

condiţii optime desfăşurării procesului instructiv-educativ. Școala este inclusă în programul 

de reabilitare a campusurilor școlare, cu o valoare totală a investițiilor de 15 milioane lei. 

Lucrările au fost demarate în anul 2008, urmând să fie finalizate în viitorul apropiat, având în 

vedere tendințele de concentrare a învățământului tehnic în centre școlare. 

Grupul Şcolar Agricol Cadea are o încadrare cu personal didactic foarte bine pregătit. 

Din cele 30 cadre didactice, 7 au gradul didactic I, 11 gradul didactic II și 8 gradul didactic 

definitiv. În ultimii ani, în colectivul didactic, au venit cadre tinere, bine pregătite, cu dorinţa 

de afirmare pe plan profesional, astfel încât media de vârstă a colectivului didactic se situează 

acum în jurul a 38 ani. Eforturile depuse de cadrele didactice se reflectă în rezultatele obținute 

de elevii școlii, dar și în gradul mare de angajare în câmpul muncii al absolvenților. 

Comparativ cu anii anteriori, a crescut procentajul absolvenţilor care îşi continuă studiile în 

învăţământul superior şi şcolile postliceale. Procentajul de promovabilitate a examenului de 

bacalaureat în anul 2009 a fost de 90.9% iar la examenele de atestare a competentelor 

profesionale de  100%. În anul școlar 2008-2009, elevii  Grupului Școlar Agricol Cadea,  au 

participat în număr mare la fazele judeţene ale concursurilor pe meserii, unde au obţinut  

premii și mențiuni la diverse specializări, având și un reprezentant la faza naţională .  

Oferta educațională a școlii noastre se pliază perfect la tradiția și cerințele evoluțiilor 

economice viitoare și ale zonei. În şcoala noastră tinerii sunt pregătiţi prin următoarele forme 

de învăţământ: liceu tehnologic cursuri de zi și seral, în domeniile industrie alimentară, 

mecanică, construcții și lucrări publice, prelucrarea lemnului și electrotehnică; şcoala de arte 

şi meserii, cu calificări în domeniul industriei alimentare, a construcţiilor și lucrărilor publice 

și din domeniul prelucrării lemnului. 

Ca și activităţi extracurriculare, școala oferă elevilor posibilitatea de a frecventa 

cercurile de dramă, dans modern si de societate, English Film Club precum si cercuri sportive, 

oferta anuală variind în funcție de interesele și opțiunile elevilor.  

 

 



 

Începuturile a ceea ce astăzi cu îndreptăţită mândrie numim Colegiul Tehnic „Ioan 

Ciordaş” Beiuş sunt în anul 1889 când, la Beiuş se înfiinţează „Şcoala de ucenici” care urma 

să pregătească elevi în domenii diverse: zidărie, pantofărie, croitorie, tinichigerie, prelucrări 

mecanice, lăcătuşerie, tâmplărie etc.  

   

Anii au trecut, iar renumele Colegiului Tehnic „Ioan Ciordaş” s-a impus treptat nu 

numai în municipiu, ci şi în tot judeţul. Trei elemente au concurat la obţinerea acestui 

rezultat: baza materială, calitatea corpului profesoral şi nivelul ridicat al procesului 

instructiv - educativ. Calitatea elevilor care se îndreptau spre şcoala noastră a crescut, fapt ce 

s-a repercutat pozitiv în performanţele şcolare, în rezultatele obţinute la olimpiadele şcolare, 

concursurile pe meserii şi cultural - artistice. Un moment deosebit în viaţa noastră, a tuturor, 

profesori şi elevi, a fost ziua de 7 august 2006 când, în urma aprobării primite de la Ministerul 

Educaţiei, Cercetării şi Inovării, instituţia noastră a primit denumirea de Colegiul Tehnic 

„Ioan Ciordaş”. 

