
 

 Scurt istoric 

 

Începând cu 1864, în această clădire a funcționat Institutul Maicilor Franciscane și a avut 

ca limbă de predare maghiara. În 1890, a fost inaugurată Școala Superioară de Fete, iar în 1894 

s-a deschis și o grădiniță. În 1896 s-a înființat Școala Normală, cu profil pedagogic. 

În 1904, Școala Superioară de Fete a fost transformată în Școală Civilă. În anul 1922 a 

fost înființată Școala Comercială de Fete, iar în 1948, institutul a fost desființat, iar complexul de 

clădiri a fost naționalizat. 

În anul 1948, a fost înființată Școala Medie Tehnică, pe Strada Dealului, nr.2-4. Din anul 

1949, paralel cu Școala Medie Tehnică, au funcționat două școli profesionale de pielărie și 

textile, care în anul 1955 s-au reunit, funcționând astfel până în anul 1957.  

În august 1957, Școala Profesională Textilă și de Pielărie s-a comasat cu Școala 

Profesională de Ucenici pentru Industria Bunurilor de Consum.  

În anul 1958, s-a înființat Secția de maiștri și tehnicieni în produse lactate, școala primind 

denumirea de Centrul Școlar Profesional și Tehnic de Maiștri al Ministerului Industriei Bunurilor 

de Consum. 

În anul 1960, meseriile de industrie ușoară se separă de cele de industrie alimentară, 

școala primind denumirea de Școala profesională de Ucenici a Ministerului Industriei Ușoare. 

Începând din anul 1962, în școală funcționează și clase de maiștri pentru confecții – 

țesături și tricotaje, iar instituția primește numele de Centrul Școlar Profesional și Tehnic de 

Maiștri. 

Școala își modifică numele în Grup Școlar Profesional și Tehnic de Maiștri, începând cu 

anul 1966, iar în anul 1974, în cadrul Grupului Școlar a fost înființat Liceul Industrial Textil. 

Din anul 1982, școala s-a numit Liceul Industrial ,,7 Noiembrie”, pe lângă care a 

funcționat Școala Profesională Nr. 8 și Școala de Maiștri, instituția fiind tutelată de Inteprinderea 

,,7 Noiembrie” din Sibiu, iar în anul 1989, numele școlii a fost modificat din nou, în Grup 

Școlar de Industrie Ușoară Sibiu. 

Datorită existenței specialiștilor și a unei baze materiale adecvate, în perioada 1994-2002, 

instituția devine centru de perfecționare pentru maiștrii instructori din profilul industrie ușoară, 

pentru județele: Alba, Covasna, Harghita, Sibiu și Vâlcea. 

La începutul anului școlar 2000-2001, Ministerul Educației și Cercetării a aprobat 

transformarea numelui școlii din Grup Școlar de Industrie Ușoară în Colegiul Tehnic 

,,Cibinium” Sibiu. 

Colegiul Tehnic ,,Cibinium” Sibiu este una dintre cele mai mari instituții școlare din 

județ, care pregătește elevi, în mod deosebit pentru domeniul industriei ușoare- tehnician 

designer vestimentar, tehnician în industria textilă, dar și pentru profilul servicii: tehnician în 

turism și coafor stilist. 

Colegiul Tehnic ,,Cibinium” Sibiu beneficiază de internat și cantină. 



Viziunea Colegiului Tehnic ,,Cibinium” Sibiu 

Colegiul Tehnic ,,Cibinium” Sibiu își propune să pună la dispoziția comunității, 

oportunități de educație și instruire de înaltă calitate, în domeniile: textile- pielărie, turism și 

alimentație, estetica și igiena corpului omenesc. Prin acțiuni responsabile și de calitate, vom 

urmări satisfacerea nevoilor de învățare ale elevilor, pentru ca absolvenții să se integreze socio- 

profesional, să urmeze și să realizeze activități performante, compatibile cu cele din Uniunea 

Europeană. 

Misiunea Colegiului Tehnic ,,Cibinium” Sibiu 

Prin parcurgerea ciclului inferior și superior al colegiului, vom asigura elevilor o 

pregătire care să susțină realizarea în carieră, sporirea calității vieții, a performanței, a spiritului 

de echipă și a învățării pe tot parcursul vieții. Se va asigura dezvoltarea carierei, creșterea 

gradului de ocupabilitate și autonomie, promovându- se principiile egalității de șanse, dialogul, 

realizării dimensiunii europene pentru formarea cetățenilor activi și responsabili. 


