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Formularea misiunii
Expansiunea progresului pe plan universal, pune în faţa învătământului probleme de o amploare
deosebită.
Şcoala românească face eforturi deosebite pentru promovarea acelor schimbări, care să conducă la
creşterea performanţelor întregului sistem de
învăţământ.
Colegiul Economic „Transilvania” din
Târgu Mureș promovează modernizarea
procesului de învăţământ prin adecvarea
continuă la noile descoperiri ale ştiinţei şi
tehnici, a tuturor valorilor sociale,
concomitent cu asimilarea progreselor
înregistrate în direcţia fundamentării
procesului de dezvoltare a personalităţii
umane.
Anul înfiinţării.
Primele informaţii despre învăţământul comercial în oraşul Tg-Mureş datează din anul 1907,
când a fost infiinţată Şcoala Superioară Comercială, cu limba de predare maghiară, de către
Primăria oraşului, în clădirea Institutului Pedagogic din Tg-Mureş (actualmente Universitatea
Petru Maior).
Modificări intervenite în timp.
În 1924 a fost înfiinţată şi o Şcoală
Profesională de Comerţ, care în anul 1934 va
fuziona cu Şcoala Comercială Superioră şi vor
forma Liceul Comercial.

1920. A luat fiinţă şi prima
Şcoală Comercială Superioră cu
limbă de predare română, care s-a
autodesfiinţat după primul an de
funcţionare.
1923. Prin decret ministerial,
Statul Român a desfiinţat Şcoala
Comercială Superioră cu predarea
în limba maghiară şi a înfiinţat
Şcoala Comercială Superioră cu
predare în limba română, care va
funcţiona până în anul 1936.

Liceul Comercial a funcţionat în două etape:
1934 - 1940 şi 1944 - 1948, când a fost
desfiinţat în urma noii legi a învăţământului.
Între anii 1907 - 1944 numărul elevilor
absolvenţi a Şcolilor Comerciale şi a Liceului
Comercial a fost de 1650. Ei au fost repartizaţi
ca funcţionari şi lucrători în instutuţiile şi
întreprinderile de profil, iar o parte dintre ei au
continuat studiile în Facultăţile şi Academiile
Comerciale.
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După 1948, învăţământul comercial şi economic a cunoscut o dezvoltare vertiginoasă.
Între anii 1948 - 1956 şcoala a avut mai multe denumiri, precum:
 Şcoala Medie Tehnică de Comerţ, mixtă;
 Şcoala Medie Tehnică de Administraţie Economică, cu planuri de învăţământ axate pe
practica în producţie, în vederea pregătirii de merceologi, contabili pentru comerţ şi
cooperaţie, vânzători pentru magazine comerciale, lucrători în sectorul financiar administrativ.
1956: S-a format Grupul Şcolar Comercial. Numărul de clase s-a mărit şi au fost pregătiţi
lucrători şi cadre medii pentru economia naţională, în sectoarele economic şi comercial.
1966. Se înfiinţează, ca unitate
independentă, Liceul Economic care
pregătea contabili şi merceologi, vânzători
în comerţ.
1972. Liceul Economic şi Grupul Şcolar
Comercial au fuzionat şi au funcţionat cu
trei tipuri de şcoli:
 Şcoala profesională;
 Liceul Economic;
 Şcoala de Specializare postliceală.
Grupul şcolar nou înfiinţat a ajuns la un
număr de 25 - 32 de clase, a cunoscut o
dezvoltare ascendentă, ajungând una din
unităţile fruntaşe, importante ale
municipiului.

Din 1995 şcoala are denumirea de Grup
Şcolar Economic de Servicii Turistice şi
Hoteliere, având noi profile:

economic, comerţ

turism şi alimentaţie publică

administraţie
specifice economiei de piaţă
Începând cu semestrul II al anului şcolar 20022003 se aprobă schimbarea denumirii Grupului
Şcolar Economic în Colegiul Economic
„TRANSILVANIA”, conform OMC
nr.4053/27.05.2003, având următoarele
specializări: ECONOMIC, ADMINISTRATIV,
TURISM ŞI ALIMENTAŢIE PUBLICĂ

Baza materială
Şcoala dispune de două corpuri de clădiri cu 31 săli de clasă dintre care 10 sunt săli specializate
pentru studiul unor discipline de învaţământ precum: economia, istoria, limba şi literatura română,
matematica, contabilitate, merceologie, tehnologie turistică, dreptul, biologia, geografia.
Şcoala este dotată cu două laboratoare pentru fizică şi chimie, trei laboratoare de instruire
practică în domeniul alimentaţiei publice, patru cabinete de informatică(65 calculatoare), saşe
cabinete de instruire practică în domeniul comerţului şi alimentaţiei publică, opt cabinete pentru
studiul limbilor moderne, cabinet de orientare şi consiliere psiho-pedagogică şi cabinet medical.
Una dintre prioritațile Colegiului a fost dotarea şi modernizarea laboratoarelor de la “Firmele de
exerciţiu” cu aparatură nouă (computere, scanner, imptimante) , crearea reţelei de comunicare la
aceste săli, unde fiecare clasă a XI-a a reuşit să-şi prezinte realizarile.
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