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Prezentare generală 

Colegiul Tehnic de Transporturi “Transilvania” este o unitate de învăţământ  

preuniversitar, cu personalitate juridică, amplasată în municipiul Cluj-Napoca, care asigură 

tinerilor din regiunea de nord - vest a ţării, pregătirea profesională de nivel 3, 4 si 5 european 

în domeniile mecanică, transporturi, electronică automatizări, electric şi informatică.  

 

Obiectul de activitate: educaţie şi formare profesională. 

 

Valorile care alcătuiesc ethos-ul şcolii sunt conjugate cu forma şi obiectivele educaţiei 

prestate, cu identitatea şi nivelul elevilor formaţi, cu cerinţele pieţei de muncă şi evoluţia ei şi 

cu  formarea moralităţii. Astfel, şcoala este deschisă noului, comunicării constructive, 

parteneriatului orientat în sensul dezvoltării personale şi a fructificării experienţelor individuale 

şi îşi propune să îmbunătăţească metodele de lucru cu elevii, încurajându-i să joace un rol activ 

în acest proces şi în viaţa comunităţii, asigurând şanse egale pentru toţi şi sprijinind articularea 

educaţiei şcolare cu cea extraşcolară şi cu cea pe tot parcursul vieţii. Pentru formarea şi 

dezvoltarea personalităţii elevilor noştri promovăm valori precum: egalitatea de şanse, 

democraţia, multiculturalismul, toleranţa, respectul reciproc, ȋncrederea ȋn forţele proprii şi 

autodisciplina. 

 

Scurt istoric: Colegiul Tehnic de Transporturi “Transilvania” de azi îşi are începuturile 

în anul 1948, când a fost ȋnfiinţă Şcoala Medie Tehnică Metalurgică C.F.R., cu durata de 4 ani. 

Şcoala Medie Tehnică Metalurgică a dat peste 600 de absolvenţi până în 1955, când  s-a 

transformat în Şcoala Profesională de Construcţii Căi Ferate, devenită în 1965 Şcoala 

Profesională Auto. În 22 noiembrie 1966 a început construirea unui nou complex şcolar, 

amplasat în cartierul Gheorgheni, pe strada Bistriţei nr. 21, într-o zonă colinară mai aerisită, 

fără unităţi industriale şi nepoluată, complex care a fost dat în folosinţă odată cu deschiderea 

anului şcolar 1968-1969. Spaţiul şi dotările sale, cuprinzând două clădiri cu câte 19 săli de 

clasă, 2 cămine, o cantină, atelier cu 14 săli, sala de gimnastică, cele 3 terenuri de sport, centrala 

termică proprie, au făcut posibilă existenţa în cadrul Grupului Şcolar de Transporturi C.F. a 

două unităţi de învăţământ: Liceul Industrial nr. 2 şi Şcoala Profesională C.F.R. 

În anul 2003, odată cu sărbătorirea a 55 de ani de existenţă, Grupul Şcolar de 

Transporturi C.F. a primit denumirea de Colegiul Tehnic de Transporturi “Transilvania”. 

Această devenire se datorează participării elevilor şcolii, de-a lungul anilor, la numeroase 

olimpiade, concursuri pe meserii, simpozioane, competiţii sportive; premiile obţinute 
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constituind un palmares onorant pentru eforturile depuse de către elevi şi profesorii care au 

ştiut să le descopere şi să le cultive talentele, antrenându-i în numeroase şi variate activităţi 

şcolare şi extraşcolare. Numeroşi absolvenţi ai şcolii noastre şi-au continuat studiile la 

universităţi, colegii, şcoli postliceale şi revin cu drag în mijlocul celor care le-au deschis largi 

orizonturi. Ȋn anul 2011, Colegiului Tehnic de Transporturi „Transilvania” i s-a decernat, 

pentru a doua oară consecutiv, titlu de „Şcoală europeană”. 

Dintre elementele care au dictat, în timp, strategia  instituţiei noastre, amintim: creşterea 

prestigiului şcolii şi a calităţii în educaţie, prin aşezarea elevului şi a preocupărilor sale în 

centrul activităţii educaţionale, creşterea şansei de inserţie socio-profesională a absolvenţilor, 

formarea spiritului de iniţiativă, dezvoltarea motivaţiei elevilor pentru învăţarea şi informarea 

continuă, şi, nu în ultimul rând, modernizarea şi optimizarea continuă a procesului educativ, 

din punct de vedere al calităţii actului didactic şi al bazei tehnico-didactice. 

Alegerea ofertei educaţionale pentru atragerea clienţilor (elevilor) şi diminuarea 

influenţei concurenţei se realizează prin sondarea pieţei muncii şi stabilirea planului de 

şcolarizare în funcţie de cerinţa acesteia, dar ţinând cont şi de oferta liceelor din zonă cu 

profiluri asemănătoare. Colegiul Tehnic de Transporturi “Transilvania” dispune de o bază 

materială alcătuită din: 2 clădiri cu 21 săli de clasă şi 17 laboratoare, sală festivă, cămin (200 

locuri), cantină (600 locuri), bibliotecă, cabinet de consiliere şi orientare şcolară, cabinet 

medical, sală de sport, 3 terenuri de sport, 1 atelier prelucrări prin aşchiere, 3 ateliere 

lăcătuşerie, 1 atelier mecanică auto, 1 atelier tinichigerie auto, 1 atelier sudură, 1 atelier 

electromecanică, dotare cu echipamente didactice moderne 3 automobile Renault Symbol, 1 

autocamion cu remorcă IVECO. Apoi, ca noutate, ȋn 2011, ȋn spaţiul ocupat de vechea centrală 

termică dezafectată a fost amenajat un service-auto pentru elevi ȋn care dotările, condiţiile 

educaţionale şi igienico-sanitare, sunt ȋn acord cu standardele internaţionale. Tot ȋn 2011, am 

primit, pentru a doua oară consecutiv, recunoaşterea activităţii noastre prin decernarea titlului 

de „Şcoală europeană”. 

