
 

 

 

AVANTAJELE ELEVILOR DE LA 

COLEGIUL TEHNIC DE TRANSPORTURI  

PIATRA NEAMȚ 

 

 

 Școala de șoferi, categoria B;  

Elevii nu plătesc pentru orele de legislație rutieră 

și de conducere auto; 

 Elevii înscriși la liceu obțin, pe lângă 

diploma de bacalaureat, un certificat de 

competențe profesionale, adică o calificare în 

domeniul mecanică sau în domeniul electric;   

 Elevii înscriși la învățământul profesional 

obțin o calificare bine plătită, beneficiază de 200 

de lei bursă profesională și au dreptul să 

continue studiile liceale, la zi sau la seral; 

 Instruirea practică a elevilor se realizează 

în condiții reale de muncă, la societățile 

comerciale partenere ale școlii; 

 Toți elevii navetiști beneficiază de 

decontarea cheltuielilor cu naveta; 

 Elevii care nu locuiesc în Piatra Neamț și nu 

fac naveta au dreptul la cazare în căminul unui 

colegiu tehnic din municipiu; 

 

 

                
       

             PERFORMANŢE RECENTE  

 Premiul I pentru echipa şcolii și Premiul I 

pentru reprezentantul clasei a XII-a la 

Concursul de Creativitate Mecanică ,,D. 

Mangeron” organizat de Facultatea de 

Construcţii de Maşini şi Management 

Industrial din Iaşi; 

 Locul I la etapa națională a Concursul 

Național ,,Educație rutieră-educație 

pentru viață”; 

 Premii și  mențiuni la Concursul Naţional 

de Referate şi Comunicări Ştiinţifice 

,,Ştefan Procopiu”, secţiunea Tehnologii și 

secțiunea Fizică; 

 Locurile I, II şi III la etapa judeţeană a 

olimpiadei la disciplinele din aria 

curriculară Tehnologii, domeniul 

Mecanică; 

 Premiul al II-lea și Mențiune la etapa 

națională a olimpidei de mecanică, clasa a 

XII-a; 

 Premiul II și două Premii III la Concursul 

național de referate și comunicări 

științifice ,,INFOTEHNICA’’, Secțiunea 

electrotehnică; 

 

 

 

 
- SPORT - 

Şcoala noastră dispune de o 

bază sportivă corespunzătoare 

pentru practicarea 

următoarelor discipline 

sportive:  
 

 ATLETISM 

 VOLEI  

 FOTBAL 

 HANDBAL 

 BASCHET 

 TENIS DE MASĂ 

 TENIS DE CÂMP 

 ȘAH 

      Rezultate remarcabile s-au 

înregistrat cu echipele 

reprezentative ale şcolii la 

fotbal şi baschet, prin 

obţinerea unor locuri fruntaşe 

la etapele județene, zonale și 

naționale din cadrul 

Olimpiadei Naţionale a 

Sportului Şcolar. 

 

          
 



  

 

 PLAN DE ŞCOLARIZARE PENTRU 

      ANUL ŞCOLAR 2020– 2021 

 

 

 

Clasa 

Forma 

de 

învăţă-

mânt 

Nr. 

de 

locuri 

Filiera/Profilul/ 

Domeniul de 

pregătire de bază/ 

Calificare 

profesională 

 

a IX –a 

liceu 
zi 14 

Tehnologică/Tehnic/ 

Mecanică/ 

Tehnician 

transporturi  

a IX –a 

liceu 
zi 14 

Tehnologică/Tehnic/ 

Electric/Tehnician 

electrician 

electronist auto 

a IX –a 

învățământ 

profesional  

zi 56 

 

Tehnic/Mecanică/ 

Mecanic auto 

a IX –a 

învățământ 

profesional 

zi 28 

 

Tehnic/Mecanică/ 

Tinichigiu-vopsitor 

auto 

a IX-a 

învăţământ 

profesional 

zi 28 

Tehnic/Electric/ 

Electrician 

constructor 

a XI – a 

liceu 
seral 28 

Tehnologică/Tehnic/  

Mecanică/ 

Tehnician 

transporturi 

a XI – a 

liceu 
seral 28 

Tehnologică/Tehnic/ 

Electric/Tehnician 

electrician 

electronist auto 

An I Şcoală 

de  

Maiştri 

-buget- 

zi 56 

Transporturi/ 

Maistru 

electromecanic auto 

 

 

 

 

 

PROIECTE  

ŞI PARTENERIATE 

 

 

 Proiect ,,Motor start”, program Erasmus+, 

prin care școlar 24 de elevi din clasele a X-a 

și a XI-a învățământ profesional fac practică 

timp trei săptămâni la  service-uri auto din 

Valencia, Spania. 

 Subproiect ,,Schimbă viteza și ia bacul!”, 

Proiect ROSE, derulat în perioada 2018-

2022, prin care 60 de elevi din clasele de 

liceu beneficiază de activități de pregătire 

pentru a promova liceul și examenul de 

bacalaureat, activități de orientare școlară și 

profesională și activități extracurriculare, 

printre care și o excursie anuală la 

întreprinderi constructoare de automobile 

sua componente auto; 

 Proiect educaţional „Fără   alcool la volan” 

(locul III la etapa naţională) 

 Proiect educaţional  „Când libertatea vine 

cu mâinile stropite cu sânge este greu să dai 

mâna cu ea” (locul II la etapa naţională) 

  

 Parteneriate cu Universitatea Tehnică 

,,Gheorghe Asachi” din Iași, Universitatea 

,,Ștefan cel Mare” din Suceava și Facultatea 

,,Vasile Alecsandri” din Bacău;  

 Parteneriate cu Centrul de Prevenire, 

Evaluare şi Consiliere Antidrog, Direcţia de 

Sănătate Neamţ, Inspectoratul de Poliţie 

Judeţean, serviciile Prevenire şi Rutieră, 

Asociaţia “Centrul de incubare Creativ-

Inovativ de Afaceri” etc.  

 

 

 

 

ROMÂNIA 

MINISTERUL EDUCAŢIEI ȘI 

CERCETĂRII  

 
 

 
 

 
                                 

Adresă: 

 Piatra Neamţ, Str. Soarelui Nr. 1 

 

Telefon: 0233/216163 

Fax: 0233/219058 

E-mail: 

colegiultransporturi@gmail.com 

www.cttransporturineamt.ro 

mailto:colegiultransporturi@gmail.com
http://www.cttransporturineamt.ro/

