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COLEGIUL TEHNIC DE TRANSPORTURI 

BRAȘOV

PLAN DE ȘCOLARIZARE

An școlar 2017-2018

Forma de 

învățământ Specializare
Nr 

elevi
Clasa

LICEU –

Frecvență redusă
Real / Științe ale naturii 28 a IX-a

LICEU SERAL Tehnician transporturi 28 a XI-a

Forma de 

învățământ
Specializare

Nr 

elevi
Cod

LICEU ZI 

clasa a IX-a

Tehnician electrician electronist auto 28

Tehnician transporturi 28

ÎNVĂȚĂMÂNT 
PROFESIONAL 

DE 3 ANI

Mecanic auto-2 clase 56

Tinichigiu vopsitor auto-1,5 clase 42

Mașinist utilaje cale și terasamente-

0,5 clasă
14

Forma de 

învățământ Specializare Nr elevi

POSTLICEAL

Transporturi/Tehnician transporturi 

auto interne și internaționale
28

Informatică/Tehnician infrastructură 

rețele de telecomunicații
28

Informații suplimentare : 

www.colegiuldetransporturibrasov.ro



CU EXAMEN DE BACALAUREAT FARA EXAMEN DE BACALAUREAT

UNIVERSITATE SCOALA POSTLICEALA

ANGAJARE

ABSOLVENT DE LICEU

ABSOLVENT DE CLASA A X-a

Învăţământ profesional (3 ani)

▪ Mecanic auto-2 clase;

Permis auto categoria B, C, C+E

▪ Tinichigiu vopsitor auto – 1,5 

clase; 

Permis auto categoria B, C, C+E

▪ Mașinist utilaje cale și 

terasamente - 0,5 clasă; 

Tehnician transporturi

Clasa a XI-a, a XII-a

Tehnician electrician 

electronist auto

Clasa a XI-a, a XII-a 

Angajare

Liceu seral, frecvenţă redusă 

clasa a XI-a, a XII-a, a XIII-a

Electric

Clasele a IX-a, a X-a

Mecanic

Clasele a IX-a, a X-a

Ştiinţele naturii - Frecvenţă

redusă

(vârsta mai mare de 

18 ani),  

Clasa a IX-a, a X-a, a XI-a, 

a XII-a, a XIII-a

COLEGIUL TEHNIC DE 

TRANSPORTURI

ABSOLVIRE CLASA A VIII-a

IUNIE-2017

CONDIȚII DE MEDIE SI OPȚIUNE

TRASEU EDUCAŢIONAL





• Vei fi în pas cu tehnologia modernă;

• Vei avea acces la softurile de diagnosticare;

• O bună pregătire îți conferă siguranța locului de muncă;

• Vei avea mai multe posibilități de a alege o carieră după absolvire; 

• Există numeroase locuri de muncă în domeniu, atât în țară cât și în 

străinătate, pentru că autoturismul este o necesitate nu un moft;

• Pregătirea practică o poți face la agenți economici importanți din Brașov;

• Prin susținerea examenului de certificare a competențelor profesionale vei

obține nivelul 4 de calificare ca „Tehnician electrician electronist auto”.

Avantajele specializării „Tehnician electrician electronist auto”

 În cadrul firmelor care comercializază

autovehicule;

 În cadrul firmelor care efectuează lucrări de 

întreţinere şi reparaţii la autovehicule în garanție 

și postgaranție (service-uri auto);

 În cadrul firmelor care exploatază un parc auto de 

autovehicule;

 Tehnician în instalații electrice;

 Tehnician electrician și energetician;

 Tehnician electromecanic;

 Tehnician mentenanță electromecanică -

automatică echipamente industriale;





 Vei putea lucra într-un domeniu de actualitate în orice moment;

 Acest domeniu îți poate oferi oricând un loc de muncă;

 Vei putea organiza și coordona activități de manipulare a mărfurilor;

 Vei putea stabili starea tehnică a mijloacelor de transport;

 Vei coordona activitățile de întreținere zilnică a mijloacelor de transport;

 Vei monitoriza activități de reparare a mijloacelor de transport;

 Vei avea posibilitatea de a profesa într-o carieră de succes, după absolvire; 

 Prin susținerea examenului de certificare a competențelor profesionale vei obține

nivelul 4 de calificare ca „Tehnician transporturi”;

Avantajele specializării „Tehnician transporturi”

Joburi posibile 

după absolvire

 În ateliere de întreținere și reparații a mijloacelor 

de transport;

 În unitățile de cale ferată, în atelierele de 

întreținere, reparații și exploatare a materialului 

rulant(locomotive, vagoane, utilaje pentru 

întreținerea căii ferate);

 În cadrul firmelor care comercializează 

autovehicule;

 În cadrul firmelor care efectuează lucrări de 

întreţinere şi reparaţii la autovehicule în garanție 

și postgaranție (service-uri auto);

 În cadrul firmelor care exploatează un parc auto 

de autovehicule;

 În firme care se ocupă cu transportul şi

distribuţia mărfurilor.





Mecanicul auto efectuează:

• operaţii de reglare, ajustare, instalare, 

• operaţii de întreţinere si reparare la sistemele, 

mecanismele şi instalaţiile autovehiculelor , 

• conducerea şi exploatarea autovehiculelor rutiere.

• Absolvenţii învăţământului profesional de 3 ani, în această calificare 

au şanse de angajare în cel mai scurt timp, cu salarii atractive, la 

agenţii economici care au  activitate în domeniu. 

• Pot urma cursul superior al liceului şi studii universitare.





Tinichigiul vopsitor auto:

• Absolvenţii învăţământului profesional de 3 ani, în această calificare au şanse 
de angajare în cel mai scurt timp, la agenţii economici care au  activitate în 
domeniu, cu salarii atractive, cuprinse între 1000 şi 2000 lei. 

• Pot urma cursul superior al liceului şi studii universitare.

• identifică si remediază defecte ale cadrului sau caroseriei 
automobilelor, 

• realizează protecția anticorosivă, terosonică și estetică a 
caroseriei automobilului,

• manevrează și exploatează autovehiculele, aplicând 
legislaţia în vigoare. 





Posibile ocupaţii ce pot fi practicate:

• Maşinist la maşini pentru terasamente (ifronist);

• Maşinist la instalaţiile de preparat şi turnat beton şi mixturi asfaltice;

• Maşinist la maşini cale mecanizare uşoară şi grea;

• Operator la utilaje de reabilitări conducte subterane;

• Maşinist la maşini mobile pentru transporturi interioare;

• Maşinist la alte maşini fixe de transport pe orizontală şi verticală;

• Stivuitorist;

• Conducător autotrailer.
Poate ocupa și postul de:

• Lăcătuș mecanic;

• Mecanic motoare termice;

• Maşinist ajutor;

• Șef de echipă

• Maistru pentru utilaje

terasamente şi cale.

Maşinist utilaje cale şi terasamente  

Posibili angajatori:

-SC CONSAL BRASOV

-SC RECON SA

-VECTRA SERVICE SRL

-SC RC-CF TRANS SRL

Mașinistul conduce, manevrează, supraveghează, întreţine şi repară mijloace 

pentru ridicare şi transport:

• excavatoare, buldozere, încărcătoare, cilindrii compactori; 

• tractoare, utilaje de tirfonat, tăiat şi găurit şina; 

• maşini de burat, nivelat, ripat linia, ciuruit, profilat şi compactat prisma de 

balast etc.



Colegiul Tehnic de Transporturi 

Brașov, te așteaptă !

Realizat: Prof. ing. Cornelia Dobru, Prof. Florin Dobrescu

Martie 2017


