


este o unitate şcolară :

cu o tradiţie de peste 50 de ani, 

dotată la standarde europene actuale, 

cu un corp profesoral experimentat şi foarte
bine pregătit profesional,  care asigură

un ambient favorabil
învăţării şi un climat stabil.



Scurt istoric al liceului
➢ 1930 – Şcoala comercială de fete ,,Doamna STANCA’’ – local Regie
➢ 1948 – Liceul Nr. 4 Tehnic fete
➢ 1963 – Liceul Nr. 10 şi apoi Liceul Nr. 25 cu învăţământ primar, de 

gimnaziu şi de liceu
➢ 1977 – Liceul industrial ,,Tehnometal’’ cu profil: mecanică şi 

electrotehnică
➢ 1990 – Grupul şcolar ,,Tehnometal’’ cu următoarele forme de 

învăţământ:
● Liceu zi şi seral – profil: mecanică şi electrotehnică
● Şcoală profesională            
● Şcoală de maiştri 

➢ 2003 – Grupul şcolar ,,Tehnometal’’ ia denumirea de Grup Şcolar 
,,Doamna STANCA’’ cu acelaşi profil.

➢ 2010 - Grup Şcolar ,,Doamna STANCA’’ ia denumirea de Colegiul Tehnic 
„Carol I”, conform OM 3470/ 23.03.2010.

➢ În prezent unitatea funcţionează cu formele de învăţământ: 
● Liceu zi şi seral – filiera tehnologică și teoretică
● Școală profesională
● Şcoală postliceală



Să ne prezentăm
• În cadrul Colegiului Tehnic „CAROL I” se urmăreşte formarea 

personalităţii autonome, morale şi responsabile a elevilor, 
promovând o instruire la standarde înalte, bazată pe cunoştinţe de 
cultură generală şi formarea de competenţe profesionale în profilul 
real, specializarea științe ale naturii, cât și în domeniile electric, 
electronică-automatizări, mecanic şi electromecanic pentru liceu, 
mecanic auto și strungar pentru învățământ profesional și domeniile 
informatică, transporturi, electronică și protecția mediului pentru 
școala postliceală.

• Corpul profesoral este înalt pregătit, toate cadrele didactice fiind 
titulare, dintre care majoritatea au gradul I iar 8 dintre aceştia deţin 
titlul de doctor în domeniul respectiv.

• Şcoala noastră îşi propune să asigure calitatea procesului educaţional, 
exprimată prin dobândirea de cunoştinţe, abilităţi, atitudini, priceperi 
şi deprinderi, competenţe şi creşterea încrederii în capabilităţile 
proprii, astfel încât, absolvenţii noştri sa fie bine educaţi, instruiţi 
adică ÎNVINGĂTORI ÎN VIAŢA



Educaţi în spiritul libertăţii sociale şi culturale, al 
responsabilităţii individuale şi de grup, al 
toleranţei, al integrării şi conservării tezaurului 
spiritual, cultural şi de valori sociale în cadrul 
larg al realităţii europene şi mondiale, elevii 
şcolii noastre se vor remarca prin respect faţă de 
tradiţie şi continuitate etnică, caracterizându-se 
în egală măsură prin spirit de iniţiativă, 
creativitate şi receptivitate la nou, fiind capabili 
să asigure în cele mai bune condiţii o viaţă 
comunitară normală şi prosperă, atunci când vor 
deveni adulţi



• Colegiul Tehnic „CAROL I” este o unitate de învăţământ 
preuniversitar care asigură pregătirea profesională a 
tinerilor din regiunea Bucuresti, sector 6, în domeniul 
tehnic, de nivel 3, 4, și 5, european

• Procesul de învăţământ din  Colegiul Tehnic „Carol I” se 
desfăşoară în două localuri ale şcolii

-corp şcoală (P+2)  + sală de sport  din str. Porumbacu nr. 52

-atelier Grozăvești nr.9 ;

• În urma introducerii școlii în planul de reabilitare cu 
Banca Europeană de Investiții, sediul din str. Porumbacu a 
fost complet reabilitat și dat spre folosință  în luna august 
2011, iar localul din str. Grozăvești a fost finalizat la 
începutul lunii septembrie 2012.

