
OFERTA EDUCAŢIONALĂ 

LICEUL TEHNOLOGIC ”THEODOR PALLADY” 
 

 

Adresa: Bulevardul Theodor Pallady, nr.250, sector 3, Bucureşti, 

Tel./ fax : 021 3453080,  e-mail: liceulpallady@yahoo.com 

LICEUL TEHNOLOGIC ”THEODOR PALLADY”  a luat fiinţă la 1 septembrie 2013 
prin fuziunea Liceului Tehnologic Unirea cu Liceul Tehnologic nr. 19 şi împleteşte 

tradiţiile celor două şcoli. 

Forme de învățământ: 
-Liceu tehnologic – cursuri de zi și cursuri serale 
Invățământ professional de 3 ani – cursuri d zi 
Scoala postliceală - cursuri de zi 
Liceu teoretic – cursuri cu frecvență redusă. 
  

mailto:liceulpallady@yahoo.com


1. NIVELURI SI FORME DE INVATAMANT: 
I. Filiera, Profiluri, Specializari/Calificari. 

Domeniile de pregătire profesională și calificările din oferta școlii, conform planului de 
școlarizare 2016/2017 sunt următoarele: 

Liceu Tehnologic: 
-domeniul electronică automatizări, calificările Tehnician operator tehnică de 
calcul, Tehnician electronist 

-domeniul mecanică, calificarea Tehnician transporturi 

-domeniul electric, calificarea Tehnician electrician electronist auto 

Învățământ profesional de 3 ani:  
-domeniul mecanică, calificările: Mecanic auto, Tinichigiu vopsitor auto  

Școala postliceală: 
-domeniul transporturi, calificările Tehnician diagnostician auto și Tehnician 
transporturi auto interne și internaționale 

II.Resurse umane:  

În cadrul Liceului Tehnologic Theodor Pallady, în anul școlar 2015-2016, se pregătesc 
549 elevi, structurați astfel: 

a. Liceu tehnologic – curs de zi: 182 elevi 
b. Liceul tehnologic - curs seral: 129 elevi 
c. Liceul teoretic – frecvență redusă: 127 elevi 
d. Învățământ profesional de 3 ani: 67 elevi 
e. Școala postliceală: 44 elevi. 

Bunul renume şi tradiţia şcolii au fost întreţinute permanent de un colectiv de profesori 
cu înaltă ţinută profesională şi morală, 100% calificati, majoritatea titulari cu gradul 
didactic I, printre care se regăsesc  profesori metodişti ai ISMB, autori de manuale, 
auxiliare didactice, lucrări de specialitate, autori de subiecte pentru examenele 
naţionale, membrii ai  Comisiilor naţionale pe discipline, ai Corpului de experţi în 
management educational şi ai  Consiliului Consultativ al ISMB.  7 cadre dicatice au 
gradatia de merit. 

În  ideea  formării şi perfecţionării cadrelor didactice, şcoala noastră este de mulţi ani 
şcoală de aplicaţie pentru practica pedagogică a studenţilor de la Universitatea 
Politehnică Bucureşti. 



               III.Resurse materiale  

Liceul Tehnologic Theodor Pallady cuprinde un număr de 14 săli de clasă, 10 
laboratoare, 4 ateliere,  o sală de sport şi o sală de fitness, teren de sport, bibliotecă,  
cabinet medical.  

Toate sălile de clasă, inclusiv laboratoarele, sunt dotate cu sistem multimedia și video 
proiector, toate conectate în reţea pentru a avea acces permanent la Internet. 

În unitatea de învățâmănt sunt active trei rețele de internet independente.     

Toate cadrele didactice au în dotare câte un laptop și câte un smartphone conectate la 
internet. 

Elevii au acces la calculatoare în trei laboratoare informatizate, precum și la 
calculatoarele din alte laboratoare și din cabinete, conectate la retelele de internet. 

Toți profesorii și toți elevii au acces permanent la rețelele de inernet.  

Trei laboratoare sunt dotate cu tabla interactivă. 

Toate laboratoarele și cabinetele sunt dotate cu imprimante sau multifunctionale, 
pentru care se asigură toate consumabilele necesare. 

În cadrul liceului funcţionează Şcoala de şoferi si un simulator auto. 

În cadrul liceului funcționează sistemul de catalog electronic, care, pe lângă alte 
facilități, asigură comunicarea cu părinții, informându-i, în timp real, asupra situației 
școlare a elevilor. 

Una dintre priorităţile şcolii este crearea unui climat de siguranţă fizică şi libertate 
spirituală în unitatea de învăţământ, având drept obiective strategice stabilirea factorilor 
de risc privind producerea incidentelor violente şi intervenţia integrată, în echipă 
multidisciplinară, pentru prevenirea violenţei în şcoală. În acest scop, liceul este 
prevăzut cu sistem de supraveghere audio-video. 

