
  



JUDEȚUL BIHOR 
 
 
Judeţul Bihor, situat în partea de nord-vest a României, este străbătut de râurile Barcău, Crişul Repede şi 

Crişul Negru, care curg de la est spre vest. Suprafaţa judeţului, de 7.535 km2, este destul de întinsă în 
comparaţie cu suprafaţa altor judeţe, iar populaţia se ridică la 634 854 de locuitori, cifre ce reprezintă 2,94% şi 
respectiv 3% din teritoriul şi populaţia întregii ţări. Densitatea populaţiei este de 84,0 loc./km2. Reşedinţa judeţului 
se află în municipiul Oradea. 

Relieful este variat, fiind dispus în trepte ce coboară de la est la vest, dinspre culmile Munţilor Apuseni 
spre Câmpia de Vest. În est, pe teritoriul judeţului, se găsesc culmile înalte, vestice, ale Munţilor Bihorului ce 
saltă peste 1.800 m şi masivele Codru-Moma, Pădurea Craiului şi Plopiş (Şes) - de înălţimi mai mici (500-1.000 
m) - ce completează ca o treaptă mult mai joasă silueta înaltă a Bihorului. Aceste culmi mai coborâte, ce pătrund 
ca nişte tentacule spre vest, sunt despărţite între ele de depresiunile Beiuşului, pe Crişul Negru, şi Vad-Borod, pe 
Crişul Repede. 

Clima continental-moderată se află sub influenţa maselor de aer vestice, mai umede şi mai răcoroase. 
Temperatura medie anuală variază între 6° şi 10,5°C, iar cantităţile precipitaţiilor căzute cresc de la vest spre est, 
fiind cuprinse între 500 şi 1.200 mm. 

Reţeaua hidrografică, formată de Crişul Repede, Crişul Negru, Barcău şi afluenţii lor, prezintă mari variaţii 
de nivel, fapt ce a impus regularizarea cursurilor. 

Bogăţiile naturale ale subsolului sunt reprezentate prin resursele de lignit (Popeşti, Borumlaca, Vărzari, 
Suplacu de Barcău, Oşorhei), bauxită (Munţii Pădurea Craiului), nisipuri bituminoase (Derna, Tătăruş), petrol 
(Suplacu de Barcău), argile refractare (Bălnaca, Şuncuiuş), marmură (Băiţa, Chişcău), bentonită (Vadu Crişului), 
precum şi prin izvoare cu ape geotermale (lângă Oradea - Băile Felix şi Băile 1 Mai, Madaras, Rabagani şi 
Tămăşeu) şi ape minerale (Tinca şi Stana de Vale). Resursele solului le formează întinsele suprafeţe ocupate de 
păduri (cer, gorun, gârniţă, fag, brad, molid), păşuni şi fâneţe naturale. Economia judeţului se caracterizează 
printr-o dezvoltare continuă a tuturor ramurilor. În producţia industrială, concentrată îndeosebi în municipiul 
Oradea, ponderea cea mai ridicată o au ramurile industriei uşoare (blănărie, încălţăminte şi confecţii), alimentară, 
urmate de industria energetică şi construcţii de maşini, metalurgia neferoasă - inclusiv extracţia, industria 
chimică, exploatarea şi prelucrarea lemnului (Oradea, Beiuş).  

Agricultura - intensivă şi multilaterală - deţine un rol important în economia judeţului, ocupând 483.581 ha 
teren agricol, din care 3/4 este teren arabil. Cernoziomul din vestul ţării a favorizat cultura cerealelor, judeţul Bihor 
situându-se, în cadrul ţării, pe primele locuri în producţia acestora. Dintre cereale se cultivă mai ales grâul şi 
porumbul, iar dintre plantele tehnice, floarea soarelui, sfecla de zahăr şi cartoful. 

Creşterea animalelor (bovine, porcine, ovine) are o pondere însemnată în agricultura judeţului, atât 
datorită întinselor suprafeţe de păşuni şi fâneţe, cât şi tradiţiei locuitorilor în acest domeniu.  

