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                               Alege-ți drumul profesional ! 

Clasa Forma de 

învățământ 

Domeniul Specializarea Nr. locuri 

Liceu a IX-a Zi Electromecanică Tehnician aviaţie 28 

Liceu a IX-a Zi Electromecanică Tehnician  instalaţii de bord  (avion) 28 

Liceu 

Liceu 

 a IX-a 

a IX-a 

             Zi 

Zi 

Mecanică 

Mecanică 

Tehnician proiectant CAD               

Tehnician  mecatronist 

       28 

 28 

Școală 

profesională 

a IX-a Zi Mecanică Lăcătuş construcţii structuri aeronave 14 

Școală 

profesională 

a IX-a Zi Mecanică Mecanic - auto 14 

Liceu 

 

a XI-a Seral Mecanică Tehnician prelucrări mecanice  28 

Școală 

postliceală 

Mecanică Tehnician proiectant în construcția de 

mașini 

28 



                         Alege-ți drumul profesional ! 

Colaboratori stagii de practică: 

 

• AIRBUS HELICOPTERS - http://www.airbushelicopters.ro/index.html 

 

• NOVAE Aerospace Romania - http://novae-aerospace.com/en/880-2/ 

 

• SC I.A.R. SA - http://www.iar.ro/ 

 

• S.C. Motors Management Toyota SRL - http://brasov.toyota.ro/ 

 

• S.C. Țiriac AUTO SRL - http://www.tiriacauto.ro/ 

 

http://www.airbushelicopters.ro/index.html
http://novae-aerospace.com/en/880-2/
http://novae-aerospace.com/en/880-2/
http://novae-aerospace.com/en/880-2/
http://novae-aerospace.com/en/880-2/
http://novae-aerospace.com/en/880-2/
http://www.iar.ro/
http://brasov.toyota.ro/
http://brasov.toyota.ro/
http://www.tiriacauto.ro/


 LICEU  zi  clasa a IX-a  
 Tehnician aviație         28 locuri 

 Tehnician instalații de bord (avion)     28 locuri 

 Tehnician proiectant CAD        28 locuri 

 Tehnician  mecatronist     28 locuri 
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                             Alege-ți drumul profesional ! 

• Specializarea : Tehnician aviație 
 Descrierea specializării: 
• Controleaza functionarea echipamentului mecanic, electric si electronic cu scopul de a pilota aeronave pentru 

transportul de pasageri, posta si marfa si efectueaza sarcini similare inainte de zbor si in timpul zborului. 
 

• Utilizarea vehiculelor, instrumentelor mecanice sau a echipamentelor 
Circularea, manevrarea, navigarea sau conducerea vehiculelor şi a echipamentelor mecanizate cum ar fi 
elevatoarele cu furcă, vehiculele de pasageri, avioanele sau navele. 

• Obţinerea informaţiilor 
Observarea, recepţionarea şi obţinerea din surse diverse a informaţiilor necesare. 

• Controlarea maşinilor şi proceselor 
Utilizarea mecanismelor de control sau a activităţilor fizice pentru a opera maşinile şi procesele (exclusiv 
computerele sau vehiculele). 

• Monitorizarea proceselor, materialelor şi împrejurimilor 
Monitorizarea şi verificarea informaţiilor provenite de la materiale, din evenimente sau din mediu pentru a 
detecta şi evalua problemele. 

 

http://www.cariera.isjbrasov.ro/index.php/liceal-tehnologic/specializare/electromecanica-masini-utilaje-instalatii-
22/tehnician-aviatie-57#.WM72rTuLRdg 
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                             Alege-ți drumul profesional ! 

• Specializarea :  Tehnician instalații bord (avion) 

 Descrierea specializării: 

 

• Calificarea asigură absolvenţilor capacitatea de a coordona lucrări de 
montare şi demontare 

• Întreţinere şi reparaţii la instalaţiile şi echipamentele aeronavelor  

• Luarea deciziilor tehnice privind efectuarea activităţilor de reparaţii şi 
comerciale 

• Îndeplinesc sarcini cu caracter tehnic care ajuta in activitatea de cercetare 
din domeniul ingineriei mecanice si in proiectare. 
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                          Alege-ți drumul profesional ! 

