
 



JUDEȚUL BIHOR 

 

Județul Bihor se găsește în nord-vestul României, la granița cu Ungaria. Centrul administrativ este Oradea  

Relieful este variat, dat de câmpie (Câmpia de Vest sau cum i se spune mai nou Câmpia Banato-Crișano-

Someșeană), dealuri (Dealurile de Vest sau Dealurile Banato-Crișene) și munți care fac parte din cadrul Munților Apuseni. 

Pe teritoriul județului se găsesc o parte din Munții Bihor-Vlădeasa, Munții Pădurea Craiului, Munții Codru-Moma și Munții 

Șes (sau Plopișului). 

Clima este temperat-continentală moderată. Temperaturile medii sunt de cca 10oC în câmpie, 8oC în dealuri și cca 4-

6o în munți cu diferențieri în funcție de altitudine. 

Apele sunt formate din râuri și lacuri. Râurile principale sunt Crișurile Repede și Negru, apoi Barcăul și Someșul 

Cald. Lacurile sunt fie naturale (ex: Vărășoaia din Padiș) dar mai ales artificiale (Leșu, Vida, Tileagd, Dobrești) iar în câmpii 

sunt de interes piscicol (la Cefa). 

Vegetația naturală este diferențiată în funcție de treptele de relief. În câmpie domină vegetația de stepă și semistepă, 

în dealuri fie semistepă fie păduri de stejar, în munți cele trei etaje păduroase: stejar = Quercus petraea (500-700 m), fag = 

Fagus sylvatica (700-1 000 m), rășinoase (molid = Picea abies, brad = Abies alba, pin = Pinus sylvestris (1 000-1 600 m), 

urmând subetajul semialpin (1 600 m-1 849 m). 

Animalele sălbatice corespund etajelor de vegetație. Scoatem în evidență prezența cocoșului de munte, vulturului, 

caprei de munte, ursului etc. 

Populația cuprinde români, maghiari, romi, slovaci etc. 

Municipiile Bihorului sunt: Oradea, Beiuș, Marghita, Salonta, iar ca orașe: Aleșd, Săcuieni, Valea lui Mihai, Ștei, 

Vașcău, Nucet. 

 

 
Imagine asupra Cetății Oradea (sursa Internet) 

OBIECTIVE TURISTICE: Sunt numeroase și importante: Defileul Crișului Repede, Defileul Crișului Negru, Cheile 

Videi, Cheile Galbenei, Munții Bihor-Vlădeasa (cu stațiunile Stâna de Vale, Vârtop, Padiș), Munții Codru-Moma (Platoul 

carstic Vașcău, Platoul calcaros Dumbrăvița de Codru), Munții Pădurea Craiului (cu Platoul calcaros Răcaș) etc. Menționăm 

renumitele peșteri: Peștera Urșilor de la Chișcău, Peștera Meziad, Peștera cu cristale de la Farcu etc. Se remarcă pe plan 

național și chiar internațional Băile Felix și Băile 1 Mai (foste Băi Episcopești) cu apă termală. 

 

 
Portalul Cetăților 

Ponorului 

 
Lacul de baraj Leșu 

 

 
Lacul carstic Vărășoaia de la Padiș 

 

Lector Univ. ANDREI INDRIEȘ, Doctor în Geografie Fizică 

Universitatea din Oradea 

  



OLIMPIADELE ŞCOLARE TEHNICE - ETAPE CĂTRE CONFIRMAREA PREGĂTIRII PROFESIONALE 

 

 

 

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

pentru Olimpiada Națională la disciplinele din Aria Curriculară Tehnologii, domeniul Fabricarea Produselor din Lemn. 

Pentru câteva zile, orașul nostru se va bucura atât de prezența unor elevi deosebiţi, veniţi aici din 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 necesare pentru eficientizarea economiei 

naționale. 

Oportunitatea oferită de organizarea acestei ediții a olimpiadei reprezintă pentru participanți și, în egală măsură, 

pentru organizatori, un motiv de bucurie și o provocare. 

Închei prin a ura un călduros Bun Venit pe meleagurile bihorene tuturor participanților și succes. 

Inspector Școlar General 

prof. Novac-Iuhas Alin Florin 

 

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.  

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. 

Doresc tuturor participantilor mult succes! 

