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SCURT ISTORIC AL LICEULUI TEORETIC ,,MARIN PREDA” 

 

 În cartierul Regie se înfiinţa în anul 1925 Şcoala de Fete Doamna Stanca, şcoală  

menită să pregătească fete, din Bucureşti şi din țară, în diferite meserii specifice. Școala 

dispunea la vremea respectivă de spații de studiu, cazare și instruire practică aflate și azi în 

cartierul Regie. 

 În anul 1939 şcoala îşi schimbă denumirea în Gimnaziu Comercial ,,Doamna Stanca” 

iar în anul 1948 școala capătă denumirea de Școala Comercială nr.4 cu profil tehnologic. 

 În anul 1950  instituţia îşi schimbă denumirea în Şcoala Medie Tehnică de Comerţ nr. 

4 pentru ca în anul 1953 să devină Şcoala Medie de Fete nr. 25. 

 În 1963  pe strada Porumbacu nr. 52 se construiește un sediu nou şi se înfiinţează aici 

Liceul Teoretic nr. 25 care ia naştere prin unirea Şcolii Medii de Fete nr. 25 cu Școala 

Generală 165. 

 Politica de industrializare forţată din anii ‘70 a dus şi la schimbarea filierei, liceul 

transformându-se din liceu teoretic în liceu industrial.  

în anul 1977 şcoala va fi denumită Liceul Industrial ,,Tehnometal” care va fi sub patronajul 

întreprinderii omonime, având profilurile mecanic și electrotehnic. În acest scop au fost 

amenajate atelierele din Calea Plevnei nr. 214 cu profilurile lăcătușerie, prelucrări prin 

așchiere, electrotehnic și sudură. 

 Din anul 1979 se amenajează noi spații în localul din șoseaua Grozăvești nr. 9 (fostă 

școală generală) cu cămin pentru elevii din provincie, precum și ateliere de instruire practică. 

 În anul 1984 sub patronajul întreprinderii Tehnometal se realizează și colaborarea cu 

întreprinderea IAUC, Precizia, IFMA, IMSAT, IRA Grivița unde s-a realizat instruirea 

practică a elevilor de liceu și școală profesională în diverse meserii ca de exemplu: asamblări 

ascensoare, electronică, prelucrări prin așchiere, electrician auto, mecanic auto, tinichigiu 

auto, etc. 

 Evenimentele din decembrie 1989 au generat schimbări şi la nivel Liceului 

,,Tehnometal”. Astfel, în toamna anului 1990 o parte din corpul profesoral se scindează şi 
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constituie Liceul Teoretic ..Doamna Stanca”, iar restul personalului didactic, inginerii, 

maiștrii instructori precum și personalul nedidactic constituie Grupul școlar ,,Tehnometal”. 

Aceste două licee au funcționat în același sediu  până în anul 1999. Faptul că cele doua licee 

aveau acelaşi partimoniu nu a fost agreat de Ministerul Învăţământului care a dispus 

desfiinţarea Liceului Teoretic ,,Doamna Stanca”. Aşa se face că începând cu 1 septembrie 

1999  Liceul Teoretic Doamna Stanca se desfiinţează şi se înfiinţează o nouă instituţie Liceul 

,,Marin Preda” care ia naştere din fuziunea Liceului Teoretic Doamna Stanca  cu Școala 

Generală nr. 166 situată în actualul sediu din strada Ruşeţu nr. 17.  

 În anul şcolar 1999-2000 activităţile didactice s-au desfăşurat în ambele sedii din 

strada Porumbacu nr. 52,  unde învăţau elevii claselor X-XII iar clasele I-IX studiau în sediul 

din  strada Ruşeţu nr. 17. 

           Corpul vechi al sediului  actual al liceului a fost finalizat în anul 1963, corpul nou a 

fost finalizat în vara anului 1998,  iar sala de sport a fost inaugurată în prezenta primului 

ministru şi a ministrului educaţiei în septembrie 2004. 

 În anul 2012 Liceul „Marin Preda”  devine Liceul Teoretic „Marin Preda”. 

   Ca poziţie geografică Liceul Teoretic „Marin Preda”  este amplasat în zona de nord-vest  a 

municipiului Bucureşti având coordonatele geografice  44°45´96´´ latitudine nordică şi 

26°04´23´´ longitudine estică în imediata vecinătate a parcului Marin Preda. 

 