Din punct de vedere administrativ, judeţul Bihor are o reţea densă de aşezări, cuprinzând zece oraşe, din 
care patru municipii (Oradea fiind reşedinţa de judeţ), cu 21 de localităţi componente, 90 de comune, din care trei 
suburbane şi 435 de sate. Cel mai important centru economic şi social-cultural al judeţului şi unul dintre marile 
oraşe ale ţării este Oradea cu 173.621 de locuitori. Celelalte oraşe, centre social-culturale (Salonta, Marghita, 
Beiuş, Aleşd, Ştei, Vaşcău, Nucet) au sub 20.000 de locuitori fiecare.  

Prezenţa unor obiective turistice importante, precum şi existenţa unor monumente istorice sau de artă 
populară au contribuit la dezvoltarea turismului şi pe aceste meleaguri. Judeţul Bihor, prin frumuseţea şi 
originalitatea peisajului natural, prin monumentele istorice şi prin elementele etnografice, oferă turiştilor variate şi 
bogate posibilităţi de recreere şi instruire. Accesul la frumuseţile naturale ale judeţului este facilitat de existenţa 
unor artere de circulaţie bine întreţinute, precum şi a unor cabane în care drumeţul poate găsi loc de odihnă. 

Din punct de vedere turistic deosebim în judeţ o serie de zone amenajate, înzestrate cu căi de 
comunicaţii, cabane, marcaje etc., pe lângă care mai există o sumedenie de zone de interes turistic, ale căror 
frumuseţi reclamă intrarea lor neîntârziată în circuitul turistic al ţării. 
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Concursurile şcolare - Paşi către succesul pregătirii profesionale 

 

Inspectoratul Școlar Județean Bihor are onoarea și, în același timp, bucuria de a fi gazda ediției din acest 

an școlar a fazei naționale a Concursurilor profesionale din domeniul prelucrării lemnului. Evenimentul are o 

dublă însemnătate, marcând, pe de o parte, șansa de a răspunde cu recunoștință încrederii cu care am fost 

creditați, iar pe de altă parte, ocazia de a confirma rezultatele remarcabile obținute de elevii bihoreni la fazele 

naționale ale Olimpiadelor interdisciplinare tehnice și ale altor Concursuri profesionale. 

Pentru câteva zile, orașul nostru se va bucura atât de prezența unor elevi deosebiți, veniți aici din toate 

județele țării pentru a-și consolida vocația profesională, cât și de vizita unor cadre didactice de specialitate, al 

căror prestigiu este recunoscut prin cultivarea în rândul elevilor a unor abilități practice și competențe 

profesionale imperios necesare pentru eficientizarea economiei naționale. 

Oportunitatea oferită de organizarea acestor concursuri profesionale reprezintă pentru participanți și, în 

egală măsură, pentru organizatori, un motiv de bucurie și o provocare binevenită. 

Închei prin a ura un călduros “Bun Venit!” pe meleagurile bihorene tuturor participanților și “succes deplin” 

care să le confirme valoarea și așteptările. 

Inspector Școlar General 

prof. Daniel Negrean 

 

 

 

Olimpiadele şcolare, indiferent de ce specialitate vorbim, deschid perspectivele de afirmare a pregătirii şi 

calităţilor profesionale, a spiritului de competiţie a elevilor din întreaga ţară. Este o onoare pentru judeţul Bihor să 

găzduiască această Olimpiadă pentru disciplinele din aria curriculară Tehnologii, domeniul fabricarea produselor 

din lemn, mai ales că o face pentru prima dată. Experienţa câştigată de organizatorii bihoreni cu ocazia altor 

evenimente de acest gen, în speţă Inspectoratul Şcolar Judeţean Bihor, credem că şi de această dată, va scoate 

în evidenţă calităţile profesionale ale competitorilor, care vor dovedi că în această perioadă este necesară mai 

mult ca oricând o pregătire multidisciplinară. 