• Colegiul Tehnic „CAROL I” asigură orele de conducerea 
automobilului prin Şcoala de Şoferi proprie.



Dotările liceului sunt la standarde înalte

• În localul şcolii din str. Porumbacu nr. 52 sunt amenajate 8  
laboratoare: Chimie, Fizică, Informatică (2), Biologie și protecția 
mediului, CAD, laborator mecanică, laborator electrotehnică,
cabinete de geografie, istorie, limbi străine, matematică și limba 
română. Liceul are în  dotare 1 sală de festivități,  o sală de sport 
multifuncțională și modernă, un teren de sport în  aer liber și o 
bibliotecă foarte bine dotată.

• În  localul din str. Grozăvești nr. 9,complet reabilitat, în  care se 
desfăşoară activitatea  de  instruire practică, funcționează 6 
ateliere: un atelier de electrotehnică, un atelier de  tinichigerie 
auto, un atelier de prelucrări mecanice, un atelier mecanic  auto, 
un atelier de lăcătușerie și un atelier de sudură, respectiv 4 
laboratoare: electromecanică-frigotehnist,   diagnosticare auto, 
organe de mașini, tehnică de calcul. 



1. CĂUTAȚI  O  UNITATE  ȘCOLARĂ  
APROAPE  DE DOMICILIU, ASTFEL  INCÂT  
DRUMUL  PÂNĂ  LA ȘCOALĂ  SĂ  FIE  DE  

SCURTĂ  DURATĂ  ȘI SIGUR ?

☺COLEGIUL  TEHNIC  “CAROL  I” 

este situat în SECTORUL 6, strada Porumbacu, nr.52
(cartierul Crângași), cu acces ușor prin intermediul
metroului, tramvaielor 41, 11, autobuzelor 178, 162, 
163 . 



La COLEGIUL  TEHNIC  “CAROL  I” 

cursurile se desfășoară în 

intervalul orar 8,00 - 14,00

și astfel, copiii vor avea timp suficient după-amiază
pentru alte activități la alegere, pentru odihnă sau
recreere, pentru studiu individual și efectuarea
temelor.

2. CĂUTAȚI O  UNITATE  ȘCOLARĂ  CU  UN 

PROGRAM  CARE  SĂ  PERMITĂ  FOLOSIREA  

TIMPULUI   ÎN  MODUL CEL  MAI  FAVORABIL

PENTRU  COPILUL DUMNEAVOASTRĂ ?



La COLEGIUL TEHNIC “CAROL I”, 

☺ Este asigurată paza și protecția elevilor atât
pe timpul cursurilor, cât și pe timpul pauzelor.

☺ Se intră în incinta școlii pe bază de legitimație,
iar profesorul de serviciu pe școală va asigura
desfășurarea orelor fără incidente.

☺ Toate spațiile sunt supravegheate cu un sistem
intern de monitorizare video, iar la intrarea în
școală se află un post de pază pe toată durata
cursurilor.

3.CĂUTAȚI O UNITATE ȘCOLARĂ SIGURĂ, 

ÎN  CARE  ATÂT  COPIII, CÂT  ȘI  PĂRINȚII 

SĂ  SE  SIMTĂ  ÎN  SIGURANȚĂ ?



☺COLEGIUL TEHNIC “CAROL I”, 

Are un corp profesoral experimentat și foarte bine pregătit
profesional:

❑ profesori titulari ai unității școlare, profesori cu gradul I, cu
doctorat în diferite specialități

❑ cu tact pedagogic, care pomovează un învățământ centrat pe
elev și adaptat nivelului de competențe ale acestora, realizează o
formare serioasă și temeinică.

4.CĂUTAȚI  PERFORMANȚĂ, DAR  ȘI  UN 

CLIMAT  LINIȘTIT, ÎN  CARE  COPILUL  SĂ 

SE  SIMTĂ  SPRIJINIT  PE  PARCURSUL 

PROCESULUI  DE  ÎNVĂȚARE ?



