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CINE SUNTEM? 
 



 

• Suntem o unitate de 
învăţământ, din sectorul 5, 



care se adresează, prin oferta sa 
educaţională tuturor categoriilor 

sociale din Bucureşti cât şi din 

zonele limitrofe. 





 

OFERTA EDUCAȚIONALĂ - ANUL ȘCOLAR 2020-2021 

 LICEUL TEHNOLOGIC  “DIMITRIE GUSTI”

ÎNVĂȚĂMÂNT PROFESIONAL clasa a IX-a 

 
Mecanic utilaje și instalații în industrie    56  locuri                                                                                          

              Avantaje pentru elevii noștri:  

Burse de la buget;  

 

 

      și  ateliere dotate;  

 

 

Prin absolvirea cursurilor şcolii noastre puteţi deveni un bun specialist în domeniul  mecanic   

de utilaje și instalații în industrie,  calificare recunoscută în țările UE. 

 

 

Nr telefon: 0214562050/51 
 
http://liceul-dimitrie-gusti.ro 
 
Sector 5, lângă Parcul Sebastian 
 
Mijloace de transport: 226, 385, 173, 32, 1, 25 

 







 
Suntem un colectiv care adoptă principiile 

învățământului modern,  

  



la standarde europene, 



 
care generează performanţă, 

 
 

  



   Avem clase la liceu zi cu  profil teoretic  

 



Prin absolvirea cursurilor şcolii noastre, 

puteţi deveni un bun specialist în domenii 
cerute pe piața muncii la noi și în țările UE. 



Avem laboratoare de informatică 

dotate 



Vom avea în anul școlar 2020-
2021 și clase - învățământ 

profesional  tehnic liceu zi 



 

   cu calificarea : tehnicieni mecanici și  
tehnicieni de întreţinere şi reparaţii.  





Ateliere de practică  unde se învață: 



 
 cum se fac  de prelucrările 

mecanice  cât și întreținerea și 

reparațiile în domeniul mecanică 
 





 

  





 

CE VOM FI? 



 
Vom fi viitorul aşa cum îl visăm; 
Vom fi cei ce seamănă în continuare educaţia bunului simţ şi 

a dorinţei de foarte bine; 
 

 



 

• Ne aflăm pe direcţia cea bună pentru 
    îndeplinirea obiectivelor pe care ni le-am 

propus;  



• Calitatea a tot ceea ce 
întreprindem, ca o garanţie a 

durabilităţii realizării scopului 

propus. 



 
Suntem conştienţi că ne aflăm pe un 
drum ascendent și dorim să ne  

perfecţionăm. 



 

În acest sens considerăm 
 esențiale  trei elemente : 



Elevii, 
Evoluția, 
Viitorul….. 



 

Elevii, 
Evoluția, 
Viitorul….. 



 

DE CE SĂ ALEGEȚI 
LICEUL TEHNOLOGIC 
„DIMITRIE GUSTI “ ? 



 
Pentru că: 

  
 
 
- avem o școală nouă, 

modernă, dotată; 



 

  
 
 
 
 
 
 
- se oferă burse pentru elevii cu 

rezultate deosebite; 
- se oferă burse sociale elevilor 

aflaţi în situaţii sociale  deosebite; 
- materiale didactice acordate 
gratuit elevilor; 
 



o  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- sală de sport modernă și spațioasă; 
 
 



  - teren de sport reamenajat în 2019;  





- acces gratuit la internet; 
- metode de studiu moderne, cu orientare aplicativă; 



 

 
 
 
 

Avem: 
 
 
sală de festivități 

dotată cu echipament 

IT video și audio; 



Un mediu curat = Oameni mai sănătoşi 

Pornind de la iniţiativa 

elevilor noştri încercăm 

să extindem exemplele 

de bună practică atât 

prin activităţi concrete 

de plantare, igienizare a 
spaţiului şcolii noastre, 

cât şi printr-o campanie 
de sensibilizare a 
elevilor şcolii, susținută 

de elevi, pentru nevoia 
unui mediu curat. 



 
 
 
 
„Învățăm pentru viață nu 

pentru școală”  
(Seneca) 



PLAN  DE   ȘCOLARIZARE  
An școlar 2020-2021: 
 



 

LICEU ZI: 
pentru clasele a IX-a 
 



1. Filieră teoretică, profil uman, 
specializarea - ştiinţe sociale: 
-1 clasă a IX-a, 
 



2. Profil tehnic, mecanică, calificarea profesională:  
1 clasă: tehnician prelucrări mecanice; 
2 clase: tehnician mecanic întreținere și reparații. 

 
 
 



3. Învățământ profesional – calificarea: 
mecanic utilaje și instalații în industrie: 
2 clase 
 
 



 



 LICEU SERAL: 



Filieră tehnologică, profil tehnic, 
calificarea profesională: tehnician 

mecanic pentru întreținere și reparații 
 
 
- 1 clasă a IX-a 
 



 
  

- 1 clasă a XI-a –semestrul II 
 
Filieră tehnologică, calificarea 

profesională:  
tehnician mecanic pentru întreținere 

și reparații mecanice. 



Datorită implicării Primăriei sectorului 5 și ASSMB elevii 

noștrii beneficiază de cabinet medical și cabinet 

stomatologic, moderne și cu program zilnic. 





 
 

 
R    O    S      E 



 
 
 

REFRESH GUSTI ( REGUS) 
  

 
 
         Obiectivul general al Proiectului ROSE / REFRESH                      
 GUSTI ( REGUS)  este reducerea abandonului 
 școlar și creșterea ratei de promovare a 

 examenului de Bacalaureat, prin dezvoltarea 
 competențelor de învățare și socio-emoționale, 

 pentru un viitor adaptat la continuarea studiilor 
 și a exigențelor pieței muncii. 
 



 

 
BAZA MATERIALĂ: 
 
 
 
- SALĂ DE FESTIVITĂȚI, 
- SALĂ DE CONFERINȚE, 
- LABORATOARE, 
- CABINETE: 
-biologie-istorie-fizică-geografie-chimie- 
matematică-informatică-romană, engleză/franceză, socio-
umane, tehnice. 
 



BIBLIOTECA 
 

 
 
 
 
 
 



 
Acces la serviciile bibliotecii; 
 

citat din „Dimitrie Gusti”. 
 



 
”Te laşi de carte o săptămână,  ea se lasă de tine o lună.  

Te laşi de carte o lună-două,  ea te lasă pentru un an…….” 
(Dimitrie Gusti). 

 



Sală de lectură 



Sală de sport modernă 

 



 



Laborator informatică 



 
 
 
 
 
LICEUL TEHNOLOGIC “DIMITRIE GUSTI” 
Str. Samuil Vulcan  nr.8, Sector 5, București 
Tel/Fax: : 40-21-4562050  
 Tel: 40-21-4562051 
Pagină web: https://liceul-dimitrie-gusti.ro/ 
Pagină facebook: 
https://www.facebook.com/LiceulDimitrieGusti 
E-mail: liceul_dgustibucuresti@yahoo.com 
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 Vă așteptăm cu drag! 
 
  