Provenind din mediul universitar consider că desfăşurarea Olimpiadei în judeţul nostru, este un imbold 

pentru pentru actualii competitori să-şi continue studiile în învăţământul univesrsitar şi de ce nu la Universitatea 

din Oradea. 

În calitatea mea de preşedinte al Comisiei centrale naţionale pentru acesată Olimpiadă, doresc să vă 

asigur de obiectivitatea noastră în aprecierea lucrărilor elevilor, de sprijinul şi ajutorul nostru pentru rezolvarea 

tuturor problemelor care vor apare pe parcursul desfăşurării ei. 

Ne propunem ca spiritul de fairplay să domine această Olimpiadă şi sperăm că vom și reuşi contând şi pe 

sprijinul dvoastră. 

Doresc tuturor participantilor mult succes! 

 

Preşedinte Comisia naţională 

prof.univ. dr. Mintaş Ioan 

  



ORADEA 
 

Oradea, mai demult Oradea Mare, (în maghiară 
Nagyvárad, în germană Großwardein, în idiș גרויסווארדיין 
Groysvardeyn, în latină Magnovaradinum, în slovacă Vel'ký 
Varadín, în turcă Varat, în italiană Gran Varadino) este reședința 
și cel mai mare municipiu al județului Bihor. 

Situat la numai 13 km de granița de vest a României, municipiul 
Oradea, ocupă o poziție central-europeană privilegiată, 
constituind un important nod de comunicații, aflat la o distanță 
sensibil egală de capitalele regiunii: București (651 km), Viena 
(518 km), Budapesta (248 km), Praga (676 km). Latitudinea 
nordică de 47 03' și longitudinea estică de 21 55' plasează 
Oradea pe cursul Crișului Repede într-o zonă deluroasă aflată 
în prelungirea Munților Apuseni. La altitudinea medie de 126 m 
deasupra nivelului mării, Oradea se găsește la deschiderea Văii 

Crișului Repede spre câmpie, într-o zonă de contact între prelungirile Munților Apuseni și Câmpia Banato-
Crișană. Prin municipiul Oradea trec râul Crișul Repede si pârâul termal Peța. 

Oradea este menționată pentru prima dată la 1113, într-o diplomă a abației benedictine din Zobor, în 
care apare numele episcopului Sixtus Varadiensis și al comitelui Saul de Bychar. De-a lungul Evului Mediu, 
cetatea a devenit loc de conviețuire pentru un mozaic etnic care a contribuit la stabilirea componenței etnice de 
astăzi al Oradiei.  

Cetatea Oradiei, ale cărei vestigii se pot vedea și astăzi, este menționată întâia oară în 1241, cu ocazia 
efectuării unor reparații grabnice pentru a face față unui iminent atac tătaro-mongol.Construirea cetății este 
atribuită regelui Ladislau I (1077-1095), în onoarea căruia la 27 iunie 1191, Papa Celestin al III-lea emite un act 
prin care are loc sanctificarea regelui. Invazia mongolă din 1241 a fost descrisă în,,Carmen miserabile" de 
Rogerius, călugăr italian din Spalato, stabilit la Oradea, contemporan cu evenimentele. 

În timpul regelui Carol Robert de Anjou (1308-1342) și a fiului său Ludovic I al Ungariei (1342-1382), 
Oradea cunoaște ca oraș și sediu episcopal catolic o perioadă de înflorire. Episcopul italian Andrea a fost 
considerat ca o perfectă încarnare a spiritului renascentist, zidind capele, ridicând altare, împodobindu-le cu cele 
mai luxoase decorații. Cea mai impresionantă personalitate a Renașterii din Europa Centrală a acestei vremi a 
fost episcopul maghiar de origine croată Ioan Viteaz de Sredna (în maghiară Vitéz János). Oradea devine 
cunoscută în anii lui Ioan Viteaz ca un centru de mare importanță al culturii renascentiste. Aici și-a înălțat 
observatorul astronomic vestitul fizician al Universității Vieneze, Georg von Peuerbach, folosind locația Oradiei 
drept meridianul de 00 în lucrarea sa Tabula Varadiensis, publicată în 1464. Toate hărțile terestre și maritime ale 
lumii din acea vreme menționau acest fapt. 