Prin ȋntreaga activitate a cadrelor didactice din şcola noastră, prin palmaresul onorant 

de premii obţinut de către elevi la olimpiade şi concursuri şcolare, prin diversitatea ofertei de 

programe educative locale, naţionale şi internaţionale ȋn care suntem implicaţi, ne propunem 

ca elevii noştri să beneficieze de cele mai bune condiţii pentru educaţia şi instruirea lor 

profesională, să le crească şansele inserţiei pe piaţă muncii şi, ȋn viitor,  să devină cei mai buni 

specialişti ȋn domeniile ȋn care se pregătesc. 

Rezultatul vizibil al realizării şi promovării ofertei educaţionale a colegiului este 

realizarea, ȋn fiecare an, fără probleme, a planului de şcolarizare, spre deosebire de alte unităţi 

şcolare cu profil tehnic din municipiul Cluj-Napoca, care pregătesc elevii ȋn specializări 

similare cu unitatea noastră şcolară. 

 

Viziunea Colegiului Tehnic de Transporturi „Transilvania”: Educaţie şi formare prin 

parteneriat de calitate cu promovarea unităţii şi unicităţii în diversitate.  

Slogan: Parteneriat educaţional de calitate, unitate şi unicitate în diversitate. 

Notă de fundamentare a viziunii şcolii: Eficacitatea actului educaţional şi a formării 

profesionale iniţiale a educabilului se poate realiza doar prin funcţionarea unui parteneriat real, 

de calitate, de tip „win-win”, mai întâi între şcoală şi elevi, conştient asumat, respectat şi 

îndeplinit cu responsabilitate de către ambele părţi. Colegiul, ca furnizor de servicii 

educaţionale, va promova plusvaloarea şi excelenţa,  iar elevii vor deveni parteneri implicaţi şi 

motivaţi în propria educaţie, formare şi dezvoltare individuală, atât din punctul de vedere al 

construirii unei personalităţi armonioase, cât şi din punctul de vedere al însuşirii cunoştinţelor 

şi deprinderilor necesare pentru specializarea profesională şi inserţia pe piaţa muncii. Toate 



acestea vor deveni realitate doar dacă şcoala, în valorificarea potenţialului fiecărui elev va ţine 

cont de nevoile sale personale, de  nivelul cunoştinţelor acumulate şi de tipul experienţei sale 

de viaţă, adică, cu alte cuvinte se va reforma şi reformula pe sine, ca instituţie, pentru a porni 

de la unicitate şi a stabili unitatea în diversitate. 

Acelaţi tip de parteneriat educaţional de tip „win-win” trebuie formulat şi între şcoală, 

pe de-o parte, cadre didactice, părinţi, agenţi economici, autorităţi locale şi regionale, alte şcoli, 

furnizori publici şi privaţi de formare profesională, învăţământ superior, O.N.G.-uri, Fundaţii 

şi  reprezentanţi ai comunităţii, la toate nivelurile, pe de altă parte. Toate acestea vor presupune 

deschidere, comunicare, atenţie la nota de unicitate şi nevoile specifice ale partenerilor,  dorinţă 

de schimbare, indiferent de costurile de energie, timp şi tipul de resurse umane, materiale, 

financiare şi informaţionale implicate, pentru a reevalua si reforma parteneriatele deja 

existente, a le transforma in parteneriate de tip „win-win” şi a le extinde, cu scopul reuşitei în 

a da societăţii tineri specialişti, integraţi pe piaţa muncii, cu calitate dublă: profesionişti şi 

cetăţeni activi, promotări ai schimbării pozitive în toate palierele convieţuirii sociale.  

Considerăm că realizarea acestei viziuni ar transforma colegiul nostru într-un model de 

bună practică la nivelul instituţiilor de învăţământ preuniversitar, de tip tehnic, atât în plan 

local, cât şi la nivel regional şi/sau naţional sau, poate, chiar la nivel internaţional. De 

asemenea, i-ar conferi unicitate şi ar contribui la „rentabilizarea” actului educaţional. Unitatea 

personalului şcolii va fi rezultatul perseverenţei cu care, deşi suntem diferiţi, vom acţiona, 

conform strategiei stabilite împreună, atât în echipă, cât şi individual pentru a ne îndeplini 

viziunea propusă.   

 

Scop: Pentru toţi elevii noştri dorim să asigurăm un mediu educaţional în care să 

promovăm excelenţa în educație și formare profesională, bazată pe cooperare, parteneriate 

funcţionale la toate nivelurile, valorizarea creativităţii, inovării, a exemplelor de bune practici 

şi a egalităţii de şanse. 

Misiunea Colegiului Tehnic de Transporturi „Transilvania” este de a forma specialişti 

competitivi pe piaţa muncii regionale, naţionale şi europene, în domeniile: mecanică, 

transporturi, electronică automatizări, electric şi informatică şi de a pregăti viitori cetăţeni 

activi şi responsabili, promotori ai schimbării pozitive, într-o societate a dezvoltării durabile şi 

a învăţării pe tot parcursul vieţii. 

 


