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Profilul meu … ELECTROTEHNICĂ
Unul din cele mai importante profile din cadrul liceului nostru este profilul
electrotehnic, care a funcţionat încă din 1975. Prima promoţie de elevi care au absolvit
liceul cu acest profil a fost in 1978.
Desigur, la început baza materială a fost precară, dar odată cu trecerea anilor
aceasta s-a îmbunătăţit. În 1980 s-a înfiinţat primul laborator de electrotehnică dotat cu şase standuri care
este destinat realizării lucrărilor practice la disciplinele maşini electrice, acţionări şi automatizări.
Laboratorul poate fi utilizat atât pentru aplicaţii demonstrative de către profesori, cât şi pentru aplicaţii
practice efectuate de către elevi. Se pot efectua lucrări de măsurări de curenţi, tensiuni, puteri, se pot studia
maşinile electrice de curent continuu. şi curent alternativ asincrone şi sincrone determinându-se astfel
caracteristicile acestor motoare. Baza materială s-a îmbunătăţit şi prin lucrările practice de diplomă executate
de către absolvenţii acestei secţii. S-a dotat laboratorul cu foarte multe lucrări cum ar fi: amplificatoare
electronice şi magnetice, tranzistormetre electronice, capacimetru electronic, optocuploare şi multe altele.
Elevii acestei secţii şi-au desfăşurat orele de specialitate în laborator sub îndrumarea unor cadre calificate, iar
orele de practică s-au desfăşurat sub îndrumarea maiştrilor instructori în atelierul de electrotehnică care a
funcţionat o perioadă în cadrul atelierului şcoală, mutat apoi la subsolul Internatului.
Elevii acestei secţii au obţinut bune rezultate la olimpiadele şcolare judeţene, lucrările lor practice au
participat la expoziţii alături de lucrările elevilor la Oradea.
Majoritatea elevilor absolvenţi care au dat admiterea în Învăţământul Superior au reuşit şi au absolvit
aceste facultăţi.
Absolvenţii care nu au urmat cursurile Învăţământul Superior s-au angajat la diferite firme şi unităţi
economice unde şi-au continuat pregătirea practică utilizând cunoştinţele teoretice şi practice dobândite în
şcoală. Mulţi absolvenţi lucrează la unitatea economică European Drinks - în ramura electrotehnică, unde
toate utilajele şi instalaţiile sunt automatizate. Foşti elevi ai acestei secţii care sunt actualmente cadre
didactice în şcoala pe care au absolvit-o sunt: Briscan Gabriela, Tudor Mirela, Miklo Cecilia, Indre Ioan. În
acest an va absolvii a XXIII-a serie de elevi care îşi vor îndrepta paşii fie spre Învăţământul Superior fie se
vor specializa în meserie şi se vor încadra într-un loc de muncă..
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PERFORMANŢE 2002-2003
În acest an şcolar, ca urmare a sârguinţei cu care s-au pregătit, a faptului că au fost îndrumaţi de inimoşi
profesori, ingineri şi maiştri, câţiva dintre cei mai buni elevi ai şcolii noastre ne-au reprezentat cu cinste la
olimpiadele şcolare.
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OLIMPIADA INTERDISCIPLINARĂ- faza judeţeană
Profilul tehnic
BRĂDĂU RUBEN TEOFIL
XC
MENŢIUNE
MIKLO BENJAMIN
XIC
Locul III
Ghiţă Paşcu
XIC
Participant
Profilul industrie alimentară
MAGDA ROXANA
XA
MENŢIUNE
ARDELEAN CIPRIAN
XIIA
MENŢIUNE
CIOTEA IONUŢ
XIIA
MENŢIUNE
Sala Florina
XA
Participant
Profilul servicii
Hânciu Daliana Nicoleta
XD
Participant
Macarie Niculina Cristina
XID
Participant
Pătcaş Monica Ştefania
XIID
Participant
Profilul silvicultură
CUPTOR LUCIAN
XIB
Locul I
ANTAL COSMIN
XIB
Locul II
MANCE IONEL
XIB
Locul III
Bot Ionel
XIB
Participant
Negrean Ioan
XIB
Participant
MAN CORNEL
XIIB
Locul I
Bot Nicoleta
XIIB
Participant

În competiţie cu cei mai „isteţi” elevi
În 4 aprilie 2003 între orele 915-1030, la
fel ca în multe alte licee din ţară, s-a
desfăşurat la noi în şcoală concursul
”Cangurul”.
S-au înscris la concurs 5 elevi din
clasa a V-a, 8 elevi din clasa a VI-a, 2 elevi
din clasa a IX-a D, 2 elevi din clasa a X-a C,
4 elevi din clasa a XI-a E şi 23 elevi din clasa
a XII-a E . Lucrările vor fi corectate la
Bucureşti. Rezultatele se vor anunţa în luna
mai.

Concurs 2: Un cub pictat în albastru a fost tăiat în 1000 de cubuleţe identice. Câte dintre ele nu au nici o faţă
albastră ? A 27 B 750 C 729 D 512 E 100.
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