În 1541 s-a constituit pașalâcul de la Buda, care cuprindea Ungaria Centrală. Transilvania a devenit 
principat autonom în cadrul căruia era înglobat și Bihorul. În 1660 turcii ocupă Oradea și întreg ținutul pe care-l 
vor stăpâni până în anul 1692 

Papa Pius al VI-lea a înființat în anul 1777 Episcopia Greco-
Catolică de Oradea Mare. Unul din corifeii Școlii Ardelene a fost 
episcopul greco-catolic orădean Ignație Dărăbanț. Promotor al 
emancipării spirituale a românilor bihoreni a fost și urmașul său, 
episcopul Samuil Vulcan, întemeietorul liceului românesc din Beiuș, 
care astăzi îi poartă numele. 

 Chiar dacă revoluția a fost înfrântă, tradiția revoluționară a 
anilor 1848-1849 a marcat decisiv conștiința publică orădeană, efectele 
ei pe termen lung simțindu-se, mai ales după 1867, când participanții la 
revoluție care au scăpat cu viață au putut să se manifeste în viața politică locală. La 12 octombrie 1918, în casa 
dr. Aurel Lazăr se redactează cunoscuta Declarație de la Oradea, document care proclamă dreptul românilor 
transilvăneni la autodeterminare. 
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În perioada dintre cele două războaie mondiale, Oradea s-a menținut ca un puternic centru industrial și 
comercial. La fel ca și în cazul altor orașe mari din Vestul Transilvaniei, eforturile s-au îndreptat spre 
transformarea Oradiei într-un puternic centru cultural românesc. 

Oradea este un important centru istoric-cultural, primul centru al umanismului din Transilvania. Zidurile 
vechii cetăți sunt dovada istoriei îndelungate, viața culturală a orașului în 
prezent fiind reprezentată de spectacole, concerte, expoziții și târguri. 
Baza materială în domeniul educației, atât în sectorul public cât și în cel 
privat, este asigurată de 45 de școli elementare, gimnazii, licee și 5 
universități. Alături de clădiri reprezentative, orașul trăiește și prin 
evenimentele de cultură și de divertisment pe care spațiile dintre acestea 
le adăpostesc de-a lungul anului, începând din primăvară, când în luna 
mai se desfășoară,,Festum Varadinum", continuând în toiul verii cu 
Târgul Meșterilor Populari și Serbările Cetății, în luna iulie, și încheind cu 
toamna, când au loc,,Festivalul Toamna Orădeană" și,,Săptămâna 
Teatrului Scurt", în lunile septembrie-octombrie 

Una dintre cele mai importante atracții ale orașului o constituie 
arhitectura, reprezentată de diferite stiluri: baroc, clasic, eclectic și 
secesiunea vieneză. Cea mai densă concentrare a acestora se află în 
centrul istoric al orașului: 

 Primăria, clădire monumentală, construită de arhitectul Kálmán 
Rimanóczy Jr pe malul stâng al Crișului Repede, în 1902-1903 

 Palatul Vulturul Negru cu pasajul pietonal, construit în stilul 
secesiunii vieneze în 1907-1908 

 Biserica Ortodoxă cu Lună, construită în 1790. Un mecanism din 
turla bisericii arată cu exactitate fazele lunii. 