Preşedinte Comisia naţională 

prof. univ. dr. ing. Mintaş Ioan 

 

Cu siguranță, Inspectoratul Școlar Județean Bihor se poate socoti privilegiat pentru că găzduiește ediția din acest an 

a fazei naționale a Olimpiadei interdisciplinare tehnice, domeniul Fabricarea Produselor din Lemn. 

Calitatea de gazdă ne onorează atât pentru încrederea cu care am fost creditați căt, mai ales pentru că această 

încredere este o consecință a rezultatelor foarte bune obținute de elevii bihoreni la fazele naționale ale Olimpiadelor 

înterdisciplinare tehnice, îndeosebi în ultimii ani școlari.  

Organizarea acestei Olimpiade este un efort pe care îl dorim împlinit într-o bună desfășurare a acestei competiții, 

atât din perspectiva resurselor umane și materiale necesare desfășurării ei, dar mai cu seamă a spiritului olimpic, care 

trebuie să domine pe toată perioada acestei întreceri. 

Urez mult succes participanților la Olimpiada interdisciplinară tehnică, domeniul Fabricarea Produselor din Lemn - 

ediția 2017, realizarea unor performanțe remarcabile care să le confirme valoarea și așteptările, precum și o ședere plăcută 

pe plaiurile bihorene. 

Inspector școlar pentru învățământul profesional și tehnic 

prof. ing. Mieluț Florian 

  



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. 

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 

 

   
Primăria Oradea Biserica cu Lună Palatul Vulturul Negru 

 
Teatrul de stat Regina Maria 
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Colegiul Tehnic „Traian Vuia” Oradea 
 
 
 

 
 
 
 
Colegiul Tehnic „Traian Vuia” Oradea, cu o tradiţie de 50 ani este o instituţie de învăţământ care asigură 

tinerilor şi adulţilor din municipiul Oradea şi judeţul Bihor, instruire la nivelurile de calificare 3 – învățământ 
profesional, 4 – liceu tehnologic şi 5 – școală postliceală și școală de maiștri. 

Şcoala a fost înfiinţată la 1 septembrie 1966 sub denumirea de „Liceul industrial pentru construcţii de maşini”, 
având două clase la cursul de zi şi două la cursul seral, cu specializările: tehnologia construcţiilor de maşini şi 
maşini şi aparate electrice.  

Începând cu 1 septembrie 2016, în urma Hotărârii Consiliului Local nr.3/08.01.2016, Colegiul Tehnic „Traian 
Vuia” fuzionează cu Colegiul Tehnic „Andrei Şaguna”. Școala beneficiază de o bază materială care permite o 
formare profesională la standarde ridicate.  

Proiectul Școlii Profesionale Eurobusiness s-a născut din nevoia marilor angajatori locali de a-și forma 
muncitori calificați în domeniile tehnice în care aceștia activează și produc. În acest sens companiile au creat un 
parteneriat cu C.T. „Traian Vuia” prin care sprijină tinerii înscriși la școala profesională să învețe ABC-ul meseriilor 
și totodată să ofere o bază solidă în pregătirea practică a acestor elevi astfel încât aceștia să aplice la viitorul loc 
de muncă tot ce au învățat pe băncile școlii. 

Agenți economici parteneri: Celestica, Comau, Connectronics, Faist Mekatronics, Plastor, Plexus, Emerson, 
Emsil Techtrans, Eberspaecher, Isrom. 

Avantaje și beneficii oferite elevilor: 

 Bursă lunară în cuantum de 200 lei /lună pentru elevii merituoși; 

 Pregătirea intr-o meserie cerută pe piața forței de muncă; 

 Transport spre și de la locul de practică/decontare cheltuieli; 

 Echipament de muncă; 

 Masă caldă pe durata practicii; 

 Posibilitate de angajare pe durata vacanței; 

 Prioritate la angajare în companie, pe perioadă nedeterminată. 
Calificări profesionale în cadrul proiectului eurobusiness:  

 Operator la mașini cu comandă numerică; 

 Sculer-marițer; 

 Mecanic auto; 

 Tinichigiu vopsitor auto; 

 Lăcătuș construcții metalice și utilaj tehnologic; 

 Electrician exploatare joasă tensiune; 

