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Absolvenții lăzăriști dintotdeauna,
dar mai ales din ultimii ani, sunt
mărturia limpede a unui
manageriat inteligent, receptiv la
nou, cu viziune. În ceea ce
privește profesorii, Lazărul le
oferă șansa de a-și face meseria
în acord cu cerințele unui
învățământ modern, serios,
competitiv.

Oferta educațională
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Profil Specializare Nr. clase Ultima medie

Real

Uman

Matematică-
informatică

Științe ale
naturii

Științe
sociale

Filologie

3

3

2

1

9.80

9.73

9.66

9.57

Înființat în 1860 ca instituție
publică de învățământ, Colegiul
Național „Gheorghe Lazăr” din
București constituie o adevărată
școală a elitelor românești de-a
lungul timpului.

Nina-Ionela Neagoe 
Director



23 săli de clasă
1 laborator chimie
1 laborator biologie
1 laborator fizică
2 laboratoare informatică
rețea PC și Internet full-time
computere noi și performante
1 clasă - cabinet de știinte
socio-umane
1 clasă - cabinet de limba
franceză
1 cabinet de limba
engleză/germană
1 cabinet de consiliere psiho-
pedagogică

1 clasă - cabinet geografie
9 cabinete metodice
puncte de infomare - documentare
profesori: geografie, chimie, limba
română
cabinete de: istorie, fizică, limbi
străine, matematică, științe sociale,
consiliere
1 amfiteatru
1 sală festivități
1 sală de sport
1 bibliotecă (aprox. 55000 volume)
1 cabinet medical
1 cabinet stomatologic
4 table SMART

Baza materială
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Revista LZR a fost fondată acum 11 ani, datorită
ambiției unor tineri autodidacți, pasionați de
jurnalism și tehnologie. Reușim să vă ținem la curent
cu tot ceea ce este nou în materie de filme,
evenimente, cărți și, de ce nu, gânduri. LZR s-a
transformat de-a lungul timpului dintr-o revistă a
Lazărului, într-o revistă accesibilă tuturor liceenilor,
apreciată și la numeroase concursuri de reviste.
 
Cum ne organizăm? LZR funcționează în 5
departamente: Redacție, Tehnoredacție, Grafică,
Fotografie și Administrativ. Pe parcursul anului ne
reunim echipa la ședințe pe departamente și la două
sau mai multe ședințe interdepartamentale, în
special pentru realizarea unor evenimente de
amploare sau conceptul print-ului.
 
Cum mă pot înscrie? La începutul fiecărui an școlar,
înscrierea se face pe baza unui formular, iar în urma
completării acestuia și trimiterea unor documente
specifice fiecărui departament vei fi chemat la un
interviu!
 
De ce aptitudini am nevoie? Căutăm oameni creativi
și dornici să învețe lucruri noi, iar de restul ne
ocupăm noi. Important este să fii deschis la idei noi
și de a lucra într-o echipă numeroasă.

Revista LZR
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LazărMUN este una dintre cele mai de succes conferințe de tip Model United
Nations din țară și un eveniment ce încurajează anual tinerii liceeni să se
dezvolte atât pe plan academic, cât și pe plan social. 
 
Ce implică un astfel de eveniment? Conferinţele MUN (Model United
Nations) reprezintă o simulare în limba engleză a adunărilor din cadrul
Organizației Națiunilor Unite (ONU) , în cadrul cărora au loc discuţii pe
diverse teme (economice, politice, sociale) de importanţă globală.
Conferinţele MUN au fost create pentru liceeni şi studenţi pasionaţi de
diplomaţie, ştiinţe politice sau relaţii internaţionale ce îşi doresc să înveţe
ceva nou în fiecare zi şi să schimbe lumea în care trăim.
 
Între 14-17 Februarie 2020, cea de-a doua ediție LazărMUN a reunit peste
200 de participanți, mare parte dintre aceștia venind din afara Bucureștiului
sau chiar din afara țării. Printre principalii sponsori și parteneri LazărMUN
2020 s-au numărat Raiffeisen Bank și 
Institutul Francez.
 