 Teatrul de Stat, dominând cu stilul său eclectic Piața Ferdinand, din 
anul 1900 

 Palatul Episcopiei Greco-Catolice, finalizat în 1905, ca mostră a 
stilului eclectic cu influențe neogotice 

 Palatul Rimanóczy Senior, pe strada Republicii, colț cu Parcul 
Traian, reproducând palatul venețian Ca d'Oro 

 Palatul Rimanóczy Junior, pe strada Roman Ciorogariu, adăpostește 
sediul Episcopiei Ortodoxe a Oradiei  

 Cetatea, construită în secolul XI și devenită o adevărată emblemă a 
orașului; caracteristica principală e forma pentagonală, realizată în 
stilul strategic din sec. 16-17. 

 Palatul Baroc (secolul XVIII), fost și actual sediu episcopal romano-
catolic, adăpostind în trecut Muzeul Țării Crișurilor, a cincea instituție 
muzeală ca valoare și mărime din România și, împreună cu Bazilica 
Romano-Catolică și cu Șirul Canonicilor, formează Complexul Baroc 
- cel mai mare complex de clădiri construite în acest stil arhitectural 
în România. 

La începutul secolului XX, în arhitectura orădeană se impune curentul 
Art Nouveau, curent declanșat în Franța, dar integrat și în Imperiul Austriac și numit de asemeni Jugendstil și 
Wiener Sezession). Elementele ornamentale de fațadă, prin care se remarcă acest stil de la finele sec. XIX și 
începutul sec. XX, sunt liniile sinuoase, ondulatorii din ornamentica biomorfă; liniile geometrice care subliniază 
elementul constructiv al decorației; se observă prezența mozaicului, vitraliilor, feroneriei, a stucaturilor etc. Aceste 
elemente sunt regăsite la Palatul Poinar, Palatul Vulturul Negru, Palatul Episcopal Greco - Catolic etc 
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 COLEGIUL TEHNIC 
„CONSTANTIN BRÂNCUŞI” ORADEA 
Str. Menumorut nr. 33, 410004, tel./fax. 0359/405617 

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

MOTTO: 
“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”. 

OFERTA ŞCOLARĂ 
Colegiul Tehnic „Constantin Brâncuşi” Oradea este o instituţie de învăţământ care asigură tinerilor şi adulţilor din 

municipiul Oradea şi judeţul Bihor, instruire de nivel 2, 3 şi 3 avansat european prin următoarele forme de învăţământ: liceu 
zi, liceu seral, liceu frecvenţă redusă, şcoala profesională în domeniile: Construcţii, instalaţii şi lucrări publice; Fabricarea 
produselor din lemn; Mecanică; Electric; Electronică automatizări; Tehnici poligrafice; Producţie media. 

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 
Şcoala noastră funcţionează cu 34 clase şi un număr de 828 elevi. Şcoala are un personal didactic format din 58 profesori și 
ingineri, un număr de 6 persoane didactic auxiliar  şi 10 personal nedidactic. 
RESURSE MATERIALE 

   
Cabinet instalaţii pentru construcții Cabinet de prelucrarea lemnului Cabinet desen tehnic de construcţii 

   
Cabinet de informatică Cabinet desen tehnic mecanică Cabinet mecatronică 

 
Şcoala dispune de trei corpuri de clădire cu 25 săli de cursuri, 1 laborator de fizică, 1 laborator de chimie, 2 

laboratoare de informatică, 2 laboratoare AEL, 1 laborator AutoCad, 1 cabinet desen tehnic de construcţii, 2 cabinete 
construcţii, 1 cabinet instalaţii, 1 cabinet prelucrarea lemnului, 1 cabinet electro, 2 cabinete mecatronică, 1 atelier tâmplărie, 
1 atelier lăcătuşerie; 2 săli de sport, teren de sport; 1 cabinet consiliere psihopedagogică, 1 cabinet medical, 1 izolator, 1 
bibliotecă, 1 cabinet Consiliul elevilor, 1 cabinet Comenius, 5 cabinete metodice. Biblioteca şcolii este dotată cu 26.910 
volume. 

