


• Colegiul Tehnic Transilvania se află pe B-dul Iuliu 
Maniu, nr.52, în zona centrală a orașului, la 12 
minute de mers pe jos pană în Centrul Vechi. 



Accesul este asigurat prin mijloace de transport în comun din toate directiile: 
1. Stația Sanitas (liniile RAT: 1; 2; 2B; 4; 5; 6; 16; 17; 22; 31;  34; 36; 50; 51; 52) 
2. Stația Patria (liniile RAT: 1; 3; 4; 5; 6; 7; 17; 22; 31; 34; 52) 
3. Stația Iuliu Maniu-Lidl (liniile RAT: 22; 41) 
4. Stația Castanilor: (liniile RAT: 2; 2B; 16; 36; 50; 51) 



Școala funcționează în 
doua corpuri de clădire, 

renovate de curând. 



Dotări moderne 



Dotări 
moderne 



Liceu cursuri de zi 
Tehnician analize produse alimentare 

Tehnician aviație 

Tehnician instalații bord (avion) 

Tehnician mecatronist 

Tehnician proiectant CAD 

  

Școală profesională 
Frizer-coafor-manichiurist-pedichiurist 

Lăcătuș construcții structuri aeronave 

Mecanic auto 

Învățământ dual 
Lăcătuș construcții structuri aeronave 

Mecanic auto 

  

S 

P 

E 

C 

I 

A 

I 

Z 

Ă 

R 

I 

/ 

C 

A 

L 

I 

F 

I 

C 

Ă 

R 

I 

 
 



Agenți economici- 
parteneri de practică la  
clasele cu specializări 

din domeniul 
aeronautic 

AERODRO

M 

GHIMBAV 



Agenți economici - parteneri de practică la clasele cu 
calificarea  MECANIC AUTO 

și mulți alții... 



VVSD LILLIA 

HAIRDRESSERS CENTER 

THYAMI LARA SLIM 

VIDAL STYLE 

WALDEMARS STYLING S.R.L 

Agenți economici – parteneri de practică la clasele 
cu calificarea FRIZER-COAFOR-MANICHIURIST-

PEDICHIURIST 

și mulți alții... 



Agenți economici – 
parteneri de practică la 
clasele cu specializarea 
Tehnician proiectant CAD 



 

Învățământul liceal - filiera tehnologică 
 

- Organizat în două cicluri care se succed: ciclul inferior al 
liceului (clasele a IX-a şi a X-a) şi ciclul superior al liceului 
(clasele a XI- a – a XII a) 

 
- Toate programele de studiu prevăd dezvoltarea şi 

diversificarea competenţelor tehnice. 
 
- Cursurile teoretice se îmbină cu stagii de pregătire 

practică la agenți economici ce utilizează tehnologii de 
vârf. 
 

- După promovarea examenului de certificare a calificării 
profesionale, se dobândește un Certificat de calificare 
profesională şi un Supliment descriptiv al certificatului, 
conform Europass, recunoscut la nivel european. 
 

- Continuarea studiilor, după promovarea examenului de 
Bacalaureat, în învățămantul superior, la facultăți tehnice 
și nu numai. 







Școală Profesională / Dual 
 
•  Cu durata de 3 ani, fiind structurată astfel: 

30% pregătire teoretică și 70% pregatire 
practică, la agenți economici de profil. 

 
•  După promovarea examenului de certificare 

a calificării profesionale, vei dobândi un 
Certificat de calificare profesională şi un 
Supliment descriptiv al certificatului, conform 
Europass, recunoscut în Europa. 

 
•  Dacă dorești continuarea studiilor, poți urma 

cursurile învăţământului liceal, înscriindu-te 
în clasa a XI-a. 

• Statul susţine învăţământul profesional prin 
acordarea de burse, 200lei/lună. 

 
• În învățământul dual se mai acordă o bursă 

privată de către agenții economici care au 
organizat acest tip de învățământ, în 
parteneriat cu școala, precum și alte 
beneficii, inclusiv posibilitatea de angajare.  
 



Colegiul Tehnic Transilvania  

îți oferă șansa de a participa la 
proiecte europene. 

 De-a lungul anilor s-au 
derulat o serie de mobilități în 
multe țări, precum: Germania, 
Spania, Portugalia, Franța, 
Regatul Țărilor de Jos, 
Ungaria, Italia, Lituania, 
Turcia, Serbia. 



Proiecte europene 





Dosar plic 

Adeverință de promovare a clasei a VIII-a 

Fișa de înscriere cu codul și numele unității din care 

provine absolventul de clasa a VIII-a 

Copie carte de identitate elev și părinți 

Copie certificat de naștere elev 

Actele necesare 
înscrierii la  

Școala 
Profesională 



Vă așteptăm cu drag!  