• Specializarea :Tehnician proiectant CAD 
 Descrierea specializării: 

 
•   

Ce înseamnă AutoCAD?  
• CAD = Computer Aided Design = desenare (proiectare )cu ajutorul calculatorului  
• AutoCAD = cel mai răspândit program de proiectare asistată de calculator, produs de firma americană Autodesk   
• un program simplu, prietenos,comod, extrem de eficient, cu milioane de utilizatori în întreaga lume  
• un instrument de lucru profesional şi totuşi accesibil elevilor  
• necesită echipamente obişnuite pentru rulare   

 
Pentru cine este AutoCAD?  
• se adresează elevilor dar şi proiectanţilor profesionişti din toate domeniile tehnice ( mecanic, electric, construcţii, 

instalaţii ), arhitectură, geografie, astronomie, medicină, chimie  
 

Ce vei învăţa tu?  
•  să cunoşti şi să utilizezi programul AutoCAD pentru a realiza şi modifica desene în plan, pornind de la simplu la complex, 

rapid şi corect,  să modelezi în spaţiu corpuri într-o viziune realistă,  să desfăşori activităţi de proiectare pe calculator care 
să îţi stimuleze şi dezvolte creativitatea  

• să înţelegi şi interpretezi proiecte realizate în acest program, să faci prezentări atractive pentru proiectele tale  
• să îţi formezi competenţe tehnice necesare unui specialist care foloseşte calculatorul ca pe un instrument de lucru absolut 

necesar, în condiţiile modernizărilor tehnologice  
• să îţi formezi competenţe profesionale care să-ţi ofere posibilitatea integrării pe piaţa muncii 

 
http://www.cariera.isjbrasov.ro/index.php/liceal-tehnologic/specializare/mecanica-26/tehnician-proiectant-cad-

67#.WM77RTuLRdg 

http://www.cariera.isjbrasov.ro/index.php/liceal-tehnologic/specializare/mecanica-26/tehnician-proiectant-cad-67
http://www.cariera.isjbrasov.ro/index.php/liceal-tehnologic/specializare/mecanica-26/tehnician-proiectant-cad-67
http://www.cariera.isjbrasov.ro/index.php/liceal-tehnologic/specializare/mecanica-26/tehnician-proiectant-cad-67
http://www.cariera.isjbrasov.ro/index.php/liceal-tehnologic/specializare/mecanica-26/tehnician-proiectant-cad-67
http://www.cariera.isjbrasov.ro/index.php/liceal-tehnologic/specializare/mecanica-26/tehnician-proiectant-cad-67
http://www.cariera.isjbrasov.ro/index.php/liceal-tehnologic/specializare/mecanica-26/tehnician-proiectant-cad-67
http://www.cariera.isjbrasov.ro/index.php/liceal-tehnologic/specializare/mecanica-26/tehnician-proiectant-cad-67
http://www.cariera.isjbrasov.ro/index.php/liceal-tehnologic/specializare/mecanica-26/tehnician-proiectant-cad-67
http://www.cariera.isjbrasov.ro/index.php/liceal-tehnologic/specializare/mecanica-26/tehnician-proiectant-cad-67
http://www.cariera.isjbrasov.ro/index.php/liceal-tehnologic/specializare/mecanica-26/tehnician-proiectant-cad-67
http://www.cariera.isjbrasov.ro/index.php/liceal-tehnologic/specializare/mecanica-26/tehnician-proiectant-cad-67


                           Alege-ți drumul profesional ! 





Alege-ți drumul profesional ! 

• Specializarea :Tehnician mecatronist  
Descrierea specializării: 

• Tehnicianul mecatronist are competenţe de a proiecta asistat de 
computer componente de bază, subansamble şi ansamble mecatronice,  
folosind aplicaţia software de proiectare  

• Cunoaşte  noţiuni de desen tehnic avansat, fiind capabil să folosească 
schiţele tehnice pentru a redacta şi interpreta documentaţia tehnică de 
realizare produse mecatronice complexe.  

• Tehnicianul mecatronist execută asamblări/ microasamblări mecatronice, 
verifică corectitudinea asamblărilor efectuate, depistează şi remediează 
eventualele deficienţe de asamblare.  

 
http://www.cariera.isjbrasov.ro/index.php/liceal-tehnologic/specializare/mecanica-26/tehnician-mecatronist-
63#.WNFwuDuLRdg 
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Practic tot ceea ce numim produs de inalta tehnicitate este produs mecatronic. Automobilul modern, robotii, 
tehnica de calcul, tehnica de telecomunicatii, aparatura biomedicala, sistemele de transport inteligent, 
aparatura de cercetare, aparatura electrocasnica, aparatura cine-foto si audio-video, masinile agricole 

moderne etc., sunt exemple reprezentative de produse mecatronice.  
In continuare se prezinta cateva exemple de astfel de produse 



Alege-ți drumul profesional ! 
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ȘCOALĂ PROFESIONALĂ    clasa a IX-a

 Lăcătuș construcții structuri aeronave       14 locuri 

 Mecanic-auto                                             14 locuri 

  



                         Alege-ți drumul profesional ! 