 Electronist aparate și echipamente; 

 Electromecanic utilaje și instalații industriale; 

 Tâmplar universal; 

 Confecționer produse textile;   



 
 

În anul școlar 2016-2017 școala funcționează cu 78 de clase și de 1765 elevi în domeniile: 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Domeniul Calificarea profesională 

Liceu zi, seral și frecvență redusă 

Electronică 
automatizări 

Tehnician în 
automatizări 

Tehnician de 
telecomunicații 

Tehnician electronist 

Electric 

Tehnician în instalații 
electrice 

Tehnician electrician 
electronist auto 

Tehnician electrotehnist 

Electromecanică 
Tehnician 

electromecanic 

Mecanică 

Tehnician mecatronist 

Tehnician transporturi 

Tehnician proiectant 
CAD 

Tehnician mecanic 
pentru întreținere și 

reparații 

Industrie textilă şi 
pielărie 

Tehnician designer 
vestimentar 

Tehnician în industria 
textilă 

Estetica şi igiena 
corpului omenesc 

Coafor stilist 

Turism și alimentație 
Tehnician în turism 

Organizator banqueting 

Turism Tehnician în hotelărie 

Economic 

Tehnician în activități 
economice 

Tehnician în 
administrație 

Real 

 
 
 

Matematică – 
informatică 

 
 
 
 

Domeniul Calificarea profesională 

Învăţământ profesional 

Mecanică 

Operator la mașini cu 
comandă numerică 

Lăcătuș construcții 
metalice și utilaj 

tehnologic 

Sculer-matrițer 

Mecanic auto 

Tinichigiu vopsitor auto 

Electronică 
automatizări 

Electronist aparate și 
echipamente 

Electric 
Electrician exploatare 

joasă tensiune 

Electromecanică 
Electromecanic utilaje și 
instalații industriale 

Turism și alimentație Bucătar 

 Lucrător hotelier 

Comerț Comerciant - vânzător 

Fabricarea 
produselor din lemn 

Tâmplar universal 

Învăţământ postliceal 

Mecanică 
Tehnician operator mașini 

cu comandă numerică 

Informatică 
Tehnician infrastructura 
rețele telecomunicații 

Transporturi 
Tehnician electromecanic 

auto 

Textile-pielărie 
Creator - proiectant 

îmbrăcăminte 

Estetica şi igiena 
corpului omenesc 

Stilist 

Turism şi alimentaţie 

Organizator de conferințe, 
congrese, târguri și 

expoziții 

Agent de turism - ghid 

Școala de maiștri 

Fabricarea 
produselor din lemn 

Maistru tâmplar mobilă și 
binale 



 

 
„Liliacul”, primul avion al lui Vuia a zburat pe data de 18 martie 1906. A accelerat 50 de metri, s-a ridicat un 

metru, a zburat 12 metri după care elicele s-au oprit, iar aparatul a căzut. 
Mult mai târziu, în 1923, când deja oamenii învățaseră să zboare, Vuia i-a lasat un mesaj unui amic: 

„Povestește prietenilor de acasă tot ce ai văzut aici. Am dovedit că se poate zbura cu un aparat mai greu decât 
aerul’. (…) Acum, după ce s-au convins de posibilitatea zborului mecanic, numărul experimentărilor va crește 
rapid, specialiștii vor realiza motoare speciale, aviația va avea o industrie înfloritoare pe temeiul experienței mele, 
devenită bun comun. Ai putut vedea! Nu m-am ascuns, am experimentat în văzul tuturor. Vor continua alții, tot 
mai mulți. Așa se realizează progresul…”. 

Mândri de ilustrul înaintaș „Traian Vuia”, elevi și profesori deopotrivă îl omagiază în fiecare an prin activități 
menite a stimula perseverența și creativitatea ca fundamente ale reușitei profesionale.  

În acest an, în 18 martie 2017, când s-au împlinit 111 ani de la primul zbor cu un aparat mai greu decât 
aerul, liceenii au „îndrăznit” să încerce reproducerea primului avion al lui Vuia prin construcția unor machete. 
Rezultatul muncii a fost unul pe măsura efortului cu ambiții de repetare a experienței la un nivel superior. De 
remarcat entuziasmul tinerilor, implicarea și susținerea cadrelor didactice și a conducerii școlii. 

