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„Şcoala  
ne pregăteşte pentru viaţă!” 

 Vă aşteptăm cu drag! 

     BAZA  MATERIALĂ  A ŞCOLII 
 

• 33  săli de clasă; 
• 19  laboratoare; 
• 7 cabinete; 
• 9 ateliere instruire practică; 
• Bibliotecă, sală lectură, săli festive;  
• Cabinet medical 
• Cămine; 
• Cantină; 
• Terenuri şi sală de sport.  

                                                                                               
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Motto: 
   "Înv ăţând, practicând, aplicând 

 vei reuşi!" 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

      ALEGE 
           COLEGIUL TEHNIC   “TRANSILVANIA” 

 
 

     PENTRU:  
 

� Oferta educaţională bogată, 
diversificată, cuprinde meserii, 
calificări profesionale,  discipline 
opţionale interesante şi atractive 

   pentru elevi. 
 

� Cadrele didactice din şcoală 
manifestă deschidere, flexibilitate, 
înţelegere, promovând dezvoltarea 
creativităţii,  ajutându-i pe elevi să se 
cunoască pe sine, să-şi dezvolte 
competenţe  şi aptitudini. 

 

� Prioritatea major ă a şcolii este de 
încurajare a elevilor, prin îndemnul la 
educaţie şi pregătire pentru viaţă 
(angajare, continuarea studiilor 
universitare).  



 
AVANTAJELE 

ÎNVĂŢĂMÂNTULUI  PROFESIONAL 
 

 
 

� susţinere financiară prin programul 
“Bursa profesională”; 
� contracte-cadru cu agenţii economici  

pentru instruirea practică; 
� elevii beneficiază de susţinere financiară 

şi alte forme de sprijin acordate de către 
agenţii economici (unde efectuează 
instruirea practică) în condiţiile legii; 
� toate costurile aferente frecventării 

învăţământului profesional sunt 
subvenţionate pentru elevii proveniţi din 
grupuri socio-economice dezavantajate 
inclusiv pe perioada stagiilor de pregătire 
practică; 

 

� elevii cu domiciliul în alte localităţi pot 
beneficia de masă și cazare gratuită în 
cantinele și internatele şcolare; 
� elevii îşi pot continua studiile după 

absolvirea şcolii  profesionale în 
învăţământul liceal - clasa a XI-a (zi, 
seral); 
� se acordă certificate de calificare 

profesională şi supliment descriptiv al 
certificatului conform Europass. 

 

Învăţământ profesional de stat cu durata de 3 ani 
 

 clasa a IX-a 
Domeniul:  Mecanică 
♦ Operator la maşini cu comandă  numerică. 
 
 

♦ Tinichigiu vopsitor-auto. 
 
 

Domeniul:  Estetica și  igiena corpului omenesc  
♦ Frizer – coafor - manichiurist – pedichiurist. 

 

Domeniul: Industrie alimentară 
♦ Brutar – patiser – preparator produse făinoase;  
Domeniul: Turism și alimentație 
♦ Bucătar;  
♦ Ospătar (chelner) vânzător  în unități  de  alimentație. 

 

 FACILITĂŢI LICEU 
 

� burse de merit, studiu, sociale şi 
programul “Bani de liceu”; 

 

� toate costurile aferente frecventării 
învăţământului liceal sunt 
subvenţionate pentru elevii 
proveniţi din grupuri socio-
economice dezavantajate; 

 

� elevii beneficiază de tarif redus cu 
50% pentru transportul local în 
comun, transport intern auto şi 
feroviar, pe tot parcursul anului 
calendaristic. 

Liceu filier ă tehnologică – clasa a IX-a 
 

Domeniul:  Servicii 
♦ Turism şi alimentaţie 

 

Învăţământ profesional Dual 
 

1 Clasă – 3 grupe – partener SC ARAMIS INVEST 
SRL 
♦ Operator la maşini cu comandă  numerică 
♦ Operator la producerea semifabricatelor pe bază de 

lemn 
♦ Confecționer produse textile 
1 Clasă – 2 grupe – partener ADISS SA  
♦ Lacătuș construcții metalice și utilaj tehnologic 
♦ Sudor 
 