IV.Program de functionare: 
 
-cursuri de zi :  luni-vineri, 8-14 
-Cursuri serale: luni-vineri, 16-21 
-cursuri cu frecvența redusă: sămbăta și dumiica, 8-16 
 
 
 
 



2. OFERTA CURRICULARA  

 

Oferta curriculară a Liceului Tehnologic Theodor Pallady cuprinde discipline din 
Trunchiul comun, din Curriculum-ul diferențiat și din Curriculumul în dezvoltare locală, 
conform planurilor cadru de mai jos: 

Nr.
crt. 

clasa filiera forma 
de 
inv. 

Domeniul 
de 
pregătire 

ruta  Calificarea/ 
specializarea 

ordin paln 
cadru 

ordin plan 
de 
invatamant 

1.  9A Tehnologică zi Electronică 
Automatizări 

directă TOTC 3411/2009 3331/2010 
2.  9B Tehnologică zi Mecanică directă Ttransp. 3411/2009 3331/2010 
3.  10A Tehnologică zi Electronică 

Automatizări 
directă TOTC 3081/2010 3331/2010 

4.  10B Tehnologică zi Mecanică directă Ttransp. 3081/2010 3331/2010 
5.  11A Tehnologică zi Electronică 

Automatizări/ 
Mecanică 

directă TOTC+ T. 
mecatronist 

3412/2009 3423/2009 

6.  11B Tehnologică zi Mecanică directă Ttransp. 3412/2009 3423/2009 
7.  12A Tehnologică zi Electronică 

Automatizări 
directă TOTC 3412/2009 3423/2009 

8.  12B Tehnologică zi Mecanică directă Ttransp. 3412/2009 3423/2009 
9.  11S /s II Tehnologică seral Mecanică directă T. Electronist 4051/2006  
10.  12AS Tehnologică seral Electronică 

Automatizări 
directă T. Electronist 4051/2006 3313/2009 

11.  13AS Tehnologică seral Electronică 
Automatizări 

directă T. mecatronist 4051/2006 3313/2009 
12.  14P1S Tehnologică seral Electric directă T. metrolog 4051/2006 3313/2009 
13.  9FR Teoretică FR Uman - Filologie 4051/2006 - 
14.  10FR  Teoretică FR Uman - Filologie 4051/2006 - 
15.  12 FR Teoretică FR Uman - Filologie 4051/2006 - 
16.  13 FR Teoretică FR Uman - Filologie 4051/2006 - 
17.  9p1 Tehnologică zi Mecanică Înv. 

prof. 3 
ani 

Mecanic auto 3152/2014 3731/2014 

18.  10p1 Tehnologică zi Mecanică Înv. 
prof. 3 
ani 

Mecanic auto 3168/2012 3548/2013 

19.  10p2 Tehnologică zi Mecanică Înv. 
prof. 3 
ani 

Mecanic auto 
/Tinic.vopsitor 
auto 

3168/2012 3548/2013 

20.  1PL - zi Transporturi Sc. Post 
liceală 

T. 
Diagnostician
Auto  

- 4760/2006 

21.  2PL  zi Transporturi Sc. Post 
liceală 

T. Transp. 
Auto interne 
şi 
internaţionale 

 4760/2006 

 

Modulele din cadrul Curriculum-ului în dezvoltare locală au fost proiectate în parteneriat 
cu reprezentanții agenților economici unde elevii defășoară instruirea practică. 



Clasa Domeniul 
de 
pregătire 

Calificarea
/ 
specializar
ea 

CDL 

9A Electronică 
Automatiză
ri 

TOTC Tehnologii generale  în domeniul electronică 
automatizări 

9B Mecanică Ttransp. Activități specifice atelierului mecanic 
10A Electronică 

Automatiză
ri 

TOTC Exploatarea şi întreţinerea echipamentelor 
electronice 

10B Mecanică Ttransp. Pregătire pentru primul loc de muncă 
9p1 Mecanică Mecanic 

auto 
Identificarea și rezolvarea de probleme 

10p1,2 Mecanică Mecanic 
auto 
/Tinic.vop
sitor auto 

Pregătiți pentru piața muncii 

 

Liceul Tehnologic Theodor Pallady are încheiate Contracte de practică cu următorii 
agenți economici: SC TAXI TITAN, SC TIMAS, SC AUTOKLASS CENTER SUD, SC 
AUTONET, SC GERMAN TOP TRADING, TOYO MOTOR CENTER, SC DI-BAS AUTO, 
ELECTROTEHNICA ECHIPAMENTE ELETRICE, SC VAN INTERNAȚIONAL&CO, SC AVIA 
MOTORS, SC MIDOCAR, SC ROMATUR COM și alții. 

