
 
LICEUL TEHNOLOGIC „NIKOLA TESLA” 

Şos. Pantelimon, Nr. 25, Sector 2, Bucureşti 

http://liceulnikolatesla.ro ; e-mail: 

liceulnikolatesla@gmail.com 

Tel/Fax: 021/252.78.86; 021/252.82.79 

 
Baza materială – spații școlare: 

15 săli de clasă 

8 laboratoare: chimie/biologie, fizică, electronică, 

electrotehnică, 2 laboratoare informatică, CAD, AEL, 

mecanică /mecatronică 

5 cabinete: limba română, limbi moderne, istorie, ştiinţe 

socio-umane 

2 ateliere: electronică, electrotehnică/electromecanică 

1 sală de gimnastică și forță 

Cabinet consiliere 

Cabinet medical 

 

 
 
Echipamente IT:  

105 calculatoare, 20 laptopuri, 12 imprimante, 6 

copiatoare,4 scanere,    15 videoproiectoare, 

videorecorder, 6 multifunctionale, 5 aparate TV, sistem 

audio cabinete, conexiunea internet (fibră optică),  3 

table interactive (Mimio, SMART), sistem de 

supraveghere audio video (interior/exterior), stație 

amplificare - sonorizare audio (pe holurile unității 

școlare) - program muzical pe timpul pauzelor și 

comunicare de informații 

Sistem antiefractie, sistem de alarmare la incendiu 

 

 

LICEUL TEHNOLOGIC  

„NIKOLA TESLA” 
 

Efectuarea stagiilor de pregătire practică la agenți 

economici cu posibilitate de angajare la finalizarea 

studiilor: 
 

STARBUCKS  

CARREFOUR 

BCR SECTOR 2, COLENTINA  

PREMIER RESTAURANTS ROMANIA SRL  

(Mc DONALD’s – Mall Veranda) 

SC MHT EXPERIENCE S.R.L. 

TS OPERATIONS SRL 

COLINA MOTORS – REPREZENTANȚĂ FORD ȘI 

HUNDAY 

SC FRIGOELECTRICA INSTALAȚII S.R.L 

SC AUTO PARTS SRL – SERVICE AUTO 

RADET BUCUREȘTI 

SERVICE OPEL 

INTRAROM TELECOM COMPANY 

 
Avantaje oferite de agenții economici în stagiile de 

pregătire practică: 

 

- tutore de practică 

- pe parcursul vacanţelor, după încheierea stagiului de 

practică, angajarea pe perioadă determinată (cu 

respectarea condiţiilor legale); 

- echipament de lucru; 

- după finalizarea școlii profesionale, poți, în acelaşi 

timp, să lucrezi şi să îţi continui studiile în cadrul 

liceului. 

- posibilitate de angajare la finalizarea studiilor. 

 

 

 
Oferta educaţională an școlar 2020 – 2021:  

 

Învățământ liceal zi - filiera tehnologică: 

- profil servicii - 1 clasa a-IX-a - 28 locuri, domeniul 

economic, calificarea Tehnician in activitati economice  

 

 - profil tehnic - 1 clasa a-IX-a - 28 locuri, domeniul 

electric, calificarea Tehnician electrician electronist auto  

 

Școală profesională de stat: (bursa profesională pentru 

elevi de 200 lei pe lună) 

 

- 28 locuri, domeniul comerț /calificarea Comerciant - 

vânzător 

- 28 locuri, domeniul electronica automatizari /calificarea 

Electronist aparate și echipamente  

- 28 locuri, domeniul electric/calificarea Electrician 

exploatare instalații joasă tensiune 

 

Învățământ liceal frecvență redusă:  

-28 locuri, profil real, Ştiinţe ale naturii 

 

Învățământ postliceal:  

-28 locuri, Analist programator 

 

 

 

Acordarea de burse sociale, burse de studiu, burse de 

transport și burse de merit pentru elevii de la liceu zi și 

școala profesională. 

 

VĂ AȘTEPTĂM CU DRAG LA NOI ÎN 

CLASA A IX-A  

ÎN ANUL ȘCOLAR 2020/2021! 
 

 

http://liceulnikolatesla.ro/
mailto:liceulnikolatesla@gmail.com


 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mijloace de transport: 
 

 

 

Autobuz: 682; 101 

 

Troleibuz: 69; 85 

 

Tramvai: 14; 36 

 

STAȚII METROU: 

 BUCUR OBOR 

 PIAȚA IANCULUI 
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