Dotarea cu calculatoare: 119 calculatoare – 109 calculatoare (dintre care 50 calculatoare utilizate în sistem AEL), 3 
servere, 7 laptopuri 15 imprimante, 3 scanere, switch-uri. Şcoala este conectată la reţeaua de Internet prin cablu. 
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ACTIVITATEA DE PERFORMANŢĂ 
Menţionăm rezultatele deosebite pe care le-am obţinut la olimpiadele şcolare, etapa naţională, care fac cinste școlii noastre. 
OLIMPICI – ETAPA NAŢIONALĂ 

Anul Premiul Elev olimpic Calificare profesională  

 
Bako Annamaria 
Premiul I – 2008 

 
Silaghi Elisei Matei 

Premiul al II-lea – 2009 

 
Căpuş David Sarca Raul 

Menţiune – 2012 – Premiul I 

 
Căpuş David, prof. Gale 

Monica, prof. Luncan Radu, 
Sarca Raul 

2006 Premiul I Popa Bogdan, 
clasa a XI-a liceu 

Tehnician desenator pentru 
construcţii şi instalaţii 

2007 Premiul I Bac Sabin Călin, 
clasa a XI-a, an de completare 

Zugrav-vopsitor-ipsosar-
tapetar 

Menţiune Bako Annamaria, 
clasa a XI-a liceu 

Tehnician desenator pentru 
construcţii şi instalaţii 

Menţiune Avram Florin Timotei, 
clasa a XII-a liceu 

Tehnician operator tehnică 
de calcul 

Menţiune Konkoly Janos, 
clasa a XII-a liceu 

Tehnician mecanic pentru 
întreţinere şi reparaţii 

2008 Premiul I Bako Annamaria, 
clasa a XII-a liceu 

Tehnician desenator pentru 
construcţii şi instalaţii 

Menţiune II Costa Tudor, 
clasa a XI-a liceu 

Tehnician desenator pentru 
construcţii şi instalaţii 

Premiul al 
III-lea 

Sabău L. David Mihail, 
clasa a XII-a liceu 

Tehnician instalator pentru 
construcţii 

Menţiune I Pap Nanodor Csaba, 
clasa a XI-a, an de completare 

Zidar-pietrar-tencuitor 
 

2009 Premiul al 
II-lea 

Silaghi Elisei Matei, 
clasa a XI-a liceu 

Tehnician desenator pentru 
construcţii şi instalaţii 

Participare Martin Adela, 
clasa a XI-a, an de completare 

Tâmplar universal 

2010 Menţiune II Vlad Cezar Bogdan, 
clasa a XI-a liceu 

Tehnician desenator pentru 
construcţii şi instalaţii 

Menţiune Csarno Levente Zsombor, 
clasa a XI-a an de completare 

Zidar-pietrar-tencuitor 
 

Premiul al 
II-lea 

Abrudan Alin Ovidiu, 
clasa a XI-a an de completare 

Tinichigiu vopsitor auto 

Participare Martin Adela, 
clasa a XII-a liceu 

Tehnician în prelucrarea 
lemnului 

2011 Participare Iancu Anamaria Loredana, 
clasa a XI-a liceu 

Tehnician desenator pentru 
construcţii şi instalaţii 

Participare Buzle Claudiu Teofil, 
clasa a XII-a liceu 

Tehnician desenator pentru 
construcţii şi instalaţii 

Participare Szasz Carol, 
clasa a XIII-a liceu 

Tehnician în prelucrarea 
lemnului 

2012 Premiul I Sarca Raul Vasile, 
clasa a XI-a liceu 

Tehnician desenator pentru 
construcţii şi instalaţii 

Menţiune  Căpuş David, 
clasa a XIII-a liceu 

Tehnician în construcţii şi 
lucrări publice 

 
PROIECTE INTERNAŢIONALE 

În cadrul programului 
de învăţare pe tot parcursul 
vieţii Leonardo da Vinci, se 
derulează anual proiectul 
„Formation professionnelle 
en conformite aux standards 
européennes 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 se 
derulează 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. Obiectivul 
proiectului este de a dezvolta în conștiința tinerilor 
respectul față de mediul înconjurător și protejarea 
acestuia. 

