
Liceul Tehnologic“Panait Istrati”

Pentru un viitor așa cum 
vrei tu!





• a fost fondat în 1961 sub denumirea
Şcoala Medie nr. 4

• în 1971 a devenit liceu teoretic  

• din 1977 şi până în prezent este liceul tehnologic
reprezentativ în Brăila în domeniul automobilelor şi
singurul liceu tehnologic din zona Brăila - Galaţi
acreditat în domeniul transporturilor

• primul liceu din sud-estul ţării cu învăţămât dual

• poartă numele celebrului scriitor brăilean de
renume internaţional, tradus în 30 de ţări,

Panait Istrati, care a scris în limba română şi franceză



• 54 profesori

• 7 cadre didactice auxiliare

• 432 elevi – învăţământ zi

• 331 elevi - învăţământ seral, 
frecvenţă redusă şi postliceal



Laboratorul de chimie

Cabinetul autoLaboratorul de Mecatronică

Laboratorul de măsurări tehnice



The English Classroom

Laboratorul TIC

Sala de sport



Biblioteca

✓ peste 20 000 de volume
✓ 6 calculatoare



Cu ei ne mândrim
2017 -2018:

• Iordache Ștefăniță- cls. a X-a, premiul I la Concursul de 
matematică A. Haimovici

• Petcu Silviu - cls. a XI-a, premiul I la Olimpiada disciplinelor din 
aria curriculară Tehnologii, faza judeţeană, domeniul Electric

• Stoican Marian - cls. a XI-a, premiul al III-lea la Concursul pe 
meserii, faza judeţeană, Mecanic auto

• Chiriac Georgian - cls. a XI-a, premiul I la Concursul regional de 
desen tehnic și Auto CAD

2018 -2019:
• Iordache Ștefăniță- cls. a XI-a, premiul I la Concursul 

de matematică A. Haimovici
• Neagu  Robert - cls. a XI-a, premiul I la Olimpiada disciplinelor 

din aria curriculară Tehnologii, faza judeţeană, 
domeniul Electric

• Feraru Gabriel - Silviu - cls. a XI-a, premiul I la 
Concursul pe meserii, faza judeţeană, Mecanic auto



Practica elevilor



Practica la 
învăţământul dual



Activităţi extracurriculare



Activităţi educative



Activităţi educative



Activităţi cultural 

artistice



Activităţi în Şcoala altfel



Activităţi de recreere



Activităţi de sărbătoare



Balul Bobocilor 
Ziua Şcolii



Datini şi tradiţii



Parteneriate



Proiect Erasmus: 2017-1-ES01-KA102-035994 - aprilie 2018 
”Îmbunătățirea competențelor și a competențelor cheie în formarea profesională”

Parteneri:
Lic. Ec. Ion Ghica Brăila 
A.P.A.G.A.  Ribadeo, Spania



Proiect Erasmus+:2017-1-RO01-KA101-036547, mai 2018
“Pregătirea in context educaţional pentru reducerea abandonului şcolar” 

Cervantes Training, 
Alcala de Henares, 

Spania 



Proiect Erasmus+:2017-1-RO01-KA101-036547, iulie 2018
“Pregătirea in context educaţional pentru reducerea abandonului şcolar”

Edukarjala, 
Joensuu, Finlanda





Liceul Tehnologic “Panait Istrati”

• Strada Plantelor, Nr. 13 

• Tel: 0239619320

• E-mail: panait_istrati15@yahoo.com

• Website: https://www.ctpanaitistratibr.ro

• Facebook:

Liceul Tehnologic Panait Istrati Braila

Liceul-Tehnologic Panait Istrati Braila