Cum mă pot implica? În cadrul unui MUN poți
ocupa poziția de delegat al unei țări sau te poți
înscrie pentru o poziție de voluntar / jurnalist / 
fotograf. În cadrul echipei de Staff te vei ocupa 
de partea logistică a evenimentului, iar, dacă
 alegi să faci parte din Press, munca ta va fi
valorificată pe canalele noastre de social-media 
și pe blogul oficial (http://lazarmun.ro/). Ulterior,
după ce dobândești experiență în comunitatea
MUN, te poți alătura chiar echipelor de
organizare, pe partea academică sau de logistică.

LazărMUN
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Parada de Ziua Europei e unul dintre cele mai speciale momente în anii
de liceu ai oricărui lăzărist. Aceasta se ține pe 9 Mai, an de an, iar anul
acesta ar fi fost chiar a 13-a ediție. Este un eveniment reprezentativ
pentru liceul nostru, toată lumea fiind implicată și dedicată – elevii,
împreună cu diriginții, pregătesc totul.
 
Cu două luni înainte de ziua cea mare fiecare clasă extrage o țară
europeană pe care o va reprezenta în cadrul paradei. În săptămânile de
pregătire, copiii creează si repetă coregrafii, își fac rost de costume
specifice, pregătesc povești despre tradițiile țării reprezentate, pictează
și construiesc decoruri, astfel încât totul să impresioneze în cele 5
minute avute la dispoziție pentru momentul artistic din curtea liceului.
 
La final, se vor acorda și premii de către profesorii din juriu, iar clasa a
zecea care primește Premiul cel Mare va avea oportunitatea de a
organiza anul următor parada, astfel continuându-se frumoasa tradiție. 
 
În fiecare an Ziua Europei ne oferă o ocazie de afirmare. Spiritul de
echipă, fluxul nesfârșit de idei, creativitatea nelimitată a elevilor,
competitivitatea și discuțiile interminabile despre ziua mult așteptată
sunt ceea ce definesc evenimentul nostru unic.

Parada de Ziua Europei
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Echipa TITANS face parte dintre cele mai vechi și experimentate
participante la acest concurs in România, fiind prezentă încă din primul
sezon. Echipa se ocupă de proiectarea 3D, construirea, programarea și
promovarea unui robot care trebuie să respecte cerințele sezonului.
Acest concurs a fost creat pentru persoanele pasionate și doritoare să
învețe despre aplicațiile fizicii, programare sau dezvoltarea unui
business, făcând parte în același timp dintr-o echipă unită și dedicată.
 
In prima lună a fiecărui an școlar, un nou sezon FTC începe, cu
deadline-ul in jurul lunii Martie, la Campionatul regional, național și,
respectiv, mondial. Printre sponsorii principali ai competitiei se găsesc
BRD si Nație Prin Educație.

Clubul de robotică TITANS
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First Tech Challenge este una dintre cele mai
importante competiții de robotică la nivel
global. Aceasta promovează valorile STEM și
oferă liceenilor de pretutindeni un loc unde
își pot dezvolta și practica pasiunile.



Recent, în perioada 6-8 Martie a avut loc
turneul de dezbateri Saint George: City of

Debate - 14 în Sfântul Gheorghe, Covasna,
unde munca echipei noastre a fost
valorificată, clasându-se pe poziția

fruntașă.
 

Înscrierile și selecțiile au loc la începutul
anului școlar, locurile sunt limitate, dar

poveștile sunt nenumărate. 

Lazăr Debate Club este unul dintre cele mai
importante cluburi de debate din Bucureşti,
înfiinţat în 2009, în parteneriat cu ARDOR
Muntenia. Este format din lăzărişti doritori
să îşi dezvolte gândirea critică, să înveţe să
vorbească în public fără emoţii și să
abordeze o varietate de subiecte.
Întâmplător câștigăm cu o oarecare
regularitate turnee de dezbateri și altele,
dar cel mai mult ne mândrim că reușim să
creștem oameni faini!
 
Vino și învață de la lăzăriști: majoritatea
instructorilor clubului sunt absolvenți ai CN
”Gheorghe Lazăr”, toți foști membri ai
clubului de dezbateri, care studiază sau
lucrează într-o varietate de domenii: drept,
psihologie, sociologie, business, educație și
multe altele.

Lazăr Debate Club
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Trupa de teatru AS a fost înființată în aprilie 2006 de către Andrei
Gheorghe, fiind o trupă formată exclusiv din liceeni, elevi ai liceului nostru,
din București. În prezent, trupa este formată din 40 de tineri cu vârste
cuprinse între 15 și 19 ani.
 