Corpul profesoral al şcolii la 1 septembrie 2009 era format din 68 de profesori 

dintre care: 30 au gradul didactic I, 2 gradul I şi doctorat, 13 gradul didactic II, 10 

definitivat şi 13 debutanţi. Bunul mers al procesului instructiv – educativ este sprijinit şi de 

activitatea celor  8 cadre didactice  auxiliare şi  a  celor 15 cadre nedidactice. 

Baza materială a şcolii s-a extins şi diversificat, astfel încât astăzi avem: 24 de săli 

de clasa, 15 cabinete (mecanică, tehnologia lemnului, silvicultură, ecologie, română, 

matematică, istorie, firmă de exerciţiu, limbi străine, geografie, desen, contabilitate etc.) şi 10 

laboratoare, din care 3 de informatică şi unul de proiectare CAD, o bibliotecă, 11 ateliere 

şcolare (mecanic, croitorie, sudură, instalatori, sculptură, tâmplărie, construcţii etc.), sală de 

sport, internat, cantină unde învaţă peste 900 de elevi. 

Dezvoltarea permanentă a bazei materiale a şcolii, dar şi alinierea la  cerinţele  pieţei 

muncii au impus diversificarea ofertei educaţionale. În prezent, Colegiul Tehnic „Ioan 

 

COLEGIUL TEHNIC „IOAN CIORDAŞ” BEIUŞ  
 

str.Ioan Ciordaş 5, cod. 415.200, Bihor  
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e-mail: lciordas@rdsor.ro web: http://ciordas-beius.licee.edu.ro 
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Ciordaş” pregăteşte la standarde europene elevi pe următoarele niveluri de şcolarizare: 

Gimnaziu; Liceu - Filieră tehnologică cu toate profilele: 1. Profil tehnic, cu specializările: 

Tehnician desenator pentru construcţii şi instalaţii, Tehnician proiectant CAD, Tehnician în 

instalaţii electrice, Tehnician mecanic pentru întreţinere şi reparaţii, Tehnician designer 

mobilă şi amenajări interioare, Tehnician în prelucrarea lemnului; 2. Profil servicii cu 

specializările: Tehnician în activităţi economice, Tehnician în comerţ; 3. Profil resurse 

naturale şi protecţia mediului cu specializările: Tehnician analize produse alimentare, 

Tehnician în silvicultură şi exploatări forestiere; Tehnician ecolog şi protecţia calităţii 

mediului, Tehnician în industria alimentară; Liceu - Filieră teoretică, profil real cu 

specializarea: Matematică-informatică şi Şcoală de arte şi meserii (SAM) cu nivel I şi II pe 

următoarele domenii: mecanic, construcţii şi lucrări publice, silvicultură, industrie alimentară, 

fabricarea produselor din lemn, industria textilă şi pielărie, alimentaţie publică şi turism, 

comerţ. Colegiul Tehnic „Ioan Ciordaş” este o unitate şcolară pentru învăţământ de masă, 

finanţat din resurse publice, adoptând sistemul tradiţional la forma de învăţământ de zi cu 

predare în limba română. 

Întregul corp profesoral este preocupat permanent de toate cele trei laturi ale educaţiei: 

formală, nonformală şi informală. Menţionăm doar câteva rezultate obţinute de elevii şcolii 

noastre în ultimii doi ani la  fazele naţionale: Tehnician  proiectant CAD - Locul I şi II 

(un elev clsa a XI-a şi un elev clasa a XII-a), Lăcătuş construcţii metalice şi utilaj 

tehnologic – Locul I (un elev clasa a XI-a SAM), Silvicultură-pădurar  - Locul I (un elev, 

clasa a XI-a SAM), Cofetar patiser - Locul II (un elev, clasa a XI-a SAM), Matematică: - 

două menţiuni (un elev, clasa a XI-a M2 şi un elev, clasa a XII-a M2), Tâmplar universal: - 

o menţiune (un elev, clasa a XI-a SAM), Tehnician în industria alimentară – o  menţiune 

(un elev, clasa a XII-a). 

