
LICEUL TEORETIC
„DECEBAL”

BUCUREŞTI

MOTTO: „Singura apărare în fața lumii este cunoașterea ei temeinică” 
(Francis Bacon)



CINE SUNTEM NOI ...

Date de contact: 
Bd. Energeticienilor, Nr. 9-11, Sector 3, 
București, Tel./Fax: 0213469233
Web: liceuldecebal-bucuresti.ro,  
E-mail: liceul_decebal@yahoo.com
Autobuze: 102, 123, 135 – Stația Energeticienilor



Învățământ liceal zi: 6 clase a IX-a: 
Ø 3 clase uman-științe sociale
Ø 2 clase uman-filologie
Ø 1 clasă real-matematică-informatică

•Învățământ primar
•Învățământ gimnazial zi
•Învățământ gimnazial cu frecvență redusă (clasele V-VIII)
•Învățământ liceal cu frecvență redusă: 2 clase a 



SCURT ISTORIC…
Liceul Teoretic „Decebal” din sectorul 3, Bucureşti, este o instituţie
şcolară înfiinţată în anul 1955 .
De-a lungul timpului a funcţionat sub diferite denumiri în cadrul
învățământului industrial apoi:
- 1990 – Se transformă în Liceul Teoretic „Decebal”, înfiinţarea
ciclurilor primar şi gimnazial.
- 2003 - Liceul Bilingv „Decebal”, introducerea regimului bilingv la
majoritatea claselor.
- 2012 – Prin reorganizarea rețelei școlare primește denumirea de
Liceul Teoretic Bilingv ”Decebal”.
- 2014 – Se revine la denumirea Liceul Teoretic „Decebal”, scade
ponderea claselor cu regim bilingv.



Resurse umane:

Cadre didactice cu experiență, ancorate în realitatea educaţională. 
100% calificați;
95% titulari;
3 doctori;
2 doctoranzi;
5 Metodiști ISMB;

qGarantăm calitatea actului educaţional;
qPracticăm o educaţie de tip individualizat şi pe grupe de elevi;
qImplicăm părinţii în formarea propriului copil;
qAsigurăm consiliere psihopedagogică;
qParticipăm la numeroase programe educaţionale



Baza materialĂ:
q20 săli de clasă
qLaborator fizică
qLaborator chimie
qLaborator biologie
q2 cabinete de informatică
qCabinet pentru limba franceză
qCabinet pentru limba engleză
qSală de festivităţi cu 80 de locuri
qCabinet medical
qCabinet stomatologic
qCabinet de consiliere psihopedagogică
qBibliotecă

Mobilier școlar modern, computere, imprimante, videoproiectoare, table inteligente.



BISERICA LICEULUI CONSTRUITĂ CU IMPLICAREA CADRELOR 
DIDACTICE ȘI A ELEVILOR



Concursul "Eticheta viitorului"
Organizat de Asociatia Colegiul National Pentru Protectia Consumatorilor Europeni



„ŞCOALA O PRIORITATE” 
„Timpul liber – un timp câștigat”



Atelierul de picturĂ:„Icoana-fereastrĂ spre Absolut”



Concursul ''Our Rights.Our Freedoms. Always"
In parteneriat cu Ambasada SUA 



2Day Ambassador
Camera Deputatilor



“Campania Jucarie, jucarie, sa facem o bucurie ”  
In parteneriat cu 

AsociaTia Culturala pentru Teatru Si 
Origami din România





„ȘCOALA ALTFEL!”



9 APRILIE- ACŢIUNEA DE PLANTARE DE COPACI,
ALĂTURI DE PRIMARUL ROBERT SORIN NEGOIŢĂ
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…de Halloween,  toatĂ lumea petrece…



Hour of Code
(Ora de Programare)



VĂ AȘTEPTĂM CU DRAG!


