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 Aici veţi găsi o instituţie de învăţământ înfiinţată în 

1948, care în decursul anilor a devenit o  

şcoală de tradiţie şi prestigiu a învăţământului tehnic 

sătmărean! 





Aici veți găsi elevi interesaţi să afle cât mai multe 

despre tainele mecanicii, electronicii şi 

automatizărilor 

Şi profesori, ingineri 

şi maiştri dedicaţi 



Elevii noştri îşi desfăşoară practica în ateliere şi 

laboratoare de specialitate bine dotate 



Laboratorul de electronică şi telecomunicaţii, laboratorul de robotică 

unde, sub îndrumarea profesorilor-ingineri, elevii pasionaţi au adus la viaţă 

primul robot proiectat de ei, ROBOŢELUL inteligent DESC, premiat la 

diferite competiţii de specialitate, iar mai recent roboți mult mai 

performanti, participanți la competițiile BRD FTC  și promitem să nu ne 

oprim!!! Puteți și voi să vă alăturați echipei noastre! 



 

Laboratorul de informatică 

Locul în care elevii dobândesc cunoştinţe şi abilităţi TIC, CAD,  

                                                se pregătesc şi pot fi examinaţi  

                                                pentru a obţine certificatul  ECDL. 



Bibliotecă şcolară şi 

 Centrul de documentare şi informare  

 



Cabinetul  psihologic, unde elevii pot face teste de  autocunoaştere, de 

orientare şcolară şi profesională, de aptitudini şi personalitate, activităţi de consiliere 

individuală şi de grup,  iar părinţii şi cadrele didactice pot beneficia de îndrumare şi 

consiliere psihopedagogică. 

Cabinet medical 



Două săli amfiteatru şi  

Cabinet de Legislaţie Rutieră 
dotate cu tehnică multimedia 

Unde cel mai adesea, au loc 

 activităţi/proiecte în colaborare 

 cu alte instituţii,  

 

 

 

                                                  la care participă un număr mare de   

                                                  elevi, părinţi sau cadre didactice. 



Pe terenul de handbal, se desfăşoară 

orele de sport și diferite competiţii sportive 

 



Activităţile variate, 

cadrele didactice  

bine pregătite, 

specializările colegiului cu o mare căutare pe 

piaţa muncii atât internă cât şi externă, 

 

 

 

 

sunt factori care, alături 

de motivaţia şi munca individuală a voastră, a 

elevilor, vă vor îndrepta spre succes!!!  



Proiecte şi parteneriate 

     Parteneriate active școală-

întreprindere pentru 

îmbunătăţirea formării 

profesionale iniţiale – PAȘII FPI 



Proiecte şi parteneriate 
”TINERI ABSOLVENȚI COMPETITIVI ȘI BINE 

ORIENTAȚI PE PIAȚA MUNCII  

ÎN DOMENIUL AUTO” 

 Proiect POSDRU care 

 a avut ca obiectiv general 

 dezvoltarea unui sistem coerent 

 de facilitare a tranziţiei de la  

şcoală la viaţa activă a elevilor 

 şi studenţilor din domeniul auto, din regiunile Nord-
Vest şi Centru, asigurându-se astfel, pe termen lung 
reducerea dificultăţilor de inserţie pe piaţa muncii a 
absolvenţilor din domeniul auto.  



Diversitatea activităților extrașcolare și a programelor, 

proiectelor în care sunt implicați elevii și profesorii 

noștri este un alt motiv pentru care ți-ai putea dori să 

devii elevul nostru!!! 
Elevi de la Liceul tehnologic 

de Transporturi și 

Telecomunicații ”Ion I. 

C.Brătianu”, au participat în 

perioada 16-29 iulie la 

ȘCOALA DE VARĂ 

ELECTROSUMMER 2017, 

organizată de Universitatea 

Tehnică din Cluj Napoca unde 

au desfășurat diferite activități 

practice inginerești și au 

participat la activități de 

dezvoltare a abilităților de 

viață, trăind și experimentând 

frânturi din viața de student! 



Activități în parteneriat cu IPJ, ISU Someș, 

Jandarmeria, Penitenciarul, CPECA Satu Mare 



O deosebită activitate de prevenire a accidentelor rutiere prin 

purtarea centurii de siguranță:  Simulatorul de accidente. 

