
Înfiinţată în anul şcolar 1948-1949 sub forma unei
Şcoli de ucenici, transformată succesiv în Şcoala
profesională de tâmplari, Şcoala profesională de
produse finite din lemn şi Grup Şcolar Forestier,
unitatea noastră şcolară funcţionează în localul
actual din anul 1973, având atunci denumirea de
Grup Şcolar de Industrializare a Lemnului “Pipera”.



Incluzând într-o singură unitate şcolară un
Liceu tehnologic, şi o Şcoala postliceală, Liceul
Tehnologic “Constantin Brâncuşi” și-a
diversificat cromatica profilurilor după anul
1990, înglobând specializările tehnician
designer mobilă și amenajări interioare,
tehnician ecolog și protecția calității mediului
și tehnician în turism pentru clasele de liceu,
curs de zi.



În urma acţiunilor de igienizare, întreţinere şi reparaţii desfăşurate în ultimii ani, localul şcolii precum
şi ateliere de instruire practică au în acest moment o stare foarte bună. Având avantajul de a fi fost
şcoală de demonstraţie în Programul PHARE, unitatea noastră şcolară se bucură de o dotare
excepţională cu aparatură didactică, tehnică modernă şi echipament informatic aflate în perfectă
stare de funcţionare în cele 40 cabinete, laboratoare şi săli de clasă.



În localurile şcolii sunt 
amenajate şi în perfectă
stare  de funcţionare 11

laboratoare: Chimie,
Informatică, Biologie şi 

Fizică, având  o dotare şi  un  
grad de  întreţinere 
deosebite. În şcoala 

funcţionează alte 8 cabinete
dintr-un total de 40 săli de 

curs: Desen, Geografie, Fonic, 
Istorie, Matematică, 
Tehnologic, Limba şi 

literatura română. Liceul are 
în dotare sali de gimnastică si 
fitness si un teren de sport în 
aer liber cu  dimensiunile de 

40 X 30 m.

Biblioteca şcolii, prevăzută
cu depozite pentru  literatură
beletristică şi  tehnică, are 
în inventar peste 20.000 de 

cărţi.

c



Stabilite încă din 1994, actuală  siglă a liceului precum   şi   simbolul acestuia - Coloana Infinitului -
ne individualizează în contextul liceelor bucureştene, marcând  deopotrivă  afinităţile elevilor pentru  

cultura generală  şi cultura tehnică în  mod special





O scurtă prezentare a liceului
În  fiecare  an,  şcoala  a  fost reprezentată la toate fazele olimpiadelor  şcolare, în mod  special  la etapa 

naţională a Concursului profesional şi a Olimpiadei interdisciplinare, elevii noştri  obţinând premii şi  
menţiuni. Rata de promovabilitate, prin  cumul, pentru toate tipurile de şcoli, este  în fiecare an de 99 

%, iar elevii din 10 clase dintr-un total  de 20  de  colective au medii cuprinse între 7 şi 10. Nu am avut 
niciodată elevi eliminaţi sau  transferaţi  disciplinar pentru abateri de la normele  regulamentelor  

şcolare   sau  din   alte   motive
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