Liceul Tehnologic “Petru Poni“ Bucureşti
Bd. Preciziei, nr. 18 , Sector 6, Bucureşti ,Telefon : 021/3199315-021/3199316,
E-mail: liceulpetruponi@yahoo.com;
Website: www.liceulpetruponi.ro
Liceul Tehnologic “Petru Poni“ Bucureşti este o școală cu tradiție în domenii importante
ale economiei naționale: chimie industrială, electrotehnică, transporturi, servicii.
După finalizarea studiilor liceale, absolventii își pot continua studiile în cadrul universităților
sau se pot angaja. LiceTehnologicul "Petru Poni" București dispune de resurse materiale care
asigură un ambient placut şi condiții didactico-materiale la standarde europene.

OFERTA EDUCAȚIONALĂ 2019-2020
Filiera Tehnologică/Profil Tehnic/Domeniul Mecanică

Tehnician transporturi
2 clase – 56 locuri
Cod: 376

Filiera Tehnologică/Profil Tehnic/Domeniul Electric

Tehnician în instalații electrice
1 clasă – 28 locuri
Cod: 375

Filiera Tehnologică/Profil Tehnic/Domeniul Servicii

Tehnician în activitati economice
1 clasă – 28 locuri
Cod: 377

LICEU seral Clasa IX

Filiera tehnologică/ Profil
Tehnic/Domeniul Electric

Tehnician în instalații
electrice
1 clasă – 28 locuri

Orice elev poate
obține la noi

LICEU seral Clasa XI

Permisul ECDL

Filiera tehnologică/ Profil
Tehnic/Domeniul Electric
Tehnician în instalații
electrice

1 clasă – 28 locuri

LICEU frecvență redusă
Filiera teoretică/ Profil
Real/
Matematică-Informatică
1 clasa – 28 locuri

ȘCOALĂ POSTLICEALĂ
Filieră tehnologică/Energetică
Tehnician electroenergetician
1 clasa – 28 locuri
Tehnician tehnolog mecanic
1 clasa – 28 locuri

și
Permisul de
Conducere Auto
categoria B

SCURT ISTORIC
În anii 1960, prin extinderea platformei industriale Militari, a crescut mult necesarul de cadre pregătite pentru
Industria Materialelor de construcții, preponderentă în această zonă. În consecință, prin Ordinul Ministrului
Construcțiilor, nr.540/3.sept.1965 s-a înființat la 1.sept.1965, Grupul Școlar al Întreprinderii de Prefabricate din beton –
Militari, cu sediul în B-dul Preciziei nr.18, sector 6, ( școala profesională și școala de maiștri).
La 1 martie 1969, în baza Ordinului Ministrului Construcțiilor nr.4791/ 20.feb.1969 denumirea școlii
se schimbă în Grupul Școlar de materiale de construcții.
În anul școlar 1971 – 1972 școala a funcționat sub denumirea de Liceul de chimie nr.2 București,
având la liceu următoarele specialități: materiale de construcții și electromecanic în industria materialelor de construcții.
Ca urmare a aplicării Legii Educației și învățământului nr.28/1978 se dispune schimbarea denumirii școlii în
Grup Școlar de Materiale de construcții în Liceul Industrial Nr.7, începand cu anul scolar 1979 – 1980, avand organizate
pe langă el Școala profesională Nr.41 și Școala de maiștri.
Liceul Industrial Nr.7 a pregatit în decursul anilor absolvenți pentru domeniul Industrial al Materialelor de
construcții prin treapta I si a II-a de liceu în următoarele profile: mecanică, electrotehnică, prelucrarea lemnului, cu
meseriile – ceramist, operator materiale de constructți, mecanic mașini și utilaje pentru industria meterialelor de
construcții, prelucrator prin așchiere, electrician.
La școala profesională s-au pregătit muncitori pentru Intreprinderile CESAROM, UREMOAS, FIROS,
MARMURA, în profilele – materiale de construcții, mecanică, industrie ușoară, cu meseriile – mozaicar, faianțar,
cioplitor piatră, marmură si granit, ceramist, prelucrator prin așchiere, turnător, sudor, țesător fibre de sticlă.
Din 25 iunie 1993, urmare a propunerii conducerii, a cadrelor didactice și a elevilor, având în vedere istoricul
dezvoltării școlii, în baza Ordinului Ministrului Învățământului nr.5268/25 iunie 1993 – noua denumire a școlii a devenit
Grup Scolar Industrial “Petre Poni”, avand în structura liceu, școala profesională și școala de maiștri.

•
•
•
•

MISIUNE
Construirea la elevi a unui sistem coerent de: deprinderi, aptitudini, atitudini, abilitati
de
intrare in piata muncii,abilitati de formare continua, interes pentru convietuire sociala, interes
pentru valaorile si piata muncii europene;
Să realizăm reconversia profesională;
Să oferim elevilor noştri posibilitatea de a-şi satisface setea de cunoaştere, de a folosi tehnicile
informaţionale, de a dobândi abilităţi de comunicare în limbile moderne;
Să asigurăm elevilor un nivel intelectual, moral şi civic .

