
deviza şcolii: ŞCOALA CARE ASTĂZI TE PREGĂTEŞTE PENTRU MÂINE
PREZENTARE DOMENII: Electromecanică, Electric, Electronică Automatizări

Motto: „Să nu-i 
educăm pe copii 
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)



DOMENII:
ELECTROMECANICĂ, ELECTRIC, ELECTRONICĂ AUTOMATIZĂRI

• Oferta educaţională pentru aceste 3 domenii este:



PARTENERII DE PRACTICĂ SUNT:

• Domeniul Electromecanică: Electrica SA

• Domeniul Electric: Autobara&CO, SC Garage
Auto Cidan, Silvercar Service srl  

• Domeniul Electronică Automatizări: Connect
Group, Celestica, Nidec, Plexus, Faist



Domeniul Electromecanică



Domeniul Electromecanică
- săptămâna meseriilor -



Domeniul Electromecanică



Domeniul Electromecanică
- activităţi extracurriculare -



Domeniul Electromecanică
- diplome cu rezultate obţinute la olimpiade şi 

concursuri şcolare-



Domeniul Electromecanică
- diplome activităţi extracurriculare -



Domeniul Electromecanică
-prezentare parteneri de practică-

• -



Domeniul Electric



Domeniul Electric



Domeniul Electric



Domeniul Electric
- săptămâna meseriilor -



Domeniul Electric
-prezentare parteneri de practică-

AUTOBARA



Domeniul Electric
Programul Erasmus+ al Uniunii Europene pentru educație
Proiectul  Erasmus+ de mobilitate KA1-VET

Nr. proiect 2018-1-RO01-KA102-048312 titlul „Europarteneriat pentru dobȃndirea de 
competențe tehnice în domeniul electric ”  din cadrul programului Erasmus Plus

Coordonator de proiect: Prof.ing. SĂCĂCIAN DORINA 

Obiectivele  proiectului:
- Dezvoltarea cunoștințelor și abilităţilor elevilor Colegiului Tehnic  pentru o mai bună 
inserție profesională pe piața muncii locală și europeană;



Domeniul Electric
Proiectul este finanțat din fondurile UE, elevii au 
făcut stagiile de practică în Cipru şi Portugalia



Domeniul Electronică Automatizări

-



Domeniul Electronică Automatizări



Domeniul Electronică Automatizări
- săptămâna meseriilor-

prezentarea laboratoarelor de electronică copiilor de clasa a VIII-a



Domeniul Electronică Automatizări
- săptămâna meseriilor-

vizită la partenerii de practică (Celestica) cu copii de clasa a VIII-a



Domeniul Electronică Automatizări
-activităţi extracurriculare în săptămâna Şcoala Altfel-



Domeniul Electronică Automatizări
- diplome cu rezultate obţinute la olimpiade, concursuri şcolare şi activităţi 

extracurriculare-

• -



Domeniul Electronică Automatizări
-prezentare parteneri de practică-

• -



Domeniul 
Electronică Automatizări

Colegiul Tehnic ,,Traian Vuia” Oradea a participat în cadrul Proiectului Erasmus+, Acțiunea cheie 1–VET, cu 
titlul „PLASAMENT TRANSNAŢIONAL PENTRU EUROCOMPETENŢE PROFESIONALE ÎN DOMENIUL CIRCUITELOR 

ELECTRONICE“ – coordonator proiect dna prof. ing. Săcăcian Dorina. Proiectul s-a derulat în perioada 2016-2018 şi a 
fost finanțat din fondurile UE, elevii au făcut stagiile de practică în Cipru şi Portugalia



Domeniul Electronică Automatizări
- am ţinut lecţie deschisă in laboratorul de electronică, au participat profesori din 

Spania în cadrul proiectului Erasmus+, au fost impresionaţi de dotarea laboratorului 
cu aparatură de ultimă generaţie precum şi de munca elevilor 



Calendarul înscrierilor – 2021

• Liceu zi:

08 – 14 iulie 
2021

Introducerea în baza de date computerizată a 

datelor din fișele de înscriere (la școala gimnazială)

16 iulie 2021
Repartizarea computerizată în învățământul liceal 

de stat a absolvenților clasei a VIII-a

17 – 20 iulie 2021
Depunerea dosarelor de înscriere la Colegiul Tehnic 
”Traian Vuia” Oradea



Calendarul înscrierilor – 2021
• Învățământul profesional

dual și de stat: Etape de înscriere
Învățământ dual / Învățământ 

de stat

Etapa I

•05 – 08 iulie 2021 – Înscrierea candidaților (doar elevii cu situația școlară încheiată și promovați);

•8 iulie 2021 – Afișarea listei candidaților înscriși în învățământul profesional;

•13 – 14 iulie 2021 – Derularea probei suplimentare de admitere în cazul în care numărul de candidaţi 

depăşeşte numărul de locuri;

•15 iulie 2021 – Afişarea rezultatelor la probele de admitere în urma rezolvării contestațiilor;

•17 – 20 iulie 2021 – Depunerea dosarelor de înscriere la sediul colegiului a candidaţilor declaraţi admişi;

•22 iulie 2021 – Afişarea listei cu candidații înmatriculați și a locurilor libere pentru etapa a II-a.

Etapa a II-a

•22 – 26 iulie 2021 – Înscrierea candidaţilor la unităţile de învăţământ;

•26 iulie 2021 – Afișarea la sediu și pe pagina web a colegiului a listei candidaților înscriși în învățământul 

profesional și dual.

•29 – 30 iulie 2021 – Derularea probei suplimentare de admitere în cazul în care numărul de candidaţi 

depăşeşte numărul de locuri;

•30 – 31 iulie 2021 – Afişarea rezultatelor la sediul unităţii de învăţământ;

•02 – 05 august 2021 – Transmiterea/Depunerea dosarelor de înscriere la sediul unităţii a candidaţilor 

declaraţi admişi;

•8 august 2021 – Afişarea de către unităţile de învăţământ profesional, inclusiv dual, a candidaţilor 

înmatriculaţi şi a situaţiei cu locurile rămase libere.



Dosarul de înscriere va conține:

– fișa de înscriere în învățământul profesional, în 
original;
– copie după certificatul de naștere;
– adeverința cu notele și media generală obținute la 
evaluarea națională (dacă este cazul);
– foaia matricolă clasele V-VIII – copie şi original;
– fișa medicală.
Detalii despre programul educațional – ÎNVĂȚĂMÂNT 

DUAL se regăsesc pe

www.sebpo.ro – Scoala Profesionala Eurobusiness

http://www.sebpo.ro/
https://www.facebook.com/scoalaeurobusinessoradea/?hc_ref=ARRtyONxepX8auc1pvdF0aN7ydf49RcvJA5oMRfRmxiF_3LpJzPPcKbBqdwnpAvsvNY&fref=nf


,,Poţi învăţa ceva nou în fiecare zi dacă 
eşti atent”-Ray Le Bond

• Noi îţi dorim ca şcoala să te inspire, să cercetezi totul cu curiozitate, să
priveşti lucrurile cu ochii larg deschişi, să asculţi atent ce se întâmplă în

jurul tău şi atunci vei descoperi o lume total nouă pentru tine!

• Îţi dorim un an şcolar frumos şi plin de succes!

• VĂ AŞTEPTĂM CU DRAG!