  



  

COLEGIUL TEHNIC „IOAN CIORDAŞ” 
 
Cod poştal: 415.200, BEIUŞ,  
Str. Ioan Ciordaş, Nr. 5, judeţul BIHOR, 
Tel/Fax: 0259/322062, 0359/800475 
E-MAIL: lciordas@yahoo.com 
WEB http://www.ciordas.ro 
 

 

Motto: 

„Omul poate deveni om numai prin educaţie. El nu e nimic decât ceea ce face 

educaţia din el.” 

Immanuel Kant 

 

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.  

Fig. 1. Colegiul Tehnic „Ioan Ciordaş” Beiuş 

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 Naţionale, instituţia 

noastră a primit denumirea de Colegiul Tehnic „Ioan Ciordaş”, ca o recunoaştere binemeritată a eforturilor 

depuse de către toţi cei care ne desfăşuram activitatea în această prestigioasă şcoală: profesori, personal 

administrativ, elevi, părinţi, comunitatea locală. 

Corpul profesoral al şcolii la 1 septembrie 2012 este format din 67 de profesori dintre care: 29 au gradul 

didactic I, 2 gradul I şi doctorat, 17 gradul didactic II, 15 definitivat şi 4 debutanţi. Bunul mers al procesului 

instructiv – educativ este sprijinit şi de activitatea celor 8 cadre didactice auxiliare şi a celor 14 cadre nedidactice. 
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Baza materială a şcolii s-a extins şi diversificat, astfel încât astăzi avem: 29 de săli de clasă, 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, sculptură, tâmplărie, construcţii etc.), sală de 

sport şi bază sportivă, internat, cantină unde învaţă 936 de elevi în anul şcolar 2012-2013. 

Baza materială a şcolii 

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

diversificarea ofertei educaţionale. În prezent, Colegiul Tehnic „Ioan 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 activităţi de comerţ; 3. Profil resurse naturale şi protecţia mediului cu specializările: Tehnician 

analize produse alimentare, Tehnician în silvicultură şi exploatări forestiere; Tehnician în industria alimentară; 

Liceu - Filieră teoretică, profil real cu specializarea: Matematică-informatică şi Şcoală profesională anul I şi II pe 

domeniile mecanic şi fabricarea produselor din lemn. 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. 

Aspecte din cadrul activităţilor desfăşurate în sălile de clasă 

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

nonformală şi informală. Ca urmare, şcoala noastră se poate mândri cu rezultate excelente obţinute la 

olimpiadele şcolare naţionale. Menţionăm doar câteva rezultate obţinute de elevii şcolii noastre în anul 2011-2012 

la fazele naţionale: Tehnician proiectant CAD - Locul I şi II (un elev clasa a XI-a şi un elev clasa a XII-a), 



Tehnician designer mobilă şi amenajări interioare – Locul II (un elev clasa a XI-a), Matematică: - o menţiuni (un 

elev, clasa a XI-a M2). 

 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.  

O altă latură a activităţii extraşcolare o reprezintă proiectele derulate în anul şcolar 2011-2012. Proiecte 

internaţionale, derulate pe platforma eTwinning: Maths Riddles (13.06.2011-30.04.2012) – Certificat de calitate 

2012; Georg on tour (14.04.2011-30.04.2012) – Certificat de calitate 2012; My shopping mall (23.10.2011 -

11.11.2011); Maths photo contest (înregistrat: 01.07.2011). 

La nivel naţional - Proiectul Naţional „Let`s do it, Romania!” (septembrie 2011, mai 2012); Simpozionul 

naţional – „Creativitate şi inovaţie în educaţie”(10 mai 2012)–Ediţia a IV-a. 

