
Liceul Tehnologic Nr.1 Alexandria
Viziunea școlii:
• ,,Noi formăm cetățeni activi și 

responsabili,capabili să învețe pe tot 
parcursul vieții, pentru construirea 
unei cariere adaptabile,cu dorința de 
integrare pe piața muncii,,.



Liceul Tehnologic Nr.1 Alexandria

• Scurt istoric

Anul înființării-1973,în localul Liceului de Constructii din 
Aexandria, actualmente Liceul Pedagogic ,,Mircea Scarlat,,.                  
În 1975 s-a mutat în locația actuală ca Liceul Industrial Nr.1.                 
- Ulterior și-a schimbat denumirea în ,,Grupul Școlar de pe lângă
Întreprinderea de Rulmenți,, - până în 1990.                                            
- Între 1990-2012 s-a numit ,, Grupul Școlar Tehnic Alexandria,,.          
- De la 1 septembrie 2012-,,Liceul Tehnologic Nr 1.





Liceul Tehnologic Nr.1 Alexandria

• Resurse materiale:

Corpul A
12 săli de clasă
3 laboratoare de informatică
1 laborator fizică
1 laborator chimie
Amfiteatru 50 locuri

• Corpul B
2 ateliere auto
1 atelier mecanic
2 ateliere electrotehnică
1 atelier prelucrari mecanice
1 atelier constructii
1 laborator electrotehnică
1 laborator mecanic
1 laborator mecanici auto
1 sala legislatie
1 cabinet psihopedagogic



Liceul Tehnologic Nr.1 Alexandria
imagini din corpul A 
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• Corpul C

Căminul -100 locuri de cazare
6 Sali de clasa
Biblioteca > 25000 volume
Sala de lectura
Laborator gastronomie cu sala 

de mese

• Corpul D
Sala de sport:
-teren fotbal gazonat
-2 terenuri handbal bituminate
-teren baschet bituminat
Parcul auto
2 autoturisme-pentru practica
1 dacia break-pentru administratie
Centrala termica 
Garaje -10
Parcare auto- 50 locuri



Laborator gastronomie
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Resursele umane

• 49 - cadre didactice 
calificate

44 profesori
38 titulari
6 suplinitori 

5 maistri
Gradul didactic I – 29
Gradul didactic II – 9
Gradul definitiv – 5
Debutanti - 6

25 - absolventi master
11 - studii 

postuniversitare
7 - a doua facultate 

absolvita
• 7 - cadre didactic 

auxiliar
• 15 - personal 

nedidactic



Elevi - 733
• 31 clase:
Specializari
-Tehnician în transporturi
-Tehnician în activitati economice
-Tehnician în activitati de comert
-Tehnician în administratie
-Tehnician în gastronomie
-Tehnician prelucrări mecanice
- Tehnician electrician electronist auto                                                
- Tehnician instalatii electrice
-Tehnician în automatizari
- Instructor sportiv
- Mecanic auto-scoala profesionala de 3 ani.                                                   
- Mecanic de motoare
- Lucrător în alimentație.



Forme de invatamant

• Liceul a desfășurat de-a lungul timpului 
urmatoarele forme de învățământ:                          
- liceu curs de zi-în prezent                                                       
-liceu curs seral –în prezent                                                      
-liceu curs  frecventa redusa                                                   
–scoala profesionala-în prezent                                                
-școala de maiștri                                                                      
-școala postliceală
–a doua șansă-în prezent



Rezultate
Elevii liceului au participat in fiecare an la concursurile pe meserii si

olimpiadele scolare,clsandu-se printre locurile fruntase-(doar cateva exemple):  

DomeniulElectric,Electrotehnic,Electromecanic
• -Visoreanu Ionela-locul I;
• Caldararu Florin-locul III-faza judeteana
Domeniul Mecanic - locurile I,III si mentiune
Servicii-locurile:II si doua mentiuni
Vocational-sportiv- handbal fete-locul I-faza locala si judeteana; 

-handbal baieti-locul III-cupa 1 Decembrie-etapa judeteana
- tenis de masa –fete-locul II-etapa locala si III-etapa judeteana
-sah-baieti-locul III-etapa locala
-cros:  baieti si fete-locurile I si II-crosul tineretului;
-pentatlon-locul I-etapa judeteana;locul II-etapa de zona-Slobozia;
-fotbal fete-locul I-etapa judeteana; locul II-etapa pe zona-Urziceni



Activitati extracurriculare
Trupa de teatru “Alter ego”



Activitati extracurriculare
• Parada Europei
• Ziua Europei
• Balul Bobocilor
• Ziua mondiala a alimentatiei
• Ziua mondiala de lupta anti-sida
• 1 Decembrie 1918
• Sarbatorile crestine la romani
• Eternul Eminescu
• 24 Ianuarie 
• Patrula ECO 
• Patrula de reciclare
• Ziua limbilor straine
• Ziua mamei
• Ziua francofoniei
• Saptamana Portilor Deschise



