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• 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  
• -accesibil pentru toate persoanele interesate, indiferent de experienţa pe care o au în utilizarea calculatorului 
•  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 realistică  
• - să desfăşori activităţi de proiectare pe calculator care să îţi stimuleze şi dezvolte creativitatea  
• - să vizualizezi lucrările şi să le trimiţi colegilor de echipă sau profesorului spre îmbunătăţire sau corectare  
• - 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 dezvolţi abilitaţile de comunicare, de luare a deciziilor, asumarea responsabilităţilor, sprijin reciproc, spirit de echipă, 

competiţional  
• - să îţi formezi competenţe profesionale care să-ţi ofere posibilitatea integrării pe piaţa muncii 
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• 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. 
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• Specializarea :Tehnician analize produse alimentare 
 Descrierea specializării: 
• Tehnicianul  pentru controlul calităţii produselor alimentare isi desfăşoară activitatea în laboratoare de 

încercări (analize) autorizate, care pot fi organizate în funcţie de scopul şi profilul acestora şi anume: 

-    laborator pentru controlul calităţii cărnii din abatoare; 

- laborator pentru controlul calităţii laptelui şi produselor din lapte din întreprinderi pentru 
prelucrarea laptelui; 

• Aceste laboratoare verifică sau determină caracteristicile şi performanţele materiilor prime, 
semifabricatelor sau produselor alimentare de origine animală, punând la dispoziţia beneficiarului, 
rezultate, concluzii şi alte informaţii în conformitate cu documentele tehnice normative de analize în 
vigoare. 

• Tehnicianul pentru controlul calităţii produselor alimentare de origine animală: carne, 
lapte, produse din carne şi lapte, se ocupă cu organizarea activităţii în laboratoarele de analize 
autorizate, dar şi  în scopul certificării conformităţii produselor analizate din punct de vedere al calităţii şi 
al siguranţei alimentelor. 

• Ocupaţia presupune o sferă largă de competenţe aferente în preluarea şi identificarea 
probelor pentru analize, păstrarea eşantioanelor în condiţii corespunzătoare, efectuarea analizelor 
conform nomenclatorului de analize şi actelor normative în vigoare şi gestionarea documentelor emise şi a 
celor purtătoare de informaţii. 
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• Formă practică 

• Învățământ profesional de 3 ani 

• Anul 1 de studiu : 

– 20 % practică 

– 80 % teorie 

• Anul 2 de studiu 

– 60 % practică 

– 40 % teorie 

• Anul 3 de studiu 

– 75 % practică 

– 25 % teorie 
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 ÎNSCRIERE ȘI SELECȚIE 2016 – ÎNVĂȚĂMÂNT PROFESIONAL DE 3 ANI 
PENTRU ABSOLVENȚII DE CLASA A VIII –A 

 

• Etapa I –  Înscriere      →      Preselecție     →   Admitere 

                                         13 – 30 iunie 2016 

 

• Etapa II -  Înscriere      →      Preselecție     →   Admitere 

   16 – 22 august 2016 

 

• Etapa III - Înscriere      →      Preselecție     →   Admitere 

   1 -  6 septembrie 2016 
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AVANTAJE GENERALE 

 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 

 Pentru absolvenții de clasa a VIII – a 

 Limita de vârstă la înscriere - 18 ani 

 Posibilitatea continuării studiilor pentru obținerea diplomei 
de bacalaureat 
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Specializarea:  Mecanic-auto 
AVANTAJELE SPECIALIZĂRII: 

• Obținerea permisului de conducere categoriile: B și C 

• Specializarea permite practicarea a două meserii: meseria de mecanic-auto și 
meseria de conducător auto profesionist 

• Mai multe parteneriate cu agenți economici, care permit derularea activității de 
instruire practică: 

• 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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Specializarea: Lăcătuș construcții structuri aeronave  
AVANTAJELE SPECIALIZĂRII: 
 Singura instituție de învățământ din județ , cu această specializare 
 Principalul partener în derularea practicii este :   NOVAE AEROSPACE ROMÂNIA 

– Produse si servicii: 
• Piata de desfacere a serviciilor prestate de Novae Aerospace este Franta. Printre produsele si 

operatiunile derulate enumeram: 
 Piese simple aeronautice pentru: 
 Dassault – deriva, directie, bord de atac, SMS 
 Airbus A320 
 Airbus A380 
 Subansamble aeronautice: 
 A320 – subansamble pentru planseul pilotului; echipare cadre 
 Dassault – echipare longeroane. 
• 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 
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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 ! 