Activitatea trupei se desfășoară sub forma unor ateliere, având ca scop
dezvoltarea personală a tinerilor prin intermediul educației teatrale.
 
Noi credem că viitorul e legat de educarea tinerei generații. Educația
teatrală vine în sprijinul educației formale și are un impact esențial în
formarea personalității unui elev de liceu, prin dezvoltarea unor abilități de
comunicare.
 
Spectacolele trupei participă la festivalurile pentru liceeni din țară, fiind o
ocazie excelentă de a cunoaște si de a intra în legătură cu alți tineri care au
pasiuni comune. De-a lungul anilor, trupa a reușit să obțină premii în cadrul
acestor concursuri. 
 
De asemenea, ca urmare a participării la
Festivalul Național de Teatru Tânăr "Ideo Ideis"
 și Festivalul Național de Teatru pentru Elevi 
"George Constantin", spectacolul “Almost, Maine” 
a fost prezentat în cadrul Festivalului Internațional 
de Teatru  de la Sibiu și Festivalului Comediei 
Românești "FestCo".

Trupa de teatru AS
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Consiliul școlar al elevilor este structura consultativă ce are ca scop
principal reprezentarea intereselor elevilor din Colegiul Național
"Gheorghe Lazăr". Consiliul reprezintă un mediu sigur în care elevii își
pot exprima liber ideile, părerile și nemulțumirile. Prin demersurile pe
care le luăm, vrem ca vocea lăzăristă să fie auzită în rândul și celor mai
importante organe, ce au vreo implicare în domeniul educației la nivel
național.
 
În cadrul liceului nostru, consiliul este structurat în următorul mod,
Biroul Executiv și Comisii. Comisiile reprezintă grupuri de voluntari din
cadrul liceului, ce lucrează fiecare într-un anumit domeniu, de la
educație, până la relații publice și sport, dar cu același scop comun: de a
oferi cât mai multe oportunități lăzăriștilor.
 
De-a lungul activității noastre, am reușit să creem un eveniment,
devenit deja tradiție în liceul nostru, “Dear Santa”. Comunitatea
lăzăriștilor nu poate lăsa ca sărbătorile de iarnă să treacă fără a le face
copiilor defavorizați o bucurie. Cadourile făcute după dorințele celor
mici din “scrisoarea pentru Moșul” îi fac an de an pe cei mici să uite,
măcar pentru puțin, de lipsurile din viața de zi cu zi, iar noi ne bucurăm
că putem fi inițiativa din spatele acestui proiect.

Consiliul Elevilor
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Departamentul de muzică înseamnă punerea în
scenă a melodiilor preferate de soliști. Cântăm
împreună pentru a ne simți bine, iar spectacolele
sunt rezultatul distracției noastre de-a lungul a 4 - 5
repetiții. Niciun membru din departamentul de
muzică nu este profesionist.
 
Departamentul de dans îmbină arta, creativitatea și
distracția. Toți ne distrăm dansând și învățăm ceva
nou cu fiecare spectacol, fiecare dans pus pe scena.
Niciun moment anost.
 
În cadrul departamentului artistic există și echipa de
Orga. Practic, ei sunt "mințile" din spatele decorului
de la spectacole, a temelor acestora, sau a
festivalurilor desfășurate în anumite perioade ale
anului (de Halloween, Crăciun, Valentine's Day-
Dragobete) și a paginilor de Instagram și Facebook
ale departamentului.
 
Nu în ultimul rând, dacă ai talent la fotografie și o
cameră profesională, ești perfect pentru acest loc!
Responsabilitatea fotografilor este să facă poze la
orice spectacol al departamentului, împărtășind
mai departe amintiri de neuitat.
 
Preselecțiile pentru fiecare subdepartament au loc la
început anului, iar toate informațiile vor fi disponibile
pe canalele noastre!

Departamentul Artistic
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Întrebări frecvente I

Alegerea profilului trebuie să fie orientată către pasiunile
tale, iar principalele deosebiri apar la nivelul tezelor. Teza la

limba română este obligatorie la toate profilele, la real
tezele se dau la alegere la matematică, informatică, biologie,

fizică sau chimie, în funcție de profil, iar la uman istorie,
științe socio-umane și/sau limbă străină. Dacă încă nu ai

luat o decizie, următorul articol ar putea să-ți vină în ajutor:
http://revistalzr.ro/2016/11/uman-vs-real/

CARE SUNT DIFERENȚELE DINTRE PROFILUL REAL ȘI CEL
UMAN?

