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COLEGIUL TEHNIC ”MIHAI VITEAZUL”

ORADEA
“ Şcoala care face om din tine!”
Adresa: Str.Poieniţei Nr. 25 cod poştal : 410191
website : www.mviteazul.ro
Secretariat: 0359410612
e‐mail : info@mviteazul.ro
Telefon /fax : 0259 431426 Direcţiune tel/fax :0259 431491

Colegiul Tehnic "Mihai Viteazul" este o instituţie de învăţamânt
în plină afirmare, într‐o dinamică alertă. Şcoala s‐a înfiinţat prin
Ordinul nr.53/1968 al Ministerului Industriei şi Contrucţiilor de
Maşini şi Ordinul nr. 2173/1968 al Ministerului Învăţămîntului ca
şcoală profesională pe lângă Uzina “Înfrăţirea" Oradea, pentru
pregatirea muncitorilor calificaţi.
Nou înfiinţata instituţie şcolară ss‐aa dezvoltat puternic în anii
următori ca dotare, număr de elevi, profile. Din anul 1976 şcoala a
primit denumirea de Liceul de Mecanică nr. 2, avînd primele clase
de liceu, iar anul 1978 a marcat prima promoţie a Liceului Industrial
“Înfrăţirea".
Pe tot parcursul anilor , sediul scolii noastre a rămas la aceeaşi
adresă , str. Poieniţei nr.25 Oradea.
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După 1989 şcoala cunoaşte o restructurare
profundă, pentru a se putea adapta noilor cerinţe de
pe piaţa muncii. Au fost realizate şi au început
cursurile claselor cu profil economic, informatică (liceu
zi, seral, şcoala postliceala) iar şcoala profesională a
fost orientată pe profile noi: ospătar,bucătar, frizeri‐
coafori, mecanici auto, etc.
Din 1993, Grupul Şcolar “Înfrăţirea" îşi schimbă
denumirea în Grup Şcolar "Mihai Viteazul" Oradea.
Din anul 2002 Grupul Şcolar "Mihai Viteazul"
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Avem o bogată tradiţie în activităţile de firmă de
exerciţiu: prima firmă din judeţul Bihor s‐a înfiinţat la noi
în şcoală în anul 2003: As‐Mob S.A. Numărul lor a
crescut de la an la an astfel că în anul şcolar 2011‐2012
au fost înregistrate 13 firme la 11 clase de profil servicii
câte funcţionează în şcoală. Am obţinut rezultate
meritorii de‐a lungul anilor : în anul 2006 FE Hobby SRL a
ocupat locul 1 în topul naţional al firmelor de exerciţiu ,
în 2007 locul 1 a fost ocupat tot de o firmă din şcoala
noastră FE Transcatering SRL.
• Am
A participat
i i
lla numeroase târguri
â
id
de profil
fil naţionale
i
l
şi internaţionale la: Bratislava, Zagreb, Praga, Salzburg ,
Timişoara, Râmnicu‐Vâlcea, Baia‐Mare, de unde ne‐am
întors cu numeroase premii.
•
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Deţinem 5 certificate Marca de calitate şi am participat
la competiţiile Business Plan la nivel local, judeţean şi
regional.
•
Datorită rezultatelor obţinute în acest domeniu , am fost
selectaţi în proiectul TRAFA ( Training firm for adult training)
derulat în perioda 2007‐2008
2007 2008 sub egida CNDIPT,
CNDIPT MECTS şi
KulturKontakt Austria.
•
În proiectul naţional “ Formarea cadrelor didactice din
învăţământul profesional şi tehnic –profil Servicii, pentru
extinderea metodei moderne interactive de învăţare firmă
de exerciţiu ID33440” finanţat din POSDRU am fost implicaţi
cu 1 formator şi 5 profesori în grupul ţintă.
• Am aplicat şi am fost selecţionaţi în cadrul acestui proiect
ca centru de resurse pe regiunea de Nord Vest , pentru
profesorii din judeţul Bihor şi Cluj.
•

Competiţia Business Plan‐ etapa locală
2011
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Activităţi în cabinetul de firme de
exerciţiu
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Participări la târguri internaţionale
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Târgul firmelor de exerciţiu de la
C.T. “Mihai Viteazul” aprilie 2012
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