Activitati extracurriculare
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Activități extracurriculare
8 Martie



Parteneriate și Proiecte
Parteneriate:                                                                         

-SC Electrotel SA                                                             
Alexandria                                                                           
-SC EUROCAR Service SA                                                  
-SC Orizont SA                                                                              
–SC Unirea SA                                                                     
–SC ONIX SA                                                                        
–SC PA-PA CIP                                                                            
–SC ALEX-TELL                                                                            
-SC HARMONY  SC BULEVARD                                                  
-,,LA NAE,, SC SASHA                                                                 
-SC AUTOCOM PLUS                                                                 
–SC MOBIL SRL                                                                             
-SC BOSCH AUTOCORA SRL                                                      
-Casa Judeteana de pensii                                                             
-Agentia judeteana de protectia mediului                                       
-Camera de Comert,Industrie si Agricultura                                 
-Inspectoratul Teritorial de Munca-Protectia muncii                  
–Protectia Copilului



Proiecte
• Proiectul PHARE TVET 2004-2006 –valoare-500 000 euro;s-a realizatreabilitarea integrala a 

atelierului scolii si modernizarea acestuia prin recompartimentare cu zidarie, geamuri
termopan,instalatie de incalzire cu centrala proprie,instalatie electrica,echipamente moderne
pentru atelierul auto,mecanic si un laborator de gastronomie.

• Proiectul de reabilitare a caminului-internat,derulat prin Banca Mondiala,in valoare de 220 
000euro.

• Proiectul Leonardo 2010-1-FR1-LEO04-14413 Label Enteprises,alaturi de parteneri din: 
Franta,Polonia,Italia,Belgia(2010-2012). 

• Proiectul,,Empowering Youth participation in EU,,-cu participarea a cate 2 organizatii de tineri
din: Cipru,Grecia,Lituania,Italia si Romania.

• Proiectul POSDRU:,,Prevenirea abandonului scolar si oferirea unei a doua sanse pentru cei care 
au parasit timpuriu scoala,, (2014-2015).

• ,,AZI ELEV,MAINE ANTREPRENOR-O CARIERA DE SUCCES,,-
POSDRU/175/2.1/S/150026,beneficiar Colegiul Tehnic de Alimentatie si Turism,,Dumitru Motoc,,-
Galati.Este cofinantat din Fondul Social European cu asistenta financiara nerambursabila in 
valoare de 5.088.953,80 lei; liceul nostru a beneficiat ,din acest proiect de o finantare in valoare
de137.700 lei,constand in:videoproiector,tableta,ecran protectie,1 birou, 2 
scaune,1dulap,computer,imprimanta,licenta microsoft engleza,licenta microsoft 2013,antivirus.

• Liceul a fost membru in reteaua parteneriala a proiectului,,Parteneriate active scoala-
intreprindere pentru imbunatatirea formarii profesionale initiale-PASII FPI,alaturi de alte 100 
unitati de invatamant.(2010-2013



• Proiectul de parteneriat ,,WIKO-RLP-SOE-Cooperare economica in landul Renania 
Palatinat,Germania-Europa de Sud-Est,,-in care un nr de 4 elevi,insotiti de un cadru 
didactic de specialitate au participat la stagiul de practica la Chisinau-19-26 ma 2013.

• Participarea la proiectul international ,,Mai curat,,-derulat in Romania-am obtinut 
premiul I la categoria de varsta 14-18 ani. 

• Participarea la proiectul national ,, Coltul verde din scoala ta,, 
• Participarea la proiectul national ,,Scoli pentru un viitor verde,,  
• Proiectul international ,,Economia si succesul,,
• Proiectul national de educatie ecologica ,,Patrula Eco,, 
• Implementarea la clasa a X-a a proiectuluiJunior AchievementRomania-,,Fii 

antreprenor,, 
• Participarea la proiectul national ,,Scoli pentru un viitor verde,,-Rezervatii 

naturale,editia a IV-a. 
• Participarea la proiectul national ,,Patrula de reciclare,,-editiile a II-a si a III-a  
• În prezent Liceul Tehnologic Nr.1 are in derulare un proiect transfrontalier,in 

parteneriat cu primaria orasului si urmeaza sa implementeze alte 3 proiecte impreuna 
cu aceasta.  

Aceste finanțări vin să completeze finanțarea/elev asigurată de guvern, care este de 
3.146/4.017-pentru învățământul liceal și de 3332 lei pentru școala profesională .De 
aceea suntem deschiși și interesați de colaborare și încheiere de parteneriate cu 
oricine este disponibil   . 





VĂ MULȚUMIM TUTUROR!