Activitate organizată cu sprijinul doamnei Hrihorisan Felicia, 

reprezentant al IPJ Satu Mare, și Asociației ROTARACT Satu 

Mare. 



Organizăm serbări și diverse activități în școală 

cu ocazii speciale 



”Școala altfel” bun prilej de a dobândi cunoștințe, deprinderi și 

abilități, de a afla noi informații într-o manieră deosebită 



Participăm cu mult entuziasm la manifestările 

organizate în comunitatea locală 





Oferta educaţională 2021 – 2022  

a Liceul Tehnologic”Ion I.C. Brătianu” Satu Mare 

            Liceu tehnologic (4 ani) 

2021-2022 
Domeniul de 

Pregătire 
Specializarea 

Limba de 

predare 

Nr. 

clase 
Locuri 

Învățământ 

Liceal 

Zi 

Mecanică de 

motoare 
Tehnician Mecatronist Română 

1 

clasă 
24 

Electronică 

Automatizări 
Tehnician Electronist Română 

1 

clasă 
24 

Electric 
Tehnician Electrician  

Electronist Auto 
Română 

1 

clasă 
24 



2021-2022 
Domeniul de 

Pregătire 
Specializarea 

Limba de 

predare 
Nr. clase Locuri 

Învățământ 

profesional 

Mecanic Mecanic auto Română 1 clasă 24 

Mecanic 

 

Operator la mașini cu 

comandă numerică 
Română 0,5 12 

Mecanic 

 

Tinichigiu vopsitor auto 

 
Română 0,5 12 

Electric 

 

Electrician de întreținere 

și reparații aparatură 

electrocasnică 

Română 0,5 12 

Învățământ 

profesional 

DUAL 

Mecanic 

Mecanic echipamente 

hidraulice și 

pneumatice 

Română 0,5 14 



Câteva informaţii despre meseriile propuse de noi - LICEU 

Tehnician Mecatronist 

 

 Ca Tehnician mecatronist 

- vei proiecta, asistat de computer, 
componente de bază, subansamble şi 
ansamble mecatronice folosind 
aplicaţia software de proiectare 
corespunzătoare;  

- vei prelucra pe maşini-unelte micro- 
componente cu diferite profile 
geometrice şi complexitate diversă;  

- vei construi dispozitive de comandă 
electrice, pneumatice şi hidraulice şi 
vei verifica funcţionarea acestora; 

 Exemple de sisteme mecatronice: 
mașina de spălat, automobilul, roboții. 

 

Mecatronica este combinația 

mecanicii,electronicii şi a 

informaticii. 

 



Câteva informaţii despre meseriile propuse de noi - LICEU 

Tehnician Electronist 

  Absolvenţii liceului tehnologic, 

calificarea tehnician electronist vor fi 

capabili să îndeplinească sarcini cu 

caracter tehnic de montaj, punere în 

funcţiune, întreţinere, expoatare şi 

reparare a echipamentelor electronice. 

Utilizează elementele de bază în 

tehnologia informaţiei şi 

comunicaţiilor. 

 Testează prototipurile, concep şi 

realizează scheme de montaj ale 

echipamentelor electronice. 

 Electronica și automatizările 

reprezintă unul dintre cele mai 

dinamice domenii, noi toți fiind 

dependenți de acest domeniu. Din 

acest motiv, această calificare  vă 

oferă multe oportunități de angajare. 

 



Câteva informaţii despre meseriile propuse de noi - LICEU 

Tehnician  Electrician  Electronist  Auto 

 

 Electricianul electronist auto va coordona activităţile de testare, 

întreţinere şi intervenţie asupra automobilului. Toate aceste competenţe 

se vor forma în şcoală şi în ateliere service auto specializate. 

 Calificarea asigură absolvenților 

     capacitatea de a efectua operații  

     de diagnoză, reglare, ajustare,  

      instalare, întreținere și reparare 

      a echipamentelelor și  

     instalațiillor electrice și electronice  

     ale autovehiculelor și de a conduce și exploata autovehicule. 