COLEGIUL TEHNIC “CAROL I”

Are o bază materială nouă, reabilitată prin programul BEI și cu
sprijinul Primăriei municipiului București, cu mobilier și dotări la
standarde europene actuale:

☺table SMART, videoproiectoare, calculatoare în fiecare sală de
clasă, conexiune la Internet;

☺ laboratoare de fizică, chimie, biologie, informatică, mecanică,
mecanică auto, electrotehnică, mecatronică;

☺ cabinete de matematică, limbi străine, stiinte aplicate,
geografie, istorie;

☺sală de festivități, sală de sport ultramodernă, teren de sport
cu nocturnă,

☺bibliotecă cu aproximativ 40.000 de volume și sală de lectură;

☺cabinet medical, cabinet stomatologic, cabinet de consiliere
psihopedagogică dotate si deservite de profesionisti in
domeniu.

5.CĂUTAȚI  O  ȘCOALĂ  LA  STANDARDE 

EUROPENE  ACTUALE?



• ☺Colectivul de cadre didactice al
Colegiului Tehnic Carol I, împreună cu
echipa managerială îi înțeleg, îi sprijină și le
sunt aproape tinerilor elevi în realizarea
speranțelor și ambițiilor.

• ☺Promovăm valori ca profesionalismul,
seriozitatea,cooperarea,respectul,
responsabilitatea ce ghidează întreaga
activitate în școala noastră, menținem un
mediu educațional care asigură elevilor
noștri dobândirea unei pregătiri solide ,
dezvoltarea la potențialului maxim și
accesul la o educație de calitate.



☺COLEGIUL TEHNIC “CAROL I”, 

Este implicat în diverse proiecte si programe
extracurriculare, care vor asigura copilului dumneavoastră
accesul la diferite și interesante activități ce le vor stimula și
le vor folosi imaginația, inteligența și aptitudinile :

❑ Proiecte EUROPENE ERASMUS+

❑ Proiectul ROSE – C.A.R.O.L

❑ concursuri școlare și sportive,

❑ serbări școlare,

❑ excursii

❑ sesiuni de referate și comunicări științifice,

❑ activități în cadrul Clubului European,

❑ activități de dezvoltare personală

❑ activități de reciclare

❑ alte activități desfășurate în cadrul proiectelor și
programelor propuse si derulate de unitatea noastră
școlară.



Oferta educațională a Colegiului Tehnic 
Carol I pentru anul școlar 2020-2021

CLASA a IX-a liceu zi: 3 
clase

• Științe ale naturii – 1 
clasă

• Tehnician operator 
tehnică de calcul - 1 
clasă

• Tehnician mecatronist –
1 clasă



Învățământ profesional 2020-2021 

CLASA a IX-a învățământ 
profesional – 3 clase

• Mecanic auto – 2 clase

Elevii primesc bursă lunară 
200 lei 

• Strungar – învățământ 
dual – 1 clasă

Elevii vor primi , pe lângă 
bursa de 200 lei/lună și o 
bursă de la operatorii 
economic, între 200 și 800 
lei/lună



Liceu seral 2020-2021

Tehnician transporturi –
clasa a IX-a

Tehnician prelucrări 
mecanice – clasa a XI-a 
sem. II



Învățământ postliceal fără taxă 2020-2021

Analist programator

Tehnician laborant pentru 
protecția calității 
mediului

Tehnician diagnostic auto

Tehnician electronist 
echipamente de 
automatizare







Italia

PORTUGALIA



Franța

BULGARIA





Proiectul a fost aprobat în cadrul acțiunii
KA2 – parteneriate strategice în domeniul
școlar – proiecte de schimb interșcolar.
Parteneri ne sunt liceele:
❑ Ogec de l'Institution Sacre Coeur, Rouen

Franţa (coordonator proiect),
❑ SU "Dimcho Debelyanov", Belene,

Bulgaria.,
❑ Ite P.Savi, Viterbo, Italia,
❑ GIES Santiago Santana Díaz, Arucas,

Spania.





GRAN CANARIA, 
SPANIA























CONFERINTELE 
BOOKLAND
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