 
3. OFERTA EXTRACURRICULARA 

Activităţile extraşcolare şi extracurriculare reprezintă o preocupare permanentă a 
şcolii noastre, care a încheiat numeroase acorduri de colaborare şi parteneriate în 
scopul derulării de proiecte educaţionale cu alte unităţi de invăţământ preuniversitar, 
cu instituţii de învământ superior, cu comunitatea  locală, cu alte organizaţii, printre 
care amintim: 

Proiectul ”Firma de exercitiu Un pas în construirea propriei cariere”, 
POSDRU/175/2.1/S/149975, Partener:  Patronatul Tinerilor întreprinzători din 
România. Obiectiv general: îmbunătățirea capacității de inserție pe piața muncii a 
elevilor de liceu. 

Proiectul ”ROMANIA HUB”, inițiat de Ministerul Energiei, Intreprinderilor Mici și 
Mijlocii și Mediului de Afaceri. Obiectiv general: dezvoltarea competențelor 
antreprenoriale ale tinerilor și prezentarea programelor cu finanțare nerambursabilă ale 
Ministerului în rândul elevilor de liceu. 



Proiectul ”Garanții pentru TINEri!” POSDRU/126/5.1/S/139512 , în parteneriat cu 
Patronatul Tinerilor Întreprinzători din România. Obiectivul principal al 
proiectului constă în creșterea capacității de ocupare a tinerilor prin asigurarea  
accesului la servicii integrate de informare, consiliere și orientare profesională. 
Proiectul  „Pregătiţi pentru piaţa muncii”, POSDRU/90/2.1/S/63611, în parteneriat 
cu ISMB, Obiectivul principal al proiectului constă în creşterea nivelului competenţelor 
dobândite de viitorii absolvenţi ai învăţământului profesional şi tehnic (IPT) cu scopul 
de a reduce perioada de tranziţie de la şcoală la locul de muncă şi a diminua eforturile 
companiilor pentru integrarea profesională a acestora. 

Proiectul  „ Imbunatatirea  calitatii educatiei si formarii  profesionale  prin 
retele  parteneriale„ POSDRU/85/1.1/S/57551, în parteneriat cu CNDIPT, Obiectiv 
proiectului: Imbunatatirea  calitatii  educatiei  si formarii 
profesionale  utilizand  retele  parteneriale  intre scoli. 

Proiectul ”Monitorizarea inserției absolvenților de învățământ profesional și 
tehnic pe piața muncii” POSDRU/90/2.1/S/63840, partener CMBRAE. Scopul 
principal al proiectului a constat in consilierea si orientarea elevilor in domeniul carierei 
pe baza unor programe specifice.  

Parteneriatul LLP – Leonardo da Vinci ”M-learning and other good prectices 
in ITC teaching”, cu parteneri din Spania, Olanda, Portugalia, Polonia și Suedia. 
Obiectivele proiectului: promovarea de inserţiei pe piaţa muncii, îmbunătăţirea 
competenţelor într-o limbă străină, schimbul de bune practici în domeniul didactic, 
studierea  noilor tendinţe educaţionale în e-learning. 

Colaborare cu Universitatea Politehnică București –UPB-CTTI pentru organizarea 
Capaniei ”Ești un potențial întreprinzător?”  în cadrul proiectului ELAN – Promovarea 
Culturii Antreprenoriale: Adaptabilitate, Dinamism, Inițiativă în Industria Electronică, 
proiect finanțat din Fondul Social European, POSDRU 

Proiect Zentiva Expres 2013, 2014, parteneri Compania Zentiva şi Asociaţia Şcoala 
de Valori.  

Proiect educational SOLID EDGE, în parteneriat cu SC ADA Computers. Obiectivul 
general al proiectului este dezvoltarea competentelor practice ale elevilor şi profesorilor  
prin  însuşirea şi utilizarea programului Solid Edge. 

Colaborare cu Junior achievement Romania  pentru derularea  programelor: 
Educația financiară - JA BaniIQ, Educație pentru orientare profesională -  
Economia și succesul și Succesul profesional, Educație pentru sănătate și viață 
active. 



 
Încă din anul 1998 şcoala noastră s-a implicat în realizarea de proiecte educaţionale 
susţinute şi finanţate de Comunitatea europeană: Socrates- Comenius şi Arion, 
Leonardo da Vinci, Grundtvig, LLP- Programul transversal, Soltrain Altener si altele  

De asemenea, şcoala este implicată în mai multe proiecte finanţate din Fonduri 
Structurale, POSDRU. 

 


