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OFERTĂ PLAN DE ŞCOLARIZARE 

pentru anul şcolar 2022– 2023 
 

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 24 locuri  COD 

Domeniul Electric – calificarea profesională: 

➢ Tehnician în instalaţii electrice, 1clasă cu 24 locuri COD 

Domeniul Mecanică – calificările profesionale: 

➢ Tehnician mecatronist, 1/2 clasă cu 12 locuri COD 

➢ Tehnician prelucrări pe maşini cu comandă numerică, 1/2  clasă cu 12 locuri  COD 

II. FILIERA VOCAŢIONALĂ, PROFIL  SPORTIV: 

Calificarea profesională: 

➢ Instructor sportiv – Handbal, 1 clasă cu 24 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, 28 locuri 

  Domeniul Mecanică – calificarea profesională: 

➢ Tehnician mecatronist, 1 clasă buget, 28 locuri 
 

 

C. ÎNVĂŢĂMÂNT  PROFESIONAL Clasa a IX-a (durata studiilor 3 ani) 
 

Domeniul Construcţii instalaţii şi lucrări publice - calificările:  

➢ Zidar – pietrar -tencuitor; 1clasă cu 24 locuri COD 575 

➢ Instalator instalaţii tehnico-sanitare şi de gaze, 1clasă cu 24 locuri COD 580 

Domeniul Electric - calificarea:  

➢ Electrician în construcţii, 1 clasă cu 24 locuri COD 563 
Domeniul Mecanică - calificarea:  

➢ Mecanic auto, 1 clasă cu 24 locuri COD 527 
 

D. ȘCOALA DE MAIȘTRI (durata studiilor 2 ani) 
 

Domeniul: Construcţii, instalaţii şi lucrări   publice - calificarea profesională: 

Maistru instalator în construcții   1 clasă buget, 28 locuri 

   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. 

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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONSTRUIM 
ÎMPREUNĂ 

CARIERE DE 
SUCCES 
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