 

 
 
 

 
 
  



COLEGIUL TEHNIC „IOAN CIORDAŞ” BEIUŞ 

ÎNVĂȚ CU BUCURIE PENTRU A FI BUN IN VIITOAREA MESERIE! 

 

 

  
 Colegiul Tehnic „Ioan Ciordaş” este o şcoala cu o vechime de peste 130 ani, fiind înfiinţată în l886 ca şcoala de 

ucenici. Şcoala de ucenici era menită să satisfacă interesele patronilor de ateliere din zona Beiuşului, astfel încât ucenicii 

să-şi însuşească ultimele cuceriri ale ştiinţei din fiecare ramură industrială.  

 La Colegiu Tehnic „Ioan Ciordaş” învaţă în prezent un numar de 823 de elevi din municipiul Beiuş, din alte localităţi 

ale judeţului şi din judeţele învecinate pe următoarele niveluri de şcolarizare : 

 Gimnaziu:  - clasele V-VIII; 

 Liceu tehnologic: - clasele IX-X – ciclul inferior al liceului – învăţământ de zi; 

   - clasele XI-XII – ciclul superior al liceului – învăţământ de zi; 

 Învăţământ profesional:- anul I, II şi III 

Calificările de studiu pentru care şcoala este autorizată/acreditată sunt:  

- pentru profil tehnic: 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;  

- pentru profil servicii: Tehnician în activităţi economice, Tehnician în comerţ, Tehnician în gastronomie, Coafor stilist;  

- pentru profil resurse naturale şi protecţia mediului: Tehnician analize produse alimentare, Tehnician în industria 

alimentară, Tehnician în silvicultură şi exploatări forestiere.  

 

Oferta educațională este foarte diversificată și în ceea ce 

priveşte calificările de studiu prin şcoala profesională, şcoala 

fiind autorizată pentru următoarele calificări de nivel 3: lăcătuş 

construcţii metalice şi utilaj tehnologic, tâmplar-universal, 

sculptor-intarsier, ospătar (chelner) vânzător în unităţi de 

alimentaţie, comerciant-vânzător, brutar-patiser-preparator 

produse făinoase, cofetar-patiser, pădurar, confecţioner produse 

textile, frizer-coafor- manichiurist-pedichiurist. 

 

  

 



Misiunea şcolii este să asigure un învăţământ 

performant, adecvat nevoilor beneficiarilor de educaţie, 

susţinut prin cultivarea spiritului didactic şi ştiinţific, prin 

perfecţionarea continuă a bazei tehnico-materiale şi prin 

adaptarea curriculum-ului la dinamica societăţii. 

Începând cu anul 1994 şcoala s-a implicat major 

în programele şi proiectele naţionale care vizează 

reforma în învăţământul profesional şi tehnic: a participat 

la programul PHARE VET RO 9405 şi la proiectele 

multianuale de dezvoltare şi modernizare a 

învăţământului profesional şi tehnic, fiind selecţionată  
 

 

prin competiţie ca şcoală de 

demonstraţie pentru domeniul 

fabricarea produselor din lemn 

(Programul PHARE VET RO 

9405) şi ca centru de resurse 

pentru domeniul fabricarea 

produselor din lemn (Proiectul 

PHARE TVET 01.08.01).  

Programele PHARE în care şcoala a fost implicată în perioada 1994-2006 sunt: Program Phare – VET 9405 – 

Acţiune pentru Restructurarea Economiei, Dezvoltarea Invăţământului Profesional şi Tehnic, Program Phare TVET RO 

01.08.01 – Modernizarea Invăţământului Profesional şi Tehnic, PHARE TVET RO 2002/000-586 05.01.02 – Dezvoltarea 

Resurselor Umane în Invăţământului Profesional şi Tehnic, PHARE TVET 2003/005-551.05.01 – 2006 - Coeziune 

Economica şi Socială, Componenta Invăţământului Profesional şi Tehnic. 

În anii 1999 şi 2000 Colegiul Tehnic „Ioan Ciordaş” a derulat un program Leonardo da Vinci: PL85002 - Aptitudes et 

competences acquiss par l`etude de l`informatique applicables dans d`autres domaines, surtout dans la 

comptabilite/APTITUDES ET COMPETENCES, proiect în care au avut ca partener liceul “La Charme” din ClermontFerrand, 

Franţa şi la care au participat un număr de 15 elevi . 