 Activitatea extraşcolară, extrem de bogată şi diversificată, a adus şcolii noastre 

numeroase premii în plan cultural artistic: zece premii I, şapte premii II, cinci premii III şi 

opt menţiuni la nivel judeţean şi naţional. 

 S-au derulat  câteva proiecte educative pe teme diverse: „Şcoala, a doua familie”, 

„Spune NU drogurilor”, „Nu fi victimă”, „Tolerează, ca să fii tolerat”, „Salvăm copacii 

colectând maculatură”, „Tradiţii în Ţara Beiuşului” etc.  

Dincolo de cuvintele frumoase, ideal educaţional, dreptul la educaţie, egalitate de 

şanse, reformă, calitate etc., pe care dascălii de la Colegiul Tehnic „Ioan Ciordaş” Beiuş 

le folosesc zilnic, se urmăreşte formarea unor tineri eficienţi care să se adapteze contextului 

socio – cultural actual.  

 



 

 

 

  

 

 

 

 

„Școala este cel mai important mediu care poate oferi tinerilor informații despre 

cunoaștere, despre știință și tehnică.” 

GRI Suplacu de Barcău este o instituție de învățământ cu un statut și o activitate bine 

conturat în peisajul învățământului din zonă. Este o școală dinamică, în plină ascensiune, după 

cum o dovedesc rezultatele din ultimii ani, este un centru de resurse educaționale și de 

servicii, oferite comunității locale. Misiunea ei este de a pregăti forța de muncă necesară în 

zonă, meseriași și specialiști pentru profesii și activități specifice zonei, dar și altele apărute în 

condițiile transformărilor social-economice din ultimii ani.  

 

Resurse umane 

GRI Suplacu de Barcau deține un corp profesoral tânăr, ambițios, specialiști bine 

pregătiți, dornici de cunoaștere și de afirmare: 

 19 educatoare 

 20 învățători 

 38 profesori 

 6 ingineri 

 5 preoți 

 7,5 didactic auxiliar 

 18,5 personal nedidactic 

 Grup Şcolar Industrial Suplacu de Barcău 
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Resurse materiale 

 26 săli de clasă 

 6 laboratoare 

 1 cabinet de informatică  - 25 calculatoare cu acces la internet 

 2 ateliere 

 1 centru de documentare și informare 

 1 sală de lectură, sală festivă, bibliotecă 

 1 sală de sport 

 1 teren cu gazon artificial 

 2 terenuri sport bituminizate 

 1 microbus cu 14+1 locuri 

Oferta  curriculară 

GRI Suplac are misiunea să ofere educație la standardele de calitate, generate de 

integrarea europeană a României, de a pune în valoare resursele materiale și umane existente 

în zonă. În anul școlar 2009-2010, învățământul este organizat pe trei nivele:  

Nivel 1 – lucrător în mecanica de montaj, întreținere și reparații 

Nivel 2 – mecanic – calificarea : mecanic echipamente pentru foraj-extracție 

Nivel 3 – mecanic – calificarea mecatronist 

Școala asigură: 

 Cunoștințe de cultură generală 

 Cunoștințe și competențe de specialitate 

 Accesul la tehnologia informației 

Performanțe : 

- In decursul ultimilor ani elevii scolii noastre au participat la olimpiade si concursuri 

şcolare organizate la nivel local, judeţean, în anul 2007 participând la faza naţională.  

Facilități: 

 Absolvenții școlii obțin diploma de absolvire nivel 1, 2, 3, certificat de atestare a 

competențelor profesionale, diploma de bacalaureat. 

 Cursuri calculatoare, practica profesională în unități economice și cabinete școlare. 

 Burse de merit, burse sociale, transport gratuit la școală a elevilor din zonă. 

 Activități de cooperare cu școli din Ungaria 

Acumularea uriaşă de descoperiri, aplicaţii şi tehnologii, constituind o sursă fără 

precedent de cunoaştere, face ca întregul corp profesoral al şcolii noastre să se preocupe şi să 

urmărească formarea unor tineri care să se adapteze contextului socio-cultural actual. 



 

 

 

 

 

  



 

 


