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Colegiul  Tehnic „Ion Creangă” Tîrgu-Neamţ 
 
 Colegiul Tehnic „Ion Creangă” are o istorie care însumează în luna mai a acestui an 61 de ani 
de existenţă. Astfel, în condiţiile reorganizării învaţământului profesional – agricol, şi-a început 
cursurile Şcoala Profesională de mecanici agricoli din Tîrgu-Neamţ, în localul fostei Şcoli de Arte şi 
Meserii. 
 Din anul 1957, cursurile teoretice ale şcolii s-au desfăşurat în clădirile care au adăpostit primul 
batalion de vânători de munte din România. 
 Conform Deciziei nr.107/03.04.1957 a Comitetului executiv al Sfatului Popular Raional Tîrgu-
Neamţ se precizează: „Se aprobă trecerea şi transmiterea din folosinţa şi administraţia Sfatului Popular 
Raional Tîrgu-Neamţ, în folosinţa şi administraţia Şcolii Profesionale de Mecanici Agricoli Tîrgu-
Neamţ, imobilul situat în oraşul Tîrgu-Neamţ, strada I.V. Stalin, nr.136, în suprafaţă construită 2.428 
mp., teren aferent 26.252 mp., pentru a se crea un centru şcolar de mecanici agricoli SMT în oraşul 
Tîrgu-Neamţ, prin comasarea şcolilor de mecanici agricoli Hemeiuşi, Adjud şi Tîrgu-Neamţ”. 
 În 1956 sunt mentionaţi 26 absolvenţi cu examen de diplomă, în 1957 – 54 absolvenţi, iar în 
1958 – 101 absolvenţi, numărul acestora crescând în fiecare an. Din 1975 şi-au început cursurile 
primele două clase de liceu, profilurile agronomie şi mecanică, clase care au absolvit în anul 1979. 
Având cadre didactice bine pregătite, cu specialităţi diverse, liceul a format generaţii întregi de tineri, 
mai ales în domeniul agronomiei şi mecanicii agricole.  
 După Revoluţia din decembrie 1989, s-au înfiinţat profiluri noi (electromecanic auto, fermier 
montan, economic, administrativ, electronică şi automatizări, silvic, telecomunicaţii).   
 Prin absorbţia Şcolii Profesionale nr.1, Grupul Şcolar existent a devenit Colegiu Tehnic în anul 
2001, încadrându-se în cerinţele Ministerului Educaţiei şi Cercetării şi purtând numele marelui 
povestitor născut pe malul Ozanei, Ion Creangă.  
 Colegiul Tehnic „Ion Creangă” are o suprafaţă de aproximativ 3,3 ha şi cuprinde, în cadrul a 
doua locaţii 32 săli de clasă, 15 laboratoare şi 12 cabinete, 4 ateliere, 3 laboratoare de Informatică, un 
spațiu AEL, o sală şi trei terenuri de sport, 1 CDI, 1 cabinet medical şi un cabinet psihologic. Şcoala 
are, în anul școlar 2017-2018, 151 angajați: 114 profesori, 15 cadre didactice auxiliare și 22 personal 
nedidactic. 
 

 
 
 
 

 
FACULTATEA 

CONSTRUCTII DE MASINI 
MANAGEMENT INDUSTRIAL 

B-dul  Prof. D. Mangeron 
nr. 59A, Iaşi 

tel/fax:  0232-242109;  
http://www.cmmi.tuiasi.ro 

 

 

 

 

LICEUL TEHNOLOGIC DE 
MECATRONICĂ ȘI 
AUTOMATIZĂRI 

Iaşi, Str. Mitropolit Varlaam, 
nr. 54,tel/fax:  0232-237827 

tel. 0232-237710,   
0332-806734                  

   http:// www.ltma.ro 
 

 
 
 
 
 

COLEGIUL TEHNIC 
,,ION CREANGĂ” 

Str. Mărăşeşti 175, 
Tîrgu Neamţ, Jud. Neamţ,  

C.P. 615200 
www.ctic.ro, e-mail: 

colegiultehnicic@yahoo.com 
tel. +40 233/790574, fax 

0233/790576 
 

 

 

 

 

IDEEA 


