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OFERTA educațională în domeniile TEXTILE-PIELĂRIE și ESTETICA 
și ÎNGRIJIREA CORPULUI OMENESC 
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ȘCOALA PROFESIONALĂ

-CONFECȚIONER PRODUSE TEXTILE – învățământ profesional dual

-FRIZER- COAFOR-MANICHIURIST-PEDICHIURIST – învățământ 

profesional de stat

ȘCOALA POSTLICEALĂ

-CREATOR PROIECTANT ÎMBRĂCĂMINTE 

-STILIST 
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web: www.ctvuia.ro

e-mail: ct_vuia@yahoo.com

tel/fax: 0259 436 039
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Din 2004, în Oradea funcţionează una dintre

cele trei fabrici Decitex din lume. "Am pornit

cu o investiţie de 40.000 euro şi 11 angajaţi,

iar acum avem 57 de angajaţi şi o cifră de

afaceri care trece bine de un milion de euro",

spune directorul Cătălin Popa.

În fiecare zi, în fabrica din Parcul Industrial II se produc lavete şi mopuri care ajung în toată

lumea, dar nu în magazine. "70% din clienţii noştri sunt spitale sau companii din industria

farmaceutică. Avem contract cu NHS (n.r. Ministerul Sănătăţii din Marea Britanie) şi suntem

prezenţi în aproape toate saloanele albe din Anglia. În statul Victoria din Australia, toate

instituţiile publice fac curăţenie cu produse fabricate la Oradea. Ne găsiţi şi pe piaţa din

Emiratele Arabe Unite, atât în spitale, cât şi în Horeca. La Burj al-Arab se face curăţenie cu

mopuri făcute în Oradea", se mândreşte Cătălin.

Preluare Ziarul Bihoreanul



N-o să citeşti aici poveşti frumoase despre viitor. O să te învăţăm, în

schimb, să ţi-l construieşti singur: dacă îţi place să meştereşti, înscrie-te

la Colegiul Tehnic ”Traian Vuia”. Tu înveţi practic o meserie de viitor, în

timp ce noi îţi asigurăm casă, masă şi bani de buzunar pe perioada

studiilor. La final îţi oferim o diplomă de profesionist recunoscută

internaţional şi îţi garantăm un loc de muncă. Viitorul e în mâinile tale!

Noi îți oferim

• Bursă profesională de 200 lei prin programul MEC

• Bursă suplimentară de 200 lei de la firmele partenere pentru instruirea

practică pentru învățământul profesional dual

• Cazare şi masă gratuit, în internatul școlii pentru învățământul

profesional dual

•Diplomă recunoscută international

•Loc de muncă garantat

Ce trebuie să faci tu

Urmează cu atenţie paşii ce te vor purta prin Colegiul Tehnic ”Traian

Vuia” în drumul tău spre succes!

ȘCOALA PROFESIONALĂ? Cum ajung acolo?



ÎNSCRIEREA

• VÂRSTA? Te poți înscrie la finalul clasei a VIII-a

• CÂND? În perioadele din calendarul admiterii 2021

• UNDE? La Colegiul Tehnic „Traian Vuia” din Oradea, str. C-tin

Brâncoveanu nr. 12A, tel. 0259.436039



ANUL II

... Sau clasa a X-a. 60% din studiu a fost

practică. Știi acum ce presupune spiritul

de echipă, ai învățat mai bine cum să

folosești echipamentele. Începe să se

contureze profilul unui veritabil

profesionist!

ANUL III

... Sau clasa a XI-a. Peste 70% din

an a fost practică. Ai început să

stăpânești elementele esențiale

ale viitorului tău job. Ușor, ușor

lucrul în companie se conturează

din ce în ce mai clar. Acum ȘTII,

dar mai ales ȘTII SĂ FACI!

ANUL I

... Sau clasa a IX-a. Dacă ai ajuns cu bine aici, înseamnă că ești o fire

descurcăreață. Iată rezumatul acestui an: ai învățat o mulțime de lucruri

interesante, dar foarte important, ai luat primul contact cu ceea ce

înseamnă activitatea într-o companie. 20% din ceea ce ai învățat are

corespondent în practică.



“Să nu-i educăm pe copiii noştri pentru lumea
de azi. Această lume nu va mai exista când ei vor
fi mari şi nimic nu ne permite să ştim cum va fi
lumea lor. Atunci, să-i învăţăm să se adapteze.”

(Maria Montessori –”Descoperirea copilului”)



ACTIVITĂȚI …… ILUSTRATE



Tipuri de activități curriculare și extracurriculare

abordate

- concursuri profesionale – organizate la nivel local,

județean și interjudețean

-lecții vizită la nivel local sau în cadrul unor excursii de

studiu

-activități de promovare a imaginii școlii, a ofertei

educaționale

-Activități demonstrative în cadrul târgurilor de ofertă

școlară

-Participarea în echipe mixte (de ambele specializări) la

concursuri interdisciplinare estetică-textile

-Activități de voluntariat

-Jocuri interactive



LECȚII VIZITĂ 



SĂPTĂMÂNA EDUCAȚIEI GLOBALE



TEHNICI DE DECORARE HAND MADE – „STRING 
ART”



Concurs naţional de creaţie textilă
JUNIOR DESIGNER 2016 –MARELE PREMIU



Concurs interdisciplinar: METAMORFOZE, Satu-Mare,
estetică - design vestimentar - 2014,2015,2016



Concurs interdisciplinar: METAMORFOZE, Satu-Mare,
estetică - design vestimentar - 2014,2015,2016



Concursuri interdisciplinare ARAD: EXPECTATIVE și INGTEX
DESIGN VESTIMENTAR-ESTETICA ȘI ÎNGRIJIREA CORPULUI 

OMENESC 2016,2017, 2018





TÂRGURI DE OFERTĂ ȘCOLARĂ



Concurs județean de estetică – 2016, 2017,2018, 2019



Activități de voluntariat



Din nou voluntariat „ȚINÂNDU-NE DE MÂNĂ PRIN 
ORADEA NOASTRĂ” - PROIECT JUDEȚEAN 2017 



Aniversarea primului zbor al unui aparat autopropulsat
mai greu decât aerul – 18 martie 1906 (activitate
martie 2017)- MACHETE REALIZATE DE ELEVI



JOCURI INTERACTIVE, echipe mixte profesori-
elevi, 2017, 2018, 2019 - ȘCOALA ALTFEL



DIN CULISE!!!

Și băieții …… tricotează 
câteodată!

După un concurs greu, o
masă ……….. „sănătoasă”!

Hai că putem!!!!

Peștera Meziad

Cu foamea …. în 
cămara bunicii!



Concurs național„ȘTIU ȘI APLIC” IAȘI-2017, 
2018, 2019



ATELIERE, LABORATOARE și rezultatele muncii 
noastre











OLIMPICII NOȘTRI



Colegiul Tehnic Traian Vuia este o
școală care valorizează dezvoltarea
profesională la standarde
superioare, sprijinind dezvoltarea
personală armonioasă a elevilor
într-un context educațional pliat
pe realitatea actuală.

VĂ AȘTEPTĂM!
COLEGIUL TEHNIC

„TRAIAN VUIA”  

ORADEA

web: www.ctvuia.ro

e-mail: ct_vuia@yahoo.com

tel/fax: 0259 436 039

0359 425 668


