
LICEUL TEORETIC „DECEBAL”
BUCUREŞTI

MOTTO: „Singura apărare în fața lumii este cunoașterea ei temeinică” 
(Francis Bacon)



DATE DE COnTACT: 

Bd. Energeticienilor, Nr. 9-11, Sector 3, București, 
Tel./Fax: 0213469233
Web: liceuldecebal-bucuresti.ro,  
E-mail: liceul_decebal@yahoo.com
Autobuze: 102, 202, 123, 135 /Zona Auchan Vitan

mailto:liceul_decebal@yahoo.com




SCURT ISTORIC…
Liceul Teoretic „Decebal” din sectorul 3, Bucureşti, este o instituţie
şcolară înfiinţată în anul 1955 .
De-a lungul timpului a funcţionat sub diferite denumiri în cadrul
învățământului industrial apoi:
- 1990 – Se transformă în Liceul Teoretic „Decebal”, înfiinţarea
ciclurilor primar şi gimnazial.
- 2003 - Liceul Bilingv „Decebal”, introducerea regimului bilingv la
majoritatea claselor.
- 2012 – Prin reorganizarea rețelei școlare primește denumirea de
Liceul Teoretic Bilingv ”Decebal”.
- 2014 – Se revine la denumirea Liceul Teoretic „Decebal”, scade
ponderea claselor cu regim bilingv.



RESURSE UmAnE:

Cadre didactice cu experiență, ancorate în realitatea educaţională. 
100% calificați;
95% titulari;
2 doctori;
2 doctoranzi;
5 Metodiști ISMB;

Garantăm calitatea actului educaţional;
Practicăm o educaţie de tip individualizat şi pe grupe de elevi;
Implicăm părinţii în formarea propriului copil;
Asigurăm consiliere psihopedagogică;
Participăm la numeroase programe educaţionale





BAzA mATERIALĂ:
20 săli de clasă
Laborator fizică
Laborator chimie
Laborator biologie
2 cabinete de informatică
Cabinet pentru limba franceză
Cabinet pentru limba engleză
Sală de festivităţi cu 80 de locuri
Cabinet medical
Cabinet stomatologic
cabinet de consiliere psihopedagogică
Bibliotecă

Mobilier școlar modern, computere, imprimante, videoproiectoare, table inteligente.





„Realizarea Obiectivelor de Dezvoltare ale Mileniului.
Implicarea elevilor și a cadrelor didactice din licee în programe și 

proiecte de educație pentru dezvoltare”

„Dăruind vei dobândi”

„Implică-te! Fii cetăţean european”



„ŞCOALA O PRIORITATE” 
„Timpul liber – un timp câștigat”



ATELIERUL DE PICTURĂ:„ICOAnA-fEREASTRĂ SPRE ABSOLUT



LET'S DO IT, ROmAnIA!



„PROTEjAȚI nATURA  PEnTRU  vIAȚĂ”



„SĂ ŞTII mAI mULTE, SĂ
fII mAI BUn!”
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…DE HALLOwEEn,  TOATĂ LUmEA PETRECE…



ACTIvITĂȚI SPORTIvE
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