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Localizare şi date utile  

Liceul  Teoretic “Lucian Blaga” a fost înfiinţat la 1 septembrie 
1957 când s-au unit şcolile generale nr. 64 şi nr. 65 sub denumirea de 
Şcoala Medie Mixtă nr. 29 “Alexandru Sahia” 

În anul şcolar 1969-1970 Liceul nr. 29 „Alexandru Sahia”, se 
mută într-o nouă locaţie, actualmente corpul B al Liceului  Teoretic 
“Lucian Blaga”, urmând ca, în anul 1974, liceului să-i fie anexate încă 
două clădiri (actuala clădire principală şi centrul de ateliere). Ultimele 
două corpuri vor fi adăugate între anii 1976-1977 (actualul corp C şi 
sala de sport).  

În anul şcolar 1977-1978 se separă corpul B, de corpul 
principal A. Corpul B deveni Şcoala Generală nr. 53. Tot în acest an 
şcolar, liceul îşi schimbă profilul devenind liceu industrial, fiind 
patronat de intreprinderea I.M.U.A.B. („Întreprinderea de Mașini 
Unelte și Agregate București”) si I.C.S.I.T.M.U.A. („Institutul de 
Cercetare Ştiinţifică şi Inginerie Tehnologică pentru Maşini şi Utilaje 
Agricole”). Din acest an şcolar şi până în anul şcolar 1990-1991 liceul, 
va purta denumirea de Grupul Şcolar Industrial „Alexandru Sahia”. 

Începând cu an şcolar 1990-1991, Grupul Şcolar Industrial 
„Alexandru Sahia” va redeveni Liceu Teoretic (aşa cum a funcţionat 
până în anul şcolar 1976-1977) şi se va numi “Lucian Blaga”. 

În anul şcolar 1999-2000, după 23 de ani de la despărţire, 
Şcoala Generală nr. 53 se comasează cu liceul obţinându-se actuala 
structură a Liceului Teoretic „Lucian Blaga". Începând din acest an 
şcolar şi până în prezent instituţia noastră şcolarizează elevi în 
ciclurile: primar, gimanzial şi liceal. 

Plan de şcolarizare pentru clasa a IX-a, 
anul şcolar 2020-2021 

VIZIUNEA NOASTRĂ ESTE: 

„O şcoală de calitate” 
Liceul Teoretic „Lucian Blaga” îşi propune un 
învăţământ de calitate şi eficient, compatibil cu 
sistemul educaţional european, bazat pe 
participare şi egalitate deplină, care să 
răspundă nevoilor diferite de învăţare ale 
elevilor şi diversităţii naturii umane. 

Din istoria noastră…  

 Liceul Teoretic   
„Lucian Blaga“  

Oferta educaţională a  
Liceului Teoretic 
“Lucian Blaga”,  

An şcolar 2020-2021 

http://www.facebook.com/pages/Liceul-Teoretic-Lucian-Blaga-Bucuresti/148296141924161
http://www.facebook.com/pages/Liceul-Teoretic-Lucian-Blaga-Bucuresti/148296141924161


 Premisa de la 
care pornim (noi cei 
care contribuim la 
formarea şi educarea 
tinerilor - cadrele 
didactice în frunte cu 
echipa managerială a 
şcolii ) este ca fiecare 
învăţător şi profesor 

dezvolte copiilor cu care lucrează abilităţi de viata 
care să le asigure acestora o integrare eficientă în 
societate. Suntem interesaţi să vedem că cei care 
ies “din mâna noastră de educatori” au simţul 
răspunderii, ştiu să discearnă între ce este bine şi 
ce nu, au capacitatea de a lua decizii, sunt oameni 
de încredere. 
            De aceea prin tot ceea ce predăm, 
explicăm, demonstrăm, noi cadrele didactice, 
încercăm să legăm învăţământul de viaţă, de 
practică, să îi facem pe elevi să vadă dincolo de 
aparenţe, să înţeleagă efectul, căutând mai întâi 
cauza.  

O echipă competentă vă stă la dispoziţie 
pentru următorii 4 ani!  

Programul liceului cuprinde două 
schimburi: 7.30-12.30/13.30 (clasele CP-
IV şi XI-XII) şi 12.30-19.30(claseleV-X) 