01

În liceul nostru prima limbă străină este engleza, iar a doua
este franceza sau germana, pentru care optați după

repartiție. A doua limbă străină nu este condiționată de
gimnaziu, iar în plus există un cerc de limba chineză de
începători, în afara orelor de curs. Legat de opționale,

acestea vin în concordanță cu profilul (ex - ore de
informatică suplimentare la real, opționale pentru
pregătirea examenelor de limbi străine la uman).

CE LIMBI STRĂINE SE STUDIAZĂ? PENTRU CE OPȚIONALE
PUTEM OPTA?

02
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Întrebări frecvente II

pg. 14

Lăzăriștii descoperă prin intermediul liceului și alte
oprtunități de voluntariat (precum Interact, GirlUp România,
Crucea Roșie), dar nu numai, participând la proiecte de grup

coordonate de către profesori, dar nu neapărat. Câteva
exemple de proiecte europene / internaționale sunt

Euroscola, Schimburi de experiență în Franța sau SUA,
Technovation, seminarii Ted Ed, training-uri pentru

conferințele MUN etc.

PE LÂNGĂ CLUBURILE DIN LICEU, CE ALTE OPORTUNITĂȚI
EXISTĂ ÎN LAZĂR? 

03

Pe lângă activitățile extra-școlare, cercurile de pregătire
pentru olimpiade, concursuri și profesionalismul cadrelor

didactice se reflectă în rezultatele elevilor. Anul trecut,
promovabilitatea la examenul de Bacalaureat a fost de

99,64% (media pe liceu 9.27), lăzăriștii obținând 193 de note
de 10 curat și două medii generale de nota 10. În plus, la

nivel național, ne mândrim cu peste 60 de premii și
mențiuni la 34 de olimpiade și concursuri acreditate M.E.N.,

la care se adaugă o medalie de aur (Geografie) și o
mențiune (Științe Socio-Umane) la etapele internaționale ale

olimpiadelor menționate. 

DIN PUNCT DE VEDERE ACADEMIC, CARE SUNT
REZULTATELE ELEVILOR?

04



Dragi viitori boboci,
 
Sperăm că prin intermediul evenimentului „Târgul oferta educațională -
ediția XXI” am reușit să vă răspundem la toate curiozitățile și să fim
alături de voi în această perioadă neobișnuită. Stăm acasă și pentru voi,
pentru a vă putea întâlni la toamnă în condiții sigure, pentru a da
startul celor mai frumoși ani din viața voastră, anii de lăzărist.
 
De ce Lazăr? Pentru că sunt prea multe motive de enumerat, pentru că
Lazărul te crește, Lazărul te face să visezi ca un nebun, pentru spiritul și
tradiția lăzăristă. Lazăr pentru oamenii ambițioși, Lazăr pentru Revista
LZR, pentru Trupa AS și multe altele activități, Lazăr pentru prieteniile
ce vor traversa anii. Încă o dată Lazăr pentru profesorii extraordinari,
pentru toate activitățile care te duc în sala de festivități, pentru pauzele
ce se prelungesc în Cișmigiu. Pentru absolvenții, elevii și profesorii
pentru care Lazărul este ACASĂ și o foarte mare FAMILIE. 
 
Poate unora li se pare că sloganul „Pentru unii un liceu, pentru noi un
mod de viață” sună clișeic, dar căpătă sens când ajungi să traiești viața
unui lăzărist, îți promitem!
 
Vă dorim multă baftă la examene și numai reușite mai departe!
Îndrăzniți să visați, să credeți în voi, iar dacă vă puneți încrederea în
Colegiul Național „Gheorghe Lazăr” nu vă vom dezamăgi.
 
Vă îmbrățișăm și multă baftă la examen!

Cuvânt de final
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secretariat@cnlazar.ro
revista.cnlazar@gmail.com
consiliulelevilorghlazar@gmail.com 

https://cnlazar.ro/
https://revistalzr.ro/

@Revista LZR
@Consiliul Școlar al Elevilor
“Gheorghe Lazăr”      

@revistalzr
@cse_gheorghe_lazar
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