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TREI FEȚE 

              Lucian Blaga, 1919 

Copilul râde: 

“Înțelepciunea și iubirea mea e jocul!” 

Tânărul cântă: 

“Jocul și-nțeleciunea mea-i iubirea! 

Bătrânul tace: 

“Iubirea și jocul meu e-nțelepciunea!” 
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Scurt  istoric: 

Liceul Teoretic Lucian Blaga a fost înfiinţat în anul şcolar 

1957-1958 prin comasarea şcolilor generale nr.64 şi nr.65 

sub denumirea de Şcoala Medie nr.29 Alexandru Sahia. 

Începând cu anul şcolar 1990-1991 se fac demersurile 

necesare la Ministerul Educaţiei şi Cercetării pentru ca 

liceul să redevină unul teoretic şi să poarte denumirea 

ilustrului om de cultură, Lucian Blaga. 

În anul şcolar 1999-2000 Şcoala Generală nr.53 se 

comasează cu liceul, titulatura finală urmând a fi Liceul 

Teoretic „Lucian Blaga". În noul institut de învăţământ 

vor funcţiona învăţământul primar, cel gimnazial şi cel 

liceal.  
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Vei găsi o OFERTĂ EDUCAȚIONALĂ care să 

se potrivească dorinței de studiu și de 

perfecționare și care să te ajute să-ți împlinești 

visurile! 

 

Vei găsi o echipă de profesori cu o  înaltă 

pregătire profesională, etică și morală, dornică 

să te ajute să te desăvârsșesști ca profesionist și 

ca om! 

 

Vei găsi un liceu care să-ți asigure toate 

dotările necesare unei educații moderne, unde 

se desfășoară activități și proiecte 

extracurriculare care să îmbine armonios 

teoria cu experimentul! 
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Specializare  Cod 2020 Locuri 
2020 

Filiera Profil Limbă 
Predare 

Media 
Admitere 2019 

Matematică-
Informatică 

209 28 Teoretică Real Limba 
română 

7,55 

Ştiinţe ale 
Naturii 

210 56 Teoretică Real Limba 
română 

7,30 

Filologie 211 56 Teoretică Uman Limbă 
română 

7,53 

Ştiinţe 
Sociale 

212 28 Teoretică Uman Limba 
română 

7,46 

 Oferta educațională a liceului nostru cuprinde atât 

profil UMAN, cu specializările ȘTIIȚE SOCIALE, și 

FILOLOGIE, cât și profil REAL, cu specializările 

ȘTIINȚE ale NATURII și MATEMATICĂ-

INFORMATICĂ. 

Vei găsi în tabelul de mai jos toate informațiile care să te 

ajute să optezi corect pe Fișa de înscriere. 

 Completează cu 
atenție Fișa de înscriere! 
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 Echipa didactică, bine 

pregătită profesional, va fi  tot 

timpul lângă tine și te va ajuta 

să-ți atingi întregul potențial 
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„Profesorii îţi deschid uşa. 

De intrat, trebuie să intri singur.”  

  Proverb chinezesc 
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Pentru a îmbina armonios 
teoria cu experimentul, 
vei avea la dispoziție 
înreaga bază materială a 
liceului. 
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 Vei găsi: 

• 2 laboratoare de fizică; 

• 2 laboratoare de chimie; 

• 2 laboratoare de biologie; 

• 3 laboratoare de 

informatică; 

• 2 săli de sport şi teren de 

sport; 

• Centrul de Documentare 

şi Informare; 

• 1 cabinet consiliere 

psihopedagogică ; 

• 1 cabinet medical; 

• 1 cabinet stomatologic. 
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Dacă eşti interesat de activităţi cu 

caracter civic şi de voluntariat, te poţi 

înscrie în Brigada Civică Voluntară a 

liceului care îşi desfăşoară activitatea 

sub coordonarea Asociaţiaei“Foişorul 

de Foc - Voluntariat si Parteneriat 

pentru Viaţă“  

Poţi participa alături de noi la 

sărbătorirea zilei Armatei Române 
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Dacă eşti interesat de educaţia 

financiară, poţi participa la 

programe informativre oferite 

de BCR 

Dacă eşti interesat de educaţia  

artistică, poţi participa la 

proiecte care dezvoltă aceste 

teme  
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Dacă îţi plac filmele şi eşti 

pasionat de critică de film, de 

regie, scenariu de film sau 

actorie, te poţi înscrie în 

CLUBUL DE FILM 

Dacă eşti pasionat de 

excursii şi drumeţii, 

vei găsi oportunităţi 

să descoperi locuri 

interesante. 

Dacă consideri ca eşti un bun 

organizator, te poţi implica 

în proiectele şi activităţile 

Asociaţiaei Elevilor 
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Dacă îţi place să cânţi şi să 

dansezi, te aşteptăm să te 

implici în organizarea 

momentelor artistice care au 

loc cu ocazia diferitelor 

evenimente 
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 Spaţiu de studiu, lectură 

şi relaxare, Centrul de 

documentare şi informare 

oferă oportunităţi interesante  

pentru activităţi şi proiecte. 

Teme, studiu, lectură, 

activităţi multi-media 
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Proiecte 

media 

Lectura 

activă 

Hand-made 



16 

 

Dacă îţi place să scrii, să iei interviuri , să 

editezi, te aşteptăm să te implici în 

realizarea revistei liceului  -   

 Pe Aripile Cunoaşterii 
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Asociația de părinți 

LTLB se implică activ în 

viața liceului și sprijină  

procesul de învățământ 

prin proiecte, activități și 

informații utile. 
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Liceul Teoretic ”Lucian Blaga”  
Șoseaua Pantelimon, nr. 335, 

Sector 2,  București 
liceulteoreticlucianblaga@yahoo.ro 

Telefon/Fax: 0212551265 
www.ltlb.ro 


