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LICEUL TEHNOLOGIC
”THEODOR PALLADY”

Autobuz: 246



Situat într-o zonă a oraşului aflată în plină ascensiune
economică, liceul constituie o mare atracţie pentru
tinerii cu înclinaţii practice, dornici să înveţe o meserie,
dar reprezintă şi o rampă de lansare pentru cei care
doresc să urmeze cursurile unei instituţii de învăţământ
superior.
Liceul Tehnologic “Theodor Pallady” promovează un
sistem educaţional modern, care corespunde provocărilor
şi exigenţelor impuse de piaţa muncii .
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Toate sălile în care se desfășoară activități
didactice sunt dotate cu calculatoare, video
proiectoare, table interactive sau ecrane de mari
dimensiuni. De asemenea, toate spațiile din
școală sunt conectate permanent la internet, la
care au acces tot personalul și toți elevii.

Toate cadrele didactice sunt dotate cu un laptop
si un smartfone.



În școală funcționează, pe lângă laboratorul de 
informatică și un laborator tehnic informatizat, 
dedicat activităților de proiectare asistată de 
calculator.
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10/25/2019

Liceul Tehnologic ”Theodor Pallady”, 

București, Reţeaua  partenerială 6. 

Electronică, Automatizări, 
Telecomunicații 
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În școală funcționează Scoala de șoferi, pentru 
care există un laborator informatizat dedicat 
Legislației rutiere și un simulator auto.



10/25/2019
Liceul Tehnologic ”Theodor Pallady”, București, 

Reţeaua  partenerială 6. Electronică, 
Automatizări, Telecomunicații 
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LICEUL TEHNOLOGIC
”THEODOR PALLADY”

Liceul Tehnologic ”THEODOR PALLADY” –

Reper  în educaţia modernă, echitabilă şi 

incluzivă, generatoare de competitivitate, 

creativitate şi inovare pentru tineri



“Activitatea Liceului Tehnologic ”Theodor

Pallady” este orientată în direcţia dezvoltării unui

cadru educaţional modern, echitabil, incluziv şi

permanent adaptat la schimbare, capabil să
contribuie la buna funcţionare a societăţii şi

comunităţii din care face parte, prin generarea

sustenabilă a resursei umane competitive, orientate

pe creativitate şi inovare, pe valori, capacităţi,
cunoştinţe, competenţe şi abilităţi.”





LICEUL TEHNOLOGIC
”THEODOR PALLADY”

promovează un sistem educaţional
modern, care să corespundă
provocărilor şi exigenţelor impuse de
piaţa muncii .





Bonus: 
Bursă de stat:  200 lei

Parteneri:
TOYO MOTOR CENTER SRL
S.C. AUTOKLASS CENTER SRL
TOYO MOTOR NORD SRL
SC GERMAN TOP TRADING SRL



în parteneriat cu: 
INTERNET ȘI TEHNOLOGIE S3 SRL   

Bonus: 
Bursă de stat:  200 lei
Bursă suplimentară:  500 lei

Premii pentru stimularea performanței – 200 
lei/lună

Examen medicina muncii- 100 lei/an; 
Transport la și de la locul de practică- 18 lei/zi; 

Asigurarea unei mese pe zi; Cheltuieli cazare 
cămin sau transport pre-urban București



în parteneriat cu: 

SC HOIURA ELECTRO CONSTRUCT SRL

Bonus: 
Bursă de stat:  200 lei
Bursă suplimentară:  200 lei



în parteneriat cu: 

SOCIETATEA DE TRANSPORT BUCUREȘTI STB SA

Bonus: 
Bursă de stat:  200 lei
Bursă suplimentară:  300 lei



în parteneriat cu: 

SOCIETATEA DE TRANSPORT 
BUCUREȘTI STB SA/ Bonus: 

Bursă de stat:  200 lei
Bursă suplimentară:  300 lei

ELECTROINSTAL SOLUTION SRL 

Bonus: 
Bursă de stat:  200 lei
Bursă suplimentară:  200 lei









•Activităţile extraşcolare şi
extracurriculare reprezintă o preocupare
permanentă a şcolii noastre, care a 
încheiat numeroase acorduri de 
colaborare și parteneriate în scopul
derulării de proiecte educaţionale cu 
alte unități de invățământ
preuniversitar, cu instituții de învământ
superior, cu comunitatea locală, cu alte
organizații. 

Proiecte şi programe educative:
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Încă din anul 1998 şcoala noastră s-a implicat în realizarea de 
proiecte educaţionale susţinute şi finanţate de Comunitatea 
europeană: Erasmus plus, Socrates- Comenius şi Arion, Leonardo 
da Vinci, Grundtvig, LLP- Programul transversal, Soltrain Altener 
si altele.
În prezent, Liceul Tehnologic Theodor Pallady este implicat în
proiectul ”Asigurarea calității în educație și formare
profesională” EQAVET-NRP-RO 2019, al cărui obiectiv este
reactivarea retelelor parteneriale dezvoltate în cadrul proiectului
POSDRU “Îmbunătăţirea calităţii educaţiei şi formării
profesionale prin reţele parteneriale”, pentru implementarea
Recomandării EQAVET



An de an, elevii noștri au participat la 

concursuri  și olimpiade şcolare, unde au 

câştigat numeroase premii şi locuri fruntaşe.
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Vă mulţumim 
pentru atenţie!


