Istoricul şcolii
1948 – Se înfiinţează unitatea noastră şcolară sub numele de „Şcoala
Metalurgică de fete” (învăţământ profesional).
1948 – 1960 – Şcoala funcţionează cu profil mecanic, pregătind forţă de
muncă în meseriile: lăcătuş mecanic şi strungar. Activitatea se desfăşura în
localul administrativ al Fabricii de maşini casnice „23 August” (actuala
SAMUS) în cadrul D.G.R.M.
1960 – Şcoala se transformă în Şcoala profesională de ucenici – auto, în
fosta cazarmă de pe b-dul Cloşca.
1964 – În urma înţelegerii materializată printr-un protocol între
Regionala C.F. Cluj, IRA Cluj şi IRA Satu Mare, localul şcolii devine cel
actual (b-dul dr. V.Lucaciu nr.1)
1964 – 1968 – Pregătirea elevilor se face în meserii din domeniul auto
cu contracte pentru IRA şi Autobaze din întreaga ţară de la Iaşi până la
Craiova.
1968 – Unitatea şcolară trece sub tutela Regionalei CF Cluj şi totodată
se modifică şi profilul, elevii fiind pregătiţi în meserii ca: mecanici vagoane
şi mecanici de locomotive, asigurând în acest fel forţa de muncă pentru
unităţile CFR.
1968 – 1971 - s-a construit clădirea „B” care adăposteşte atelierele şi
internatul.
1974 – Şcoala se transformă în „Grupul Şcolar” cuprinzând Liceul
Mecanic nr.2 şi Şcoala Profesională CF.
1990 – Şcoala trece (aşa cum era şi normal) sub tutela Inspectoratului
Şcolar Judeţean Satu Mare, respectiv M.I.S. Profilul şcolii se adaptează
economiei de piaţă şi tehnologiilor de vârf, se aleg meserii din: transporturi
şi telecomunicaţii.
1991 – În concordanţă cu politica de deschidere spre Europa în
domeniul telecomunicaţiilor se înfiinţează o secţie bilingvă (cu predare
română – franceză) pentru a pregăti operatori internaţionali de poştă şi
telecomunicaţii.
6 decembrie 1997 – Ca o încununare a reuşitelor anterioare prin Ordin
al Ministrului Educaţiei Naţionale se atribuie numele actual al şcolii: Grupul
Şcolar de Transporturi şi Telecomunicaţii „Ion I.C. Brătianu” Satu Mare.
1 septembrie 2007 – În urma reuşitelor obţinute, prin Ordin al Ministrului
Educaţiei, Cercetării şi Tineretului, se schimbă numele actual al şcolii din:
Grupul Şcolar de Transporturi şi Telecomunicaţii „Ion I.C. Brătianu” Satu
Mare în Colegiul Tehnic de Transporturi şi Telecomunicaţii „Ion C. Brătianu”
Satu Mare.
1 septembrie 2018 - prin ordin de ministru, denumirea instituției de
învățământ devine Liceul Tehnologic ”Ion I.C. Brătianu” Satu Mare.

