Liceul Tehnologic de Metrologie
„Traian Vuia”
Unitate de învățământ cu tradiție
în mediul educațional românesc, Liceul
Tehnologic

de

Metrologie

își

are

începuturile ca Școală Tehnică Medie de
Metrologie, în anul școlar 1949-1950.

Dotări:

Ulterior, după înființarea în 1951 a

23 de săli de clasă

Institutului Național de Metrologie,

3 cabinete de informatică

școala își va muta sediul în locația

Cabinet de geografie

actuală, pentru ca, din anul 1955, să

Cabinet de limbi străine

devină Liceu de Metrologie, cu profil

Laborator de chimie

unic în țară, fiind parte a Complexului

Laborator de fizică

Metrologic. Denumirea liceului s-a

Laborator de mecanică

schimbat de câteva ori până în prezent:

Laborator de electronică

1979- Liceul Industrial nr. 17 de

Sală de sport

Metrologie, 1990- Liceul de Metrologie

Bibliotecă

„Traian Vuia”, 2012- Liceul Tehnologic

Sală de festivităţi

de Metrologie „Traian Vuia”.

Cabinet de consiliere psihopedagogică

Denumirea actuală a liceului este
legată de personalitatea lui Traian Vuia,
inventator român, pionier al aviației
mondiale. Data de 18 Martie 1906 a
rămas în istoria aviației mondiale
datorită faptului că atunci Traian Vuia a
realizat primul zbor autopropulsat cu un
aparat mai greu decât aerul.
Din anul școlar 2019- 2020,
liceul a primit noi calificări prin
reorganizarea rețelei școlare și preluarea
nivelului liceal de la Colegiul Tehnic
„Petru Rareș”.

Activităţi extracurriculare:

Parteneriate:

• Școală Ambasador a

• Școala Postliceală Sanitară „Carol Davila”

Parlamentului European

• Universitatea Creștină „Dimitrie Cantemir”

• Revista liceului, "Primul zbor"

• Universitatea Politehnica București

• Simpozion anual cu tematică
tehnică
• Ziua liceului (17 martie)
• Ziua Europei
• Participare la activităţi de
voluntariat
• Excursii, vizite la muzee,
vizionări de spectacole

Stagiile de pregătire practică :
• Institutul

Național

de

Cercetare

–

de

Cercetare

–

• Evenimente ştiinţifice şi
artistice

Dezvoltare - ECOIND
• Institutul

Național

Dezvoltare

pentru

Inginerie

• Vizite la universităţi
•

Electrică

Acţiuni de prevenţie

ICPE- CA, ICPE
• SC Gino Rossi Production SRL
• Institutul Național de Metrologie Legală

Plan de şcolarizare pentru anul şcolar 2020-2021,
clasa a IX-a:
1 clasă cu specializarea Matematică – Informatică, intensiv informatică
2 clase cu specializarea Științele ale naturii
1 clasă cu specializarea Tehnician metrolog, domeniul Electric
1 clasă cu specializarea Tehnician în automatizări, domeniul Electronică și automatizări
2 clase cu specializarea Tehnician ecolog și protecția calității mediului, domeniul Protecția
Mediului

1 clasă învăţământ profesional – calificarea Confecționer articole din piele și înlocuitori
Date de contact:
Telefon: 021.334.59.15
Fax: 021.334.59.15
E-mail : ltmtraianvuia@gmail.com
www.traian-vuia.ro
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