  

Colegiul Tehnic„Ioan Ciordaş” a derulat totodată şi foarte multe proiecte eTwinning pe diferite domenii. In cadrul 

programului Erasmus+, Colegiul Tehnic Ioan Ciordaş a fost partener dea lungul a 3 ani (2014,2015,2016) în Consorţiul 

VET VEST+ al Liceului Tehnologic de Turism şi Alimentaţie Arieşeni, având calitatea de organizaţie de trimitere. Astfel 72 

din elevii şcolii şi-au desfăşurat stagiile de practica în Montijo-Portugalia. 

Colegiului Tehnic „Ioan Ciordaş” Beiuş oferă educaţie la 

standarde europene de calitate, desăvârşirea 

intelectuală, morală şi profesională a elevilor, în vederea 

asigurării resurselor umane în domeniul profilurilor de 

pregătire fiind considerată o condiţie a progresului 

economic şi cultural al comunităţii locale, în special şi al 

ţării noastre, în general. 

 
Rodica Monenciu - responsabil Aria Curriculara Tehnologii 

  



LICEUL TEHNOLOGIC „GEORGE BARIȚIU” ORADEA 

 

 

 

 

Liceul Tehnologic „George Bariţiu” este o şcoală de 

tradiţie în peisajul orădean, fiind înfiinţată în anul 1873, cu 

statut de şcoală particulară. 

După marea Unirea din 1 Decembrie 1918, şcoala a 

cunoscut o extindere importantă: între 1920-1924 ajunge la 

o faimă incontestabilă prin dezvoltarea învăţământului 

moral şi prin înlăturarea segregaţiei naţionaliste şi 

religioase.  

Aici au învăţat laolaltă elevi maghiari, români, evrei, 

şcoala fiind un model pentru şcolile din ţară şi chiar din 

Europa.  

Este prima şcoală din Europa de Est care a introdus 

învăţământul moral după metode franceze (J.J. Rousseau), 

excluzând tendinţele 

naţionaliste şi religioase. Tot aici s-a introdus sistemul de educaţie mixt – băieţi şi fete (modelul american). După 1944 

cerinţele şcolii s-au modificat în raport cu cerinţele sociale ale acelor vremuri.  

În 2012 denumirea şcolii devine Liceul Tehnologic „George Bariţiu” Oradea. Şcoala poartă numele ilustrului înaintaş 

George Bariţiu (n. 12.05. 1812 Jucul de Jos, Cluj – m. 02.05. 1893, Sibiu), care este considerat un exemplu pentru noile 

generaţii, un om al Renaşterii târzii, un om al presei, al şcolii, al literaturii şi al moralităţii. Alegerea lui George Bariţiu ca 

patron spiritual al şcolii a fost firească, ţinând cont de contribuţia pe care acesta a avut-o la înfiinţarea şcolilor de arte şi 

meserii din Transilvania. Cuvântările sale la deschiderea unor şcoli subliniază importanţa şcolii în viaţa poporului român: 

„Iubim ştiinţa, artele, meseriile, cu un cuvânt tot ce este înalt, frumos şi divin”. 

 

Baza materială a liceului este una din cele mai bune, liceul având 

săli de clasă, laboratoare pentru biologie, chimie, fizică, cabinete de 

istorie-geografie, cabinete de informatică, cabinete de specialitate 

pentru disciplinele tehnice, laboratoare de alimentație publică, atelier de 

prelucrări mecanice, atelier de tâmplărie, atelier de zidari, zugravi, 

cabinet de consiliere psihologică şi psihodiagnoză, cabinet medical, 

sală de kinetoterapie, sală de sport, sală festivă. Pe parcursul anului 

școlar se desfășoară activități extrașcolare, concursuri, întreceri 

sportive, proiecte educative, serbări, excursii. 

   

 

  



LICEUL TEHNOLOGIC „HOREA” MARGHITA 

 

 

Liceul Tehnologic „Horea” Marghita reprezintă locul în care se 

întrepătrund creativ iniţiativa şi spiritul antreprenorial în scopul formării 

unor personalităţi active, implicate în comunitate şi piaţa muncii. 