 



Câteva informaţii despre meseriile propuse de noi –  

învăţământ profesional 

Mecanic auto 
 

         Calificarea asigură 

absolvenţilor capacitatea de 

a efectua operaţii de reglare, 

ajustare, instalare, întreţinere 

şi reparare la sistemele, 

mecanismele şi instalaţiile 

autovehiculelor şi de a 

conduce şi exploata 

autovehicule. Industria auto 

precum şi transporturile 

(inclusiv sectorul service) 

reprezintă domenii de interes 

pentru piaţa muncii.  

 
 
 



 

Câteva informaţii despre meseriile propuse de noi – 

 învăţământ profesional  

Operator maşini cu comandă numerică 

  
  Calificarea asigură absolventului 

capacitatea de a executa repere de 

complexitate medie, prin utilizarea, 

programarea şi deservirea specifică a 

maşinilor–unelte cu comandă 

numerică.  

 Ocupaţii  care pot fi practicate: 

•Operator montaj la linii automate; 

•Operator la maşini unelte 

semiautomate şi automate; 

•Maşinist la maşini speciale; 

•Operator la maşini unelte cu comandă 

numerică. 

 Având în vedere complexitatea 

acestei calificări, "operatorul la maşini 

cu comanda numerică" poate obţine 

salarii de până la 2-3 ori salariul minim 

pe economie.  



 

Electrician de întreţinere şi reparaţii aparatură 

        electrocasnică - învăţământ profesional  
 

 Calificarea oferă pregătirea 

corespunzătoare pentru a putea realiza, monta şi 

pune în funcţiune echipamentele şi instalaţiile 

electrice de joasă şi medie tensiune, de lumină şi de 

forţă, precum şi pentru a expoata, întreţine şi executa 

lucrările de reparaţii specifice acestor echipamente şi 

instalaţii cît şi a echipamentelor electrocasnice.   

Ocupaţii: 

Electrician reparator obiecte de uz casnic; 

Montator aparate aer conditionat. 

 Această calificare este specifică serviciilor 

către industrie şi populaţie. Absolventul poate obţine 

autorizare ca electrician pentru diferite domenii si 

poatate lucra ca PFA sau isi poate infiinţa propria 

afacere. Absolvenţii îşi pot gasi de lucru imediat 

după finalizarea cursurilor şi obţinerea certificatului 

de calificare profesională. 



Învățământ profesional DUAL 

Mecanic echipamente hidraulice și 

pneumatice  

 Calificarea Mecanic echipamente hidraulice şi pneumatice asigură 

absolventului capacitatea de a dobândi deprinderi şi abilităţi care permit 

executarea montajului aparaturii de bază, de comandă şi auxiliară, 

parcurgerea etapelor şi reglementărilor tehnologice de revizie, întreţinere, 

diagnosticare şi remediere a echipamentelor hidraulice şi pneumatice, 

aplicând legislaţia şi reglementările privind securitatea şi sănătatea la locul 

de muncă, prevenirea şi stingerea incendiilor, utilizând limbajul tehnic de 

specialitate, asumându-şi responsabilităţile şi rolurile care îi revin în echipă, 

dezvoltându-şi capacitatea de a lua decizii şi de a rezolva probleme specifice 

locului de muncă, consolidându-şi atitudini de corectitudine, respect, 

încredere în forţele proprii, satisfacţie pentru lucrul bine făcut. 



 



Învățământul profesional dual 
Agenți economici parteneri: 

DRAXLMAIER Sisteme electrice SRL,  

Beneficii: 

200 lei bursă profesională din partea statului; 

200 lei bursă din partea agenților economici unde se desfășoară 

practica în sistem dual. 



Alege-ne pe noi pentru că îţi 

oferim: 

Specializări în domenii de vârf ale tehnicii 

Abordare modernă prin metode 
interactive a procesului de predare – 
învăţare 

Colaborări cu agenţi economici pentru 
efectuarea practicii 

Dotări moderne 

Management performant 

Permis ECDL 

Şcoală de şoferi autorizată 

 



În momentul absolvirii, veţi spune cu mândrie… 

AM FOST ELEV AL  

Liceului Tehnologic 

”ION I. C. BRĂTIANU” 


