
 

„ÎMPREUNĂ PREGĂTIM VIITORUL” 

   Posibilităţi pentru absolvenţi 

      După absolvirea clasei a XII-a elevii pot primi, în afara 

Diplomei de Bacalaureat : 

   Atestat de pregătire specializată, de nivel 3, tehnician, 

cu specificarea specializării înscrise în structura formării 

pentru clasa a XII-a 

Certificate  de  competenţe lingvistice şi  digitale    nivel 

avansat şi experimentat. 

Permisul ECDL - European Computer Driver Licence 

Permisul de conducere auto categoria B. 

 

Stimaţi elevi şi parinţi, 

         Liceul Tehnologic “Petru Poni” Bucureşti este o 

şcoală cu tradiţie în domenii importante ale economiei 

naţionale: chimie industrială, electrotehnică, transpor-

turi,servicii. 

   După finalizarea studiilor liceale, absolventii îşi pot  

continua studiile în cadrul  universităţilor sau se pot  

angaja. 

    Liceul Tehnologic “Petru Poni” Bucureşti are numeroa-

se solicitări pentru angajarea forţei de muncă şi nu există 

şomaj în rândul specialiştilor proveniţi din filiera tehno-

logică. 
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YOUR LOGO 

HERE 

          Situat  în  cartierul  Militari 

Bd. Preciziei, nr. 18 , Sector 6, București 

021/3199315,021/3199316,021/3116657  

www.liceulpetruponi.ro 

E - mail:  liceulpetruponi@yahoo.com 
Mijloace de transport : 

Metrou  M1 - Staţia Preciziei 
Autobuz  - 137,  138,  236 
Troleibuz  - 61, 62 

COD:  376 

COD:  375 

COD:  377 

COD: 

396 

COD: 

397 

COD: 

395 

COD: 

394 

mailto:petreponi@yahoo.com


Facilităţi 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 străine 

• 1 laborator de electrotehnică 

• 1 cabinet de legislaţie rutieră 

• 1 cabinet de cunoaştere a automobilului 
2 ateliere auto, 2 ateliere instalaţii electrice                                    
4 ateliere de lăcătuşerie  

• Sală de sport cu dotări moderne      
        Terenuri de fotbal, baschet, handbal și tenis  
         în incinta liceului. 

• 3 Laboratoare de informatică cu   
60 calculatoare conectate la INTERNET 
 prin  fibră optică 

• Cazare : Cămin de fete şi cămin de baieţi 
        Sănătate : Cabinet medical şi 

Cabinet de Asistenţă Psihopedagogică 
         Relaxare : 

            - Centru de documentare şi informare 
          - Bibliotecă cu peste 25000 volume   
           -Centru fitness cu echipamente 

moderne. 

• Acces INTERNET Wireless, în incintă şi 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  

• Asigurăm condiţii optime de desfășurare a     
        stagiilor de pregatire practică la agenţii    
        economici din domeniul specific calificării. 
 

      

 

 

 

 

 

 
 

Sala de sport cu teren baschet, handbal și fotbal, 

Tehnician în activități  economice 

 

Laborator 
electrotehnică 
cu echipamente  
moderne 
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performante 
 
 
 

 
 
 
Spații pegătire 
legislație auto 
 
 
 

 
 
 
 
Spații pregătire   
practică 
 
 
 

 
 
 
Laboratoare 
chimie dotate  
cu soft 
educațional 
și internet 
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Orice elev poate obţine la noi 

Permisul ECDL(European Computer 

Driver Licence ) 

  și  

    Permisul de  Conducere Auto      

Liceul Tehnologic “Petru Poni ” București 

Practică la agenții economici  