Ne propunem să formăm oameni învingători care să facă față 

provocărilor în orice situație. Pentru această misiune, alegem mereu 

oameni care să le fie modele, să le ofere experiențe orientate spre valorile 

școlii: responsabilitate, corectitudine și respect. Educația pe care o oferim 

elevilor se bazează pe o abordare care dezvoltă competențe cheie pentru 

învățarea de lungă durată într-o tendință modernă și durabilă, pregătindu-i 

pe aceştia pentru viitoarele experiențe ale vieții.   

Liceul Tehnologic „Horea” se încadrează în sistemul de învăţământ profesional şi tehnic al judeţului Bihor, 

impunându-se tot mai mult ca o entitate adaptată cerinţelor societăţii de astăzi prin oferta educaţională, prin rezultate 

obţinute de elevii şcolii noastre şi prin formarea de specialişti, absolvenţi ai şcolii noastre. 

Liceul Tehnologic „Horea” este una dintre instituţiile de profil din judeţ care are în vedere formarea profesională a 

tinerilor în domeniile: economic, comerţ, turism şi alimentaţie, mecanică, agricultură, textile-pielărie, fabricarea produselor 

din lemn. Elevii instruiţi în cadrul liceului provin din diferite medii sociale şi economice din nordul judeţului nostru, regăsindu-

se ca specialişti de valoare în majoritatea unităţilor economice din această zonă. 

Deşi este o unitate de învăţământ tânără, prin munca corpului profesoral competent şi exigent şi printr-o selecţie tot 

mai bună a elevilor, şcoala a obţinut în ultimii ani rezultate la concursuri şi olimpiade cu care se poate mândri. 

De asemenea oferta extracurriculară s-a îmbogăţit de la an la an. S-au derulat proiecte de parteneriat cu şcoli 

similare din ţară şi străinătate, un proiect Leonardo Da Vinci în colaborare cu instituţii din Spania în vederea desfăşurării pe 

timp de vară a practicii de specialitate, proiectul Ţara lui Andrei, proiectul „Tinereţe responsabilă într-o comunitate dinamică” 

finanţat din fonduri norvegiene, etc. 

  



LICEUL TEHNOLOGIC NR. 1 CADEA 

 

 

 

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. 

Liceul Tehnologic Nr. 1 Cadea, o școală cu tradiție, funcționând de peste 55 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. În prezent unitatea asigură şcolarizarea oferind pe lângă pregătirea de bază şi calificări profesionale pentru 

diferite domenii de activitate.  

 

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.   

   
 

 

TRADIȚIE ȘI DEZVOLTARE ÎN PRELUCRAREA LEMNULUI ÎN BIHOR 

 

Zona Bihorului este o zonă unde tradiția prelucrării lemnului își are rădăcini din cele mai vechi timpuri. Prielnic a fost 

și faptul că în zonă erau prezente atât coniferele cât și speciile de foioase. Dintre foioase, esenţele cele mai frecvente în 

pădurile locului erau: fagul, stejarul, cerul, carpenul, ulmul, frasinul, mesteacănul, jugastrul, salcâmul, cornul, alunul, răchita, 

plopul, sângerul, dar şi nucul, cireşul sălbatic, păducelul, frăgarul etc.  

Prin calităţile lemnului fiecărei esenţe, acesta era folosit în variate domenii de meşterii locali. Astfel, lemnul de brad, 

molid, având fibră dreaptă, putându-se prelucra mai uşor, a fost folosit mult la construirea de recipiente de diferite forme şi 

volume şi cu diverse funcţionalităţi (ciubere, dogăi, cofe, chicuri). Dintre foioase, gorunul fiind cel mai rezistent la intemperii 

