
INFRASTRUCTURA EDUCAȚIONALĂ 
 

Colegiul Tehnic ”Anghel Saligny” Baia 

Mare este situat în centrul orașului și are o bază 

materială consistentă, cu săli de clasă și laboratoare, 

ateliere, săli de sport, etc., cu dotări continuu 

modernizate pentru a ține pasul cu evoluția 

tehnologiei. 
 

 
 

*** 
 

SERVICII OFERITE DE ŞCOALĂ 
 

✓ Cazare la internat renovat; 

✓ Masă la cantina şcolii; 

✓ Consiliere psihopedagogică la cabinetul şcolii 

✓ Documentare individuale în modernul Centru de 

Informare şi Documentare dotat cu calculatoare 

conectate la internet; 

✓ Teren de sport cu nocturnă şi gazon artificial; 

✓ Activităţi extracurriculare. 
 

 

 
 

Colegiul Tehnic “Anghel Saligny” dispune de 

Şcoală de şoferi profesionişti autorizată, oferind 

elevilor posibilitatea dobândirii permisului de 

conducere Categoria B 

 

*** 

 

Avem parteneriate și colaborări cu agenți 

economici din toate domeniile acoperite de oferta de 

școlarizare.  

O relație deosebită există cu Universall 

Alloy Corporation Dumbrăvița pentru calificarea 

”Tehnician prelucrări pe maşini cu comandă 

numerică”: elevii efectuează stagiile de practică în 

cadrul companiei și la finele celor 4 ani de studii vor 

fi angajaţi. 
 

 

 

 

 

 
 

 
 „Construim împreună cariere de succes!” 

 

 
 

Baia Mare, Str. Progresului Nr. 43 
 

Telefoane: 0262223685; 0726138604 

Fax: 0262225803 

E-mail: colegiulasbm@gmail.com 
 secretariat_ctsalignybm@yahoo.com 

http://www.asalignybm.tpsvision.ro/  

 
 

Director: prof. ing. Alina Neamț  

Director adjunct: prof. Marius Bărcuteanu 

mailto:colegiulasbm@gmail.com
http://www.asalignybm.tpsvision.ro/


 „Construim împreună cariere de succes” 

COLEGIUL TEHNIC “ANGHEL SALIGNY” 
 

Dorim, prin  întreaga activitate, să acţionăm 

ca un veritabil centru de dezvoltare al comunităţii 

judeţene şi municipale, oferind agenţilor economici 

posibilitatea de a participa activ la pregătirea 

viitoarei resurse umane de care vor beneficia, atât 

prin adaptabilitatea la cerinţele economico-sociale 

actuale şi viitoare formulate de dezvoltarea 

societăţii, cât și prin stagii de practică derulate în 

parteneriat. 

Implementăm proiecte cu finanțare europeană 

sau națională în care elevii sunt parte esențială. 

Suntem Centru de excelență în construcții și 

arhitectură. 
 

*** 

În şcoală funcţionează 

CENTRUL DE TESTARE ACREDITAT ECDL 
  

Permisul european de conducere al 

computerului (ECDL – European Computer Driving 

Licence) este cel mai răspândit standard de 

certificare a abilităţilor de utilizare a computerului, 

recunoscut la nivel internaţional. Permisul ECDL 

este folosit şi recunoscut în 150 de ţări  de către 

companii de renume, în administraţie sau de 

instituţii de învăţământ de prestigiu.  

Elevii care deţin Permisul ECDL îşi pot 

echivala proba de Competenţe digitale din cadrul 

Examenului de Bacalaureat Naţional. 
 

 

OFERTĂ 

PLAN DE ŞCOLARIZARE 

pentru anul şcolar 2020– 2021 
 
 

A. LICEU –  CURS DE ZI  
 

Clasa a IX-a (durata studiilor 4 ani) 
 

I. FILIERA TEHNOLOGICĂ, PROFIL 

TEHNIC: 

 

Domeniul Construcţii, instalaţii şi lucrări publice 

- calificarea profesională: 

➢ Tehnician desenator  pentru construcţii şi 

instalaţii, 1 clasă cu 28 locuri,  

Domeniul Electric – calificările profesionale: 

➢ Tehnician în instalaţii electrice, 1 clasă cu 

28 locuri,   

Domeniul Mecanic – calificările profesionale: 

➢ Tehnician mecatronist, 1/2 clasă cu 14 locuri,   

➢ Tehnician prelucrări pe maşini cu comandă 

numerică, 1/2  clasă cu 14 locuri,   

 

II. FILIERA VOCAŢIONALĂ, PROFIL 

SPORTIV: 
 

Calificarea profesională: 

➢ Instructor sportiv – Handbal, 1 clasă cu 28 

locuri 
 

 
 

B. LICEU – CURS SERAL  
 

Clasa a XI-a (durata studiilor 3 ani) 
 

FILIERA TEHNOLOGICĂ, PROFIL TEHNIC:  

Domeniul Construcţii, instalaţii şi lucrări publice 

– calificarea profesională: 

➢ Tehnician desenator  pentru construcţii şi 

instalaţii, 1 clasă buget 

  Domeniul Mecanic – calificarea profesională: 

➢ Tehnician prelucrări pe maşini cu comandă 

numerică, 1 clasă buget 

 

 
 

 

C. ÎNVĂŢĂMÂNT  PROFESIONAL  
 

Clasa a IX-a (durata studiilor 3 ani) 
 

Domeniul Construcţii instalaţii şi lucrări publice 

- calificările:  

➢ Zidar – pietrar -tencuitor; 1 clasă cu 28 

locuri,  

➢ Instalator instalaţii tehnico-sanitare şi de 

gaze, 1 clasă cu 28 locuri,  
 

Domeniul Electric - calificarea:  

➢ Electrician în construcţii, 1 clasă cu 28 

locuri,  

 
Domeniul Mecanic - calificarea:  

➢ Mecanic auto, 1 clasă cu 28 locuri,            

 

 
 

D. ÎNVĂŢĂMÂNT  POSTLICEAL 
 

(durata studiilor 2 ani ) 

 
Domeniul: Construcţii, instalaţii şi lucrări  

       publice - calificarea profesională: 

➢ Maistru instalator în constructii 1 clasă 

buget 

 

 