Realizarea acestor obiective printr-un curriculum în dezvoltare locală specific şi printr-o
valorificare eficientă a resurselor umane şi materiale va răspunde cerinţelor şi expectanţelor elevilor,
părinţilor, profesorilor şi comunităţii.

Facilități pentru elevi :

Liceul dispune de resurse care asigură un ambient plăcut şi condiţii didactico-materiale de excepţie,
la standarde europene :
• 26 săli de clasă
• 2 laboratoare de chimie
• 1 laborator de fizică
• 1 cabinet de limbi straine
• 1 laborator de electrotehnică
• 1 cabinet de legislație rutieră
• 1 cabinet de cunoaștere a automobilului
• Ateliere de croitorie cu 17 maşini de cusut electrice
• 2 ateliere auto, 2 ateliere instalații
• 4 ateliere de lăcătușerie
• Sală de sport
• 3 Laboratoare de informatică cu
70 calculatoare conectate la INTERNET
prin fibră optică
• Cazare : Cămin de fete și cămin de baieți
• Sănătate : Cabinet medical și
Cabinet de Asistență Psihopedagogică
• Relaxare :
- Centrul de documentare și informare
- Bibliotecă cu peste 25000 volume
• Acces INTERNET Wireless, în incintă și în curtea interioară, pentru elevii liceului nostru
• 4 terenuri de sport în aer liber cu gazon sintetic
• ECDL-European Computer Driver Licence Centru testare acreditat
• Școala de șoferi autorizată

Foto Liceul Tehnologic Petru Poni București
Laborator electrotehnică cu echipamente moderne

Laboratoare informatică cu conexiune internet,
videoproiectoare, ecrane proiecție

Atelier Confecții Textile

Laboratoare de chimie, fizică, biologie, geografie
dotate cu soft educațional și conexiune internet

Spații de pregatire practică

Cabinet de cunoaștere a automobilului

Toate laboratoarele au dotarile necesare, iar cele de informatica poseda computere performante,
inclusiv conectare la Internet prin fibră optică.
În anul 2011 şcoala noastra a devenit Centru de testare autorizat ECDL, în care orice elev poate
obține Permisul ECDL
Școala de șoferi autorizată pregatește elevi de la toate specializarile în vederea obținerii
permisului de conducere auto.
Pentru asigurarea condiţiilor optime de învăţare, a fost achiziţionat mobilier nou în toate
sălile de clasă, toate cladirile au fost izolate din punct de vedere termic, instalatia termica refacută
iar punctul sanitar al elevilor si sala de sport au fost reamenajate complet;
Piaţa muncii are mare nevoie de specialişti în servicii, construcţii, auto şi alte domenii, oferind salarii
atractive şi avantaje multiple.
Absolvenţii noştri au asigurate locuri de muncă şi nu exista şomaj în randul specialiştilor proveniţi din
filiera tehnologică.
Atunci cand veţi alege liceul la care veţi continua studiile, cantăriţi cu grijă perspectivele, înclinaţiile
voastre şi, mai ales, oferta de joburi pe piaţa muncii.

Sala de sport

Laborator informatica – conexiune internet

Cladirea scolii

Sala de curs

Cabinet medical

Laborator fizica

INFORMAŢII PRIVIND RESURSELE UMANE
Calitatea prestaţiei didactice este dată de valoarea profesională a colectivului didactic atestatî
de existenta în şcoala a unui numar semnificativ de cadre didactice ce deţin gradul I:
PERSONAL DIDACTIC DE CONDUCERE
Nume şi prenume director ZLOTEANU DUMITRU, grad didactic I, vechime în învăţământ
30 ani şi este numit director prin decizia ISMB din 31.08.2011
Nume şi prenume director adjunct VASILE STELUŢA ,grad didactic II, vechime în
învăţământ 15 ani şi este numit director prin decizia ISMB din 31.08.2011
Colectivul didactic de predare constituit din 48 de profesori:
Grad didactic
Gradul I
G r a d u l II
De finit ivat
Debut ant i

Nr. cadre didactice
21
13
9
5

25
20
15
10
5
0
Gradul I

Gradul II

Definitivat

Debutant

PERSONALUL DIDACTIC AUXILIAR:
Total personal didactic auxiliar: 9 din care calificat pentru postul ocupat 9.
PERSONALUL NEDIDACTIC (ADMINISTRATIV):
Total personal nedidactic angajat: 13 din care calificat pentru postul ocupat 13.