şi la atacul carilor, era lemnul dominant de construcţii. Pentru confecţionarea mobilierului, a instrumentarului gospodăresc, 

fagul era folosit cu predilecţie, pentru că urmând dispoziţia fibrelor sale, crăpa drept, putea fi uşor prelucrat, ornamentat prin 

incizie etc. Carpenul avea fibra mai densă, dar nu totdeauna dreaptă şi era mai greu de prelucrat. Din el se confecţionau 

leucele pentru car, colţii la grapă, cozile uneltelor agricole. Cel mai potrivit pentru confecţionarea subansamblelor carului era 

frasinul, bun şi pentru confecţionarea folurilor, a spiţelor şi butucilor de la roţi. Salcâmul era şi el căutat de meşteşugarii 

specializaţi în construirea subansamblelor carului, ca şi jugastru pentru juguri, dar şi pentru furcile de lemn. Cornul, esenţă 

foarte dură, era folosit la confecţionarea măselelor la instalaţiile tehnice de morărit, şuruburilor la storcătoare de struguri, dar 

şi a dinţilor de spată pentru ţesut. Mesteacănul era bun pentru scări, mături. Din părul sălbatic se confecţionau de obicei 

presele de ulei şi pivele, tălpile de sanie, fiind rezistent la frecare. Din plop şi din răchită erau scobite albiile, blidele, lingurile 

dar şi luntrile monoxile. Din nuiele de răchită se împleteau coşurile, gardurile, ca şi din alun de altfel. Un alt domeniu în care 

lemnul era materie primă îl reprezenta cel al mobilierului tradiţional, confecţionat exclusiv din lemn, masa, patul, lada de 

zestre, laviţa, scaunele, podişorul, leagănul pentru copil, lingurarul, blidarul, şi al recipientelor de păstrat cereale – 

hambarele. 



Astăzi, prelucrarea lemnului și transformarea lui în 
mobilier revine fabricilor de mobilă cu tradiție sau mai noi. 
Astfel, fabrica de mobilă de la Beiuș, ELVILA, înfiinţată în 
anul 1972, avea ca profil prelucrarea lemnului, mobilier 
din panouri furniruite şi lemn masiv. Până în 1990 
producţia de mobilă era destinată pieţei interne, iar la 
export, tărilor din CAER şi un procent redus Statele Unite 
şi Germania.    

   

În 1993 are loc privatizarea, moment din care, s-au 
făcut mai multe investiţii consistente în utilaje moderne şi 
performante ceea ce a dus la creşterea capacităţii de 
producţie respectiv cresterea productivităţii muncii. Pe 
parcursul anilor exportul a crescut la peste 80% pe piaţa 
Europeană. 

Un adevărat competitor pe piața producătorilor de mobilier, este S.C. CLASS FURN ROMÂNIA S.R.L. Societatea a 

luat ființă la 6 octombrie 1998 și se găsește în localitate Sabolciu nr.259/A, pe drumul E60/DN1, Oradea - Cluj. 

S-a dezvoltat continuu, producând mobilier din lemn masiv (fag, stejar), iar în ultimii ani impunându-se cu producția 

din PAL melaminat. Gama de produse este variată, începând cu mese, scaune, dormitoare, mobilă corp, comode, etc. 

Piața de desfacere este orientată către extern, în țările vestice, îndeosebi Olanda, Belgia, Germania, Franța. Dotarea 

fabricii este una dintre cele mai moderne, aici găsindu-și loc de muncă o bună parte din forța de muncă a Bihorului, în 

domeniul fabricării produselor din lemn. 

 

 
 

 
 

 
 

Pe lângă agenții economici cu mulți angajați, există atelierele mai mici, sau agenți cu capacitate mai mică de 

producție, care dezvoltă în zonă această meserie și tradiție. 

  



 

COLEGIUL TEHNIC 
„CONSTANTIN BRÂNCUŞI” ORADEA 

 
Str. Menumorut nr. 33, 410004, tel./fax. 0259/431291 

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 
La 1 septembrie 1966 conform HCM 1378/1966 se înfiinţează Liceul 

Industrial de Construcţii Oradea. Începând cu anul 1990, şcoala parcurge 
o perioadă de transformări, diversificându-şi profilurile, funcționând sub 
denumirea de Grupul Şcolar Industrial de Construcţii-Montaj Oradea. În 
1993 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 3, 4 şi 5 prin următoarele forme de învăţământ: liceu zi, liceu seral, liceu 
frecvenţă redusă, şcoala profesională; profil: Tehnic în domeniile de pregătire profesională: Construcţii, instalaţii şi lucrări 
publice, Mecanică, Electric, Electromecanică, Producţie media; profil: Servicii în domeniile de pregătire profesională:Turism 
și alimentație, Economic; profil: Real. 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 decât azi!”. 

