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GIMNAZIAL 
 
 

Total clase 
nr. 

clase 
nr. 

elevi 

V 
intensiv 
engleză 

1 30 

 
 
 

LICEAL 
 
 

Total clase 
nr. 

clase 
nr. 

elevi 

IX 

REAL 

matematică 
informatică 

3 84 

ştiinţe ale 
naturii 

3 84 

UMAN 

ştiinţe 
sociale 

2 56 

filologie 1 28 

 
 

 

Bază materială şcolară 
24 săli de clasă 
Laborator chimie 
Laborator biologie 
Laborator fizică 
3 laboratoare informatică (reţea PC          
şi Internet) 
Cabinet ştiinţe socio-umane 
Cabinet limba franceză 
Cabinet limba engleză 
Cabinet limba germană 
Cabinet consiliere psiho-pedagogică 
15 cabinete metodice 
Amfiteatru 
Sală de festivităţi 
Sală de sport 
Bibliotecă (aprox. 55.000 volume) 
Cabinet medical 
Cabinet stomatologic 

 

Date statistice recente 
 

Admitere 2019-2020 
 

Specializare Locuri 
Ultima     
medie 

MATE-INFO 84 9,80 
ȘTIINȚE ALE NATURII 84 9,73 

ȘTIINȚE SOCIALE 56 9,66 
FILOLOGIE 28 9,57 

 
Bacalaureat 

 

Anul Procent de promovabilitate 

2017 100% 
2018 100% 
2019 100% 
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” LAZĂR, PENTRU UNII UN LICEU,  

PENTRU NOI, UN STIL DE VIAȚĂ”  
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“În episodul meu popas prin liceul de lângă 
Cişmigiu am avut sentimentul că bolţile de 
piatră ale acestei copleşitoare instituţii sunt 
un antic arc de Triumph prin care nu pot trece 
decât învingătorii şi la zidurile căruia se aud 
gemetele celor învinşi. Acest liceu de 
severitate romană este făcut pentru 
învingătorii vieţii”. 
           

  Acad. prof. univ. dr. doc. George Călinescu 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Un strop de istorie 
7 decembrie 1859 – a apărut opisul 

domnesc nr. 518 în Monitorul Oficial nr.    147/7 
dec. 1859 prin care domnitorul Alexandru Ioan 
Cuza a  ordonat deschiderea celui de-al doilea 
gimnaziu din Bucureşti, care se va denumi 
„Gimnaziul lui Lazăr” 

1992 – şcoala s-a afiliat la UNESCO 
2004 – s-a acordat titlul de Şcoală 

Europeană, prin Ordinul ministrului 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

20 decembrie 2010- pentru rezultatele de 
excepţie  obţinute în procesul de formare 
intelectuală şi umană a tinerelor generaţii se 
conferă Ordinul „Meritul pentru învăţământ” 
în grad de Ofiţer, demonstrând calitatea 
învăţământului preuniversitar din  Colegiul 
Naţional „Gheorghe Lazăr”. 

 
Proiecte specifice 
Revista Liceului ”LZR” 
Blogul revistei «revistalzr.ro » 
Departamentul artistic 
Proiectul «Treptele succesului » 
Club de dezbatere în limba engleză  
Cerc de limba franceză 
Cerc de limba engleză 
Cerc de limba chineză 
Trupa de teatru AS 
Proiecte naționale și internaționale 
- EnSoEd, proiect european Erasmus +, î n 
colaborare cu parteneri din Italia, Spania, 
Grecia, Cipru, Olanda, care promoveaza  
implicarea î n antreprenorialul social; 
- Acord de parteneriat cu Institutul pentru 
Solidaritate Socială, în vederea organizării 
evenimentului PISA 2018 și inegalitățile din 
învățământul din România,  decembrie 2019; 
- Protocol de colaborare cu Asociația Școala 
de Valori  - proiect CoderDojo Tech Schools, 
decembrie 2019; 
- Acord de parteneriat cu Asociația 
MăEduc.ro, pentru derularea proiectului 
România civică, România educată, prin 
ateliere de informare, noiembrie-decembrie 
2019; 
- Program de optimizare a relației școală-
familie, educația părinților (clasele V-VIII, 
Relația cu copii - psiholog Mirela Horumbă; 
clasele IX-XII, Adolescența - psiholog Domnica 
Petrovai); 
- Protocol de parteneriat cu Coachingdipity 
SRL în vederea dezvoltării personale și 
profesionale a profesorilor, iunie-octombrie 
2019; 

- Protocol de colaborare cu Forumul Tinerilor din 
România, in vederea desfășurării programului de 
consultări publice Dialogul UE cu TINErii, octombrie 
2019; 
- Elaborarea unei strategii NON-Violență în 
parteneriat cu DGPL - Serv de Prev și Comb a Viol. în 
Mediul Școlar; 
- Acord de parteneriat cu Școala Gimnazială 
„Petrache Poenaru”, în vederea desfășurării 
proiectului Fii C.O.O.L. - Fii Competitiv-Organizat-
Orientat-Lucrativ, septembrie 2019; 
- Parteneriat cu Facultatea de Medicină Carol Davila 
din București; 
- Parteneriat cu Colegiul Internațional Transilvania – 
din Cluj; 
- Cursuri de mindeducation : elevi-părinți-profesori; 
- Proiect educațional interșcolar ,, Copiii descoperă 
Pământul; 
- Proiect educațional interșcolar ,, Copiii descoperă 
Europa; 
- Parteneriat cu Facultatea de Geografie și ASG 
"Exploratorii secolului XXI"; 
- Proiect Civitas Surâsul copilăriei; 
- Echipa de robotica FTC; 
- Organizare eveniment anual LZRRoboticsFest; 
- Cluburi de fotografie, robotică, dezvoltare 
personală, istorie. 
 

       
 

      


