
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



• 58 profesori

• 8 cadre didactice auxiliare

• 445 elevi – învăţământ zi

• 337 elevi - învăţământ seral, 
frecvenţă redusă și postliceu



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

• Petcu Silviu - cls. a XI-a, premiul I la Olimpiada disciplinelor din 
aria curriculară Tehnologii, faza judeţeană, domeniul Electric 
(2017 -2018)

• Chiriac Georgian - cls. a XI-a, premiul I la Concursul 

• regional de desen tehnic și Auto CAD (2017 -2018)

• Iordache Ștefăniță- cls. a XI-a, premiul I la Concursul de 
matematică A. Haimovici (2018 -2019)

• Neagu  Robert - cls. a XI-a, premiul I la Olimpiada disciplinelor 
din aria curriculară Tehnologii, faza judeţeană, domeniul 
Electric (2018 -2019)

• Feraru Gabriel - cls. a XI-a, premiul I la  Concursul pe

meserii, faza judeţeană, Mecanic auto (2018 -2019)

• Nicuşor Ciocianu, clasa a XI-a D premiul I la  Concursul pe 
meserii, faza judeţeană, Mecanic auto (2021 -2022)



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



Pe urmele lui Panait Istrati - Proiect de educaţie cultural 
istorică, social civică şi ecologică- an şcolar 2020 -2021

Asociația 

Petunia 

Brăila



Activități în pandemie

1. Juvenes Translatores - Concursul Comisiei Europene pentru
tinerii traducatori. 

3. Flashmob: Din toată inima, pentru România!- 1 decembrie 2020 și 2021

2. Digital Bal- balul bobocilor



• PROIECT VET ERASMUS+ "Pregătire practică în context european" 2020-1-RO01-
KA102-079414 – Mobilitate în Germania, 14 elevi calificarea Mecanic auto şi 2 
cadre didactice

• STEP - Stagiile de practică, un pas spre viitoarea meserie (Proiect cofinanțat din 
Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020 al 
Inspectoratului Școlar Județean Brăila)

• Reușim împreună!- Proiect ROSE (Proiectul privind Învățământul Secundar -
Schema de granturi pentru licee)

• Proiectul de voluntariat Special Olympics Unified Champion Schools- Școala 

Generației Unificate în colaborare cu Fundația Special Olympics din România 

și Ministerului Educației Naționale.

Proiecte aflate în derulare





Liceul Tehnologic “Panait Istrati”

• Strada Plantelor, Nr. 13 

• Tel: 0239619320

• E-mail: panait_istrati15@yahoo.com

• Facebook:

Liceul Tehnologic Panait Istrati Braila

Liceul-Tehnologic Panait Istrati Braila