PERSONALITĂŢI CARE AU ÎNVĂŢAT ÎN SCOALĂ:
În decursul anilor în cadrul liceului noastru s-au afirmat numeroşi absolventi, devenind
personalitati în viata sociala dupa cum urmeaza:
- Cujba Dorin – locotenent colonel SRI
- Burada Bogdan – capitan aviatia militarș
- Craciun Cernea – matematician
- Silviu Dumitrescu – avocat
- Artenie Dan- Director Lukoil
- Serban Adrian –Director unitate de învățământ
- Duban Andrei – actor
- Nistor Radu – cantaret pop – rock, fiul cunoscutului șef de formatie “Savoy”
- Marian Nistor, compozitor si cantautor
- Sandu Ion – om de afaceri, component AGIR.
- Catalan Alexandru – ziarist
- Tatarusanu Ciprian – fotbalist Nationala de tineret a Romaniei
- Rosmanski Bruno- Baschetbalist
- Dumitru Constantin -Campion national 10000 m marathon.
Unitatea noastra este angrenata din plin în aplicarea reformei învatamantului, restructurandu-si
din mers planurile de scolarizare, continutul, metodele, mijloacele si tehnologia învatarii.Prin oferta de
cursuri optionale se va asigura parcurgerea acelor materii care raspund cel mai bine talentelor,
inclinatiilor si aspiratiilor elevilor.
Bineînteles, cei care doresc, îsi pot continua studiile în Î nvățământul superior, pregatirea
oferită de liceul nostru fiind suficientă. Dovada acestui fapt stau numerosii absolventi de studii
superioare cu care ne mandrim. Realizarea acestei perspective depinde în mare masura si de elevi, de
modul în care acestia înteleg sa contribuie la pregatirea propriului viitor.
În cadrul unitatii noastre exista multiple posibilitati de petrecere în mod placut a timpului liber.
Activitatea sportivă cuprinde campionate de fotbal, baschet, între clase.Echipa reprezentativă a liceului
participă la competitii de anvergura, cu rezultate deosebite.Excursiile organizate de dirigintii claselor,
ofera un mod placut de petrecere a timpului liber la sfarsit de saptamana.
Multi elevi cu înclinatii spre creatia literara pot participa la cenaclul literar alaturi de profesorii
scolii. De-a lungul anilor numerosi elevi s-au remarcat si au fost premiati la concursurile acestui
cenaclu.
Filosofia educațională care ne-a condus în tot acest timp se poate concentra în speranța ăi
dorința ca absolvenții să-și poată afla drumul în viață, dupa capacitate și dorințele proprii.

PARTENERI INTERNI-AGENTI ECONOMICI
Ca urmarea a recunoaşterii activităţii desfăşurate, şcoala noastră a devenit:
 Centru de practică pedagogica a studenţilor din UNIVERSITATEA POLITEHNICA
BUCURESTI ;
 Colaboratoare a Facultatii de Inginerie Mecanica si Mecatronica -U.P.B.
 Colaboratoare a Consiliul Naţional de Dezvoltare a Invăţământului Profesional şi Tehnic CNDIPT - privind implementarea programelor tehnice;
 Parteneră a numerosi agenţi economici printre care:
S.C. INSCUT S.A.
S.C. GENERAL TRANSPORT S.A.
S.C. ASSA ABLOY S.A.
S.C. MADI TRADE SRL
S.C. MONOPOLY CONSTRUCT SRL
S.C. APOLODOR COM IMPEX SRL
S.C. BRADY AUTO CENTER SRL
 Parteneră a comunităţii locale.
 Consiliul de Administraţie şi cadrele didactice sunt preocupate de creşterea calităţii procesului
instructiv educativ şi de modernizarea bazei materiale.
 Cadrele didactice sunt preocupate nu numai de formarea profesională a elevilor, ci şi de
formarea lor ca indivizi, capabili de a relaţiona, de a se integra în variate grupuri profesionale şi
socio-culturale;
 Cadrele didactice ale şcolii au o preocupare deosebită pentru formarea profesională a copiilor
cu nevoi speciale;
 Pentru prevenirea delincvenţei juvenile şi a consumului de droguri am colaborat cu Agentia
Nationala Antidrog si Politia de proximitate.
 Pentru a cunoaşte mai bine elevii şi pentru ca aceştia să fie puşi în situaţii de comunicare cât
mai diverse, cadrele didactice organizează excursii, serbări, vizionări ale unor spectacole de
teatru urmate de dezbateri etc.
 Pentru a asigura necesarul de formare a cadrelor didactice din şcoală, în vederea alinierii
activităţii la standardele de calitate din domeniu, în cadrul Centrului de formare-filială a CCD
au fost derulate cursuri de formare care prin tematică să satisfacă nevoile cadrelor didactice şi
ale unităţii de învăţământ.( Învăţarea centrată pe elev, Şcoala diriginţilor, Integrare europeană şi
proiecte internaţionale, Integrarea calculatorului în predare în învăţământul preuniversitar s.a.)
 Sunt în derulare proiecte care au ca prioritate includerea socială: încurajarea accesului egal la
pregătire şi orientare a persoanelor dezavantajate pe piaţa muncii şi lupta împotriva
discriminării;