RESURSE UMANE 
Şcoala noastră funcţionează cu 23 de clase şi un număr de 628 de elevi. Şcoala are un personal didactic format din 42 

de profesori și ingineri, un număr de 5 persoane didactic auxiliar şi 9 personal nedidactic. 
RESURSE MATERIALE 

   
Cabinet instalaţii pentru construcții Sală de sport Cabinet desen tehnic de construcţii  

   
Cabinet de informatică Cabinet desen tehnic mecanică Cabinet mecatronică 

Şcoala dispune de trei corpuri de clădiri cu 17 săli de clasă, 10 laboratoare, 12 cabinete, o bibliotecă, 4 ateliere, o sală 
de sport, o sală de forţă, o sală de gimnastică, teren de sport, un cabinet de asistenţă psihopedagogică, o sală festivă, un 
cabinet medical, un cabinet Consiliul şcolar al elevilor, 8 cabinete metodice. 

Biblioteca şcolii deține un număr de 26168 volume. Domeniul de referinţă – tehnic: construcţii, instalaţii, mecanică, 
electric, electrotehnic, electronic, prelucrarea lemnului, mecanic; beletristic, ştiinţe exacte, pedagogie, dicţionare, atlase, 
DVD-uri cu filme după operele studiate. Avem în dotare un număr de 182 de calculatoare folosite în procesul de învățământ 
de către elevi, personalul didactic. Şcoala este conectată la reţeaua de Internet prin cablu. 

ACTIVITATEA DE PERFORMANŢĂ 
Menţionăm rezultatele deosebite pe care le obţinem an de an la olimpiadele la discipline din aria curriculară 

„Tehnologii” etapa naţională - în domeniul „Construcţii, instalaţii şi lucrări publice”; numai în ultimii cinci ani am obținut 8 
premii: 3 premii I, 1 premiu II, 1 premiu III și 3 mențiuni.  

 ,,Mâine să fii mai bun decât azi!”

mailto:lic_cobra@yahoo.com
http://cobra.rdsor.ro/


COLEGIUL TEHNIC „TRANSILVANIA” 

 

 

Colegiul Tehnic „Transilvania” Oradea se înscrie în sistemul de învăţământ preuniversitar al judeţului Bihor, 

manifestându-se ca o individualitate bine conturată prin oferta educaţională, prin realizările elevilor şi cererea de specialişti , 

absolvenţi ai şcolii noastre. 

În perioada, 24.04-28.04.2017, la Colegiul Tehic „Transilvania”, reprezentat prin doamna director prof.ec.dr. Ruge 

Maria, se va desfăşura Olimpiada Naţională la Aria curriculară Tehnologii, domeniul Fabricarea Produselor din lemn pentru 

clasele a XI-a şi a XII-a. 

În acest sens, unitatea noastră şcolară pune la dispoziţia elevilor participanţi la Olimpiada Naţională la Aria 

curriculară Tehnologii, domeniul Fabricarea Produselor din Lemn şi a cadrelor didactice care însoţesc echipajele, 

următoarele:  

 

 Cazare în internatul şcolii, care dispune de 20 camere, totalizând 100 de locuri; 

 

 

 Posibilitatea de a servi masa cu mic dejun, prânz şi cină în cantina unităţii şcolare amenajate la standarde moderne cu 

o capacitate de 150 locuri; 

 

 Săli de clasă şi laboratoare moderne care corespund pe deplin desfăşurării procesului instructiv-educativ în cele mai 

bune condiţii; 

 Elevii doritori, în această perioadă, mai pot beneficia de o sală de sport amenajată pentru diverse discipline sportive 

şi un teren de sport, dar şi de asistenţă medicală asigurată în cabinetul medical al şcolii; 

 Pentru buna desfăşurare a Olimpiadei Naţionale la Aria curriculară Tehnologii, domeniul Fabricarea Produselor din 

Lemn pentru clasele a XI-a şi a XII-a, Colegiul Tehnic „Transilvania” pune la dispoziţie o sală profesorală spaţioasă 

şi o sală festivă cu 60 de locuri; unitatea şcolară este dotată cu sistem de supraveghere video. 

  

Vă aşteptăm cu drag! 

  



 