Înscriere și selecție 2017   

învățământ profesional de 3 ani  

pentru absolvenții de clasa a VIII –a 

 

• Etapa I –  Înscriere      →      Preselecție     →   Admitere 

                    15, 18, 19 iunie 2018 

 

•  Etapa II -  Înscriere      →      Preselecție     →   Admitere                         

                    31 august – 3 septembrie 2018 
 

•  Etapa III - Înscriere      →      Preselecție     →   Admitere 

                      7 septembrie 2018 
https://www.edu.ro/sites/default/files/_fi%C8%99iere/Invatamant-
Preuniversitar/2016/profesional/OMENCS_5069_2016_calendar_admitere_invatamant_profesional_de_stat_2017_2018.pdf 

https://www.edu.ro/sites/default/files/_fi%C8%99iere/Invatamant-Preuniversitar/2016/profesional/OMENCS_5069_2016_calendar_admitere_invatamant_profesional_de_stat_2017_2018.pdf
https://www.edu.ro/sites/default/files/_fi%C8%99iere/Invatamant-Preuniversitar/2016/profesional/OMENCS_5069_2016_calendar_admitere_invatamant_profesional_de_stat_2017_2018.pdf
https://www.edu.ro/sites/default/files/_fi%C8%99iere/Invatamant-Preuniversitar/2016/profesional/OMENCS_5069_2016_calendar_admitere_invatamant_profesional_de_stat_2017_2018.pdf


                          Alege-ți drumul profesional ! 

Avantaje  

 Bursă lunară pe perioada școlarizării pentru toți elevii – 200 RON 

 Accent pe pregătirea practică 

 Diplomă recunoscută la nivel european 

 

Informații generale 

 Durata de pregătire de 3 ani 

 Condiţie de admitere- absolvent de clasa a VIII – a 

 Limita de vârstă la înscriere - 18 ani 

 Posibilitatea continuării studiilor pentru obținerea diplomei de 
bacalaureat în învăţământul liceal forma de zi sau seral 



                          Alege-ți drumul profesional ! 

Specializarea : Lăcătuș construcții structuri aeronave  
 
 Colegiul Tehnic Transilvania din Braşov este singura  instituție de învățământ 

din județ  care are  în oferta educaţională  această specializare 
 Principalul partener în derularea practicii este :   NOVAE AEROSPACE 

ROMÂNIA care fabrică piese simple din structura aeronavelor. 
 
Descrierea calificarii: 

• Calificarea LĂCĂTUŞ CONSTRUCŢII STRUCTURI AERONAVE 
asigură absolvenţilor capacitatea de a executa lucrări de prelucrare a 
tablelor, profilelor uşoare şi a altor elemente din structura aeronavelor, 
operaţii de asamblare - demontare, reparaţii şi întreţinere a structurii 
aeronavelor 

 
 
http://www.cariera.isjbrasov.ro/index.php/scoala-prof-dwk/specializare/mecanica-11/lacatus-constructii-

structuri-aeronave-27#.WM77ojuLRdg 
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Specializarea :  Mecanic-auto 
Descrierea meseriei : 
• Identifică defecte folosind tehnici moderne de diagnosticare 
• Execută lucrări de întreținere a autovehiculelor 
• Repară sistemele și instalațiile autovehiculelor 
• Manevreză autovehiculele, conform legislației în vigoare 
• Evalueză funcțional, calitativ și cantitativ automobilul 
http://www.cariera.isjbrasov.ro/index.php/scoala-prof-dwk/specializare/mecanica-11/mecanic-auto-

28#.WM777TuLRdg 

 
Avantajele şcolarizării la Colegiul Tehnic Transilvania : 
• Obținerea permisului de conducere categoriile : B și C 
• Instruirea practică  se desfăşoară la următorii parteneri: 

 
S.C. Motors Management SRL Toyota  - www.brasov.toyota.ro  
S.C. Țiriac AUTO SRL - www.tiriacauto.ro 
S.C. ARBLAST Brasov  - www.arblast.ro 
S.C. EURO-MOTOR    -reprezentant RENAULT Brașov   - www.euromotor.ro 
S.C. LABELL BRASOV  - www.labell.ro 
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 LICEU    seral      clasa a XI-a  

      

 Tehnician prelucrări mecanice     28 locuri       
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                               Alege-ți drumul profesional ! 

  ȘCOALĂ POSTLICEALĂ          

 

 Tehnician proiectant în construcția de mașini         28 locuri

                    

                            



Str. Iuliu Maniu nr. 52, Brașov 

Telefon: 0268/414902  

Fax: 0268/418324  

 

Web: colegiultransilvania.ro 

E-mail: colegiultransilvaniabv@yahoo.com 

Alege-ți drumul profesional, 

Alege-ne  pe noi ! 