La nivel regional - Proiectul CAERI – Concurs regional de machete „ÎNVĂŢ, ŞTIU, APLIC” (cuprins la 

poziţia 135- 10 mai 2012, ediţia I); Concurs regional ,,ECO-REPORTERI ÎN ACŢIUNE" - ediţia a II-a. 

Activităţi extraşcolare tehnico-ştiinţifice derulate în şcoală 

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.  

Pregătire formală a elevilor 

Director, prof. ing. MONENCIU Rodica 

Director adjunct, prof. dr. ing. MADA Maria 

  



 COLEGIUL TEHNIC „ANDREI ŞAGUNA” 

b-dul. Decebal nr. 70 

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

 

 

 

 

 

 



LICEUL TEHNOLOGIC NR. 1 CADEA 
 

Cadea, Strada De Jos, nr. 48, 417436, Bihor, 
tel/fax: 0259 352 601 

e-mail: gra.cadea@yahoo.com 
 
 

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.  

 

 

SCURT ISTORIC 

Liceul Tehnologic Nr. 1 Cadea, o școală cu tradiție, 

funcționând de peste 50 de ani,a fost înființat în anul 1961 sub 

denumirea de Şcoală Profesională Agrotehnică. În anul 1970 a 

fuzionat cu Școala profesională de mecanici agricoli Săcueni 

primind denumirea de Şcoală Profesională Agroindustrială. De-a 

lungul anilor a oferit calificarea profesională pentru un număr mare 

de elevi din toate colţurile ţării, în diferite specializări. 

 

PROFILUL ACTUAL 

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. 

 În prezent unitatea asigură şcolarizarea pentru un număr de 

420 elevi, de la nivelul preșcolar până la nivelul liceal, grupaţi în 26 

de clase, oferind pe lângă pregătirea de bază şi calificări 

profesionale pentru domeniile de activitate: mecanică agricolă, 

industrie alimentară, electrotehnică, construcții şi lucrări publice și 

prelucrarea lemnului. 
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OFERTA EDUCAŢIONALĂ 

 

Oferta educațională a școlii pentru anul şcolar 2013-2014 se pliază 

perfect la tradiția și cerințele ocupaţionale existente la nivel local şi zonal, 

asigurând pregătirea necesară pentru obţinerea unui loc de muncă după 

absolvirea cursurilor. În şcoala noastră tinerii sunt pregătiţi prin următoarele 

forme de învăţământ: liceu tehnologic cursuri de zi domeniile industrie 

alimentară, mecanică, construcții și lucrări publice, liceu tehnologic cursuri 

serale, în domeniile prelucrarea lemnului și electrotehnică; şcoală 

profesională, cu calificări în domeniul mecanic, industrie alimentară şi 

construcţii și lucrări publice. 

 

RESURSE MATERIALE 

Activitatea şcolară se desfăşoară în 22 săli de clasă dotate cu 

mobilier şcolar adecvat, laboratoare specializate (biologie, fizică, chimie, 

industrie alimentară), ateliere specializate(mecanică, industrie alimentară, 

tâmplărie, electrotehnică, zidărie), cabinete de cultură generală (limba 

română, limba maghiară, limbi moderne) precum şi două laboratoare cu 

50+2 calculatoare în sistem AEL, conectate la Internet şi acces la reţea 

wireless în toate sălile de clasă. Școala dispune de o bibliotecă şcolară cu 

peste 9500 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. Lucrările în acest sens au fost demarate în anul 2008, şcoala fiind inclusă în programul de reabilitare a 

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

 

RESURSE UMANE 

Grupul Şcolar Agricol Cadea are o încadrare cu personal didactic foarte bine pregătit. Din cele 33 cadre 

didactice, 10 au gradul didactic I, 6 gradul didactic II și 14 gradul didactic definitiv. În ultimii ani, în colectivul 

didactic, au venit cadre didactice tinere, bine pregătite, cu dorinţa de afirmare pe plan profesional, astfel încât 

media de vârstă a colectivului didactic se situează acum în jurul a 35 de 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. 

  



 

 

 

 

 

  



 

 


