
 

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 princi-
pal 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 Agre-
gate 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 anul 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 acel an 
şcolar şi până în prezent instituţia noastră şcolarizează elevi în cicluri-
le: primar, gimanzial şi liceal. 

Plan de şcolarizare 
pentru  

clasa pregătitoare, 
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 parti-
cipare şi egalitate deplină, care să răspundă 
nevoilor diferite de învăţare ale elevilor şi di-
versităţii naturii umane. 

Din istoria noastră…  

 

Liceul Teoretic   
„Lucian Blaga“  

Oferta educaţională a  
Liceului Teoretic 
“Lucian Blaga” 

        Pentru anul şcolar 2020-
2021 Liceul Teoretic „Lucian 
Blaga” a prevăzut 2 clase 
pregătitoare cu 50 locuri  

Circumscripţia şcolară 
Aleea Pantelimon; Intr. Sold. Zambilă Ioniţă; Str. 
Sold. Zambilă Ioniţă; Sos. Pantelimon, nr. 309, 
311A, B, 335, 357A, 357-369 (numere impare), 
375, 389-391, 395-403, 405, 446-450 (numere pa-
re), 454, 493, 499, 499b, 500; Str. Aurului; Str. 
Azotului; Str. Ion Vlad; Str. Sold. Florea Lazăr; 
Str. Sold. Gheorghe Raduţă. 

Conform art. 10 alin. 2 din OMEN 
3277/17.02.2020: 
a) existența unui certificat medical de încadrare în 
grad de handicap a copilului; 
b) existența unui  document care dovedește că este 
orfan de ambii părinți. Situația copilului care pro-
vine de la o casă de copii/ un centru de plasament / 
plasament familial se asimilează situației copilului 
orfan de ambii părinți; 
c) existența unui document care dovedește că este 
orfan de un singur părinte; 
d) existenţa unui frate/a unei surori înmatriculat/ 
înmatriculate în unitatea de învăţământ. 

Criterii generale 

Criterii specifice 
1. Locul de muncă al părinților/ al unui părinte/ 
susținătorilor legali se află în circumscripţia unităţii 
școlare. 
(Adeverinta loc de munca al parintilor) 
2. Bunicii sau rude până la gradul al III-lea ale 
preșcolarului au domiciliul în circumscripția unită-
ții școlare. 
(Copie documente identitate bunici/rude apropiate, 
copie dupa certificate naştere părinţi, bunici, rude , 
pentru a dovedi gradul de rudenie). 
3. Preșcolarul frecventează cursurile grădinițelor 
din circumscripția unității școlare. 
(Adeverinţă de la grădiniţa unde este înscris copilul.) 
4. Unul dintre părinții sau fraţii copilului a absolvit 
unitatea școlară. 
(Copie după diploma de absolvire) 
5. Copilul frecventează unul dintre cluburile/ una 
dintre instituțiile care desfășoară activități extrașco-
lare în circumscripţia unităţii școlare. 

Organizat conform aprobării ISMB nr. 
10063/24.06.2019; 
Programul se desfăşoară între 12:30-15:30 sau 
17:00 conform solicitărilor părinţilor; 
Programul cuprinde activităţi recreative, efectua-
rea temelor, activităţi extraşcolare diverse. 

Şcoală după şcoală 

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


Săli de clasă amena-
jate special pentru 
activtiăţile cu copiii 
de vârstă şcolară mi-
că (5-6 ani). 

Mobilier şcolar modern, 
nou, reglabil; 

Videoproiector 

Materiale didactice  
atractive 

 
23– 30 aprilie  2020 - Depunerea solicitărilor de înscriere. 
04– 06 mai 2020 - Soluționarea de către unitățile de învă-
țământ a solicitărilor de înscriere. 

Prof. înv. primar:  GĂLICEANU-
VLASE CLAUDIA 

Vă invit să pornim împreună într-o 
aventură a cunoașterii în care voi 
veți fi adevărații eroi! 
„Copilăria este inima tuturor vârstelor.” 

Lucian Blaga 

 ♥  TITULAR; 
 ♥  STUDII SUPERIOARE; 
 ♥  PASIUNE PENTRU PROFESIE ; 
 ♥ STIL DE PREDARE MODERN, INTR-UN  ME-
DIU REFLEXIV, FLEXIBIL SI PERSONALIZAT; 
 ♥ PROFESIONALISM SI DĂRUIRE; 
 ♥ ACTIVITĂŢI ŞCOLARE ŞI EXTRAŞCOLARE 
PENTRU DEZVOLTAREA CALITĂŢILOR ŞI AP-
TITUDINILOR TUTUROR ELEVILOR. 

Prof. înv. primar  
BRAŞOVEANU ANDREEA 

Din prima zi de şcoală până la 

absolvire suntem alături de tine. 

•  TITULAR; 

•  STUDII SUPERIOARE;  

•  PASIUNE PENTRU PROFESIE;  

•   RAPORTARE LA CRITERII DE CALITATE, 
EFICIENŢĂ, PROGRES ŞI REUŞITĂ;  

•  STIL DE PREDARE ORIGINAL, MODERN;  

•   PROFESIONALISM SI DĂRUIRE;  

•  ACTIVITĂŢI ŞCOLARE ŞI EXTRAŞCOLARE 
PENTRU DEZVOLTAREA CALITĂŢILOR ŞI AP-
TITUDINILOR TUTUROR ELEVILOR 

  

26 martie 2020  Procesarea cererilor-tip de înscriere, cu 
ajutorul aplicaţiei informatice și  repartizarea la școala de circum-
scripție a copiilor ai căror părinţi au solicitat acest lucru în cererea-
tip de înscriere; 

27– 30 martie 2020   Procesarea cererilor părinților 
care solicită înscrierea la o altă unitate de învățământ 
decât școala de circumscripție, pe locurile rămase libe-
re; 
31 martie 2020 Repartizarea la școala de circumscripție 
a copiilor ai căror părinți au solicitat înscrierea la o altă 
școală decât școala de circumscripție, dar nu au fost 
admiși din lipsă de locuri; 
01 aprilie 2020 - Afișarea  candidatilor înmatriculaţi, a 
locurilor libere şi a copiilor rămaşi neînscrişi . 

4 martie – 23martie 2020 Completa-
rea de către părinți/tutori legal con-
stituiţi/reprezentanţi legal, online 
sau la unitatea de învățământ la ca-
re solicită înscrierea copiilor, a cere-
rilor-tip de înscriere, zilnic, în inter-
valul orar 8,00-18.00(luni-joi) şi 
8.00-17.00 (vineri) 

• cerere tip; 
• certificat naştere copil (copie şi original); 
• BI/CI părinţi (copie şi original); 
• documentul prin care CMBRAE comunică rezultatul pozi-
tiv al evaluării dezvoltării psihosomatice a copilului (copie şi 
original) – pentru copiii care împlinește vârsta de 6 ani în 
perioada 1 septembrie – 31 decembrie 2020; 
• documente care dovedesc îndeplinirea criteriilor generale 
de departajare; 
• documente care dovedesc îndeplinirea criteriilor specifice 
de departajare;  


