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LICEUL TEORETIC „AUREL LAZĂR” DISTINS PENTRU A DOUA OARĂ 

CU CERTIFICATUL „ŞCOALĂ EUROPEANĂ” 

 

 

În fiecare an, Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului lansează concursul 

,,Şcoală Europeană” pentru toate şcolile româneşti care au participat sau participă la 

proiecte internaţionale şi are ca obiective prioritare promovarea unui management 

instituţional centrat pe dezvoltarea dimensiunii europene a educaţiei, promovarea 

experienţelor pozitive ale şcolilor implicate în derularea proiectelor finanţate prin 

programe comunitare, încurajarea utilizării rezultatelor, a produselor finale şi a 

schimbului de bune practici în activitatea didactică şi, nu în ultimul rând, promovarea 

imaginii instituţiilor de învăţământ preuniversitar cu performanţe în activitatea de 

cooperare europeană.  

 

Ca o consecinţă firească a excelenţei în educaţie, Liceul Teoretic “Aurel Lazăr” 

din Oradea, a fost distins de către Ministrul interimar al Educaţiei, Cercetării, Tineretului 

şi Sportului, domnul Liviu Marian Pop, cu certificatul de „Şcoală Europeană – 2012”, 

titlu care conferă şcolii recunoaştere şi prestigiu în cadrul comunităţii educaţionale 

româneşti. 

Joi, 7 iunie 2012, în cadrul unei ceremonii desfăşurate la Palatul Parlamentului, 

directorul liceului prof. dr. Ioan Vasile MICU, profesor dr. Carmen CHIRA, 

coordonatoarea de proiecte şi programe europene, şi eleva Teodora GROZA au primit 

certificatul şi placheta „Şcoală Europeană – 2012”. 

Redobândirea acestui statut este un semn de recunoaştere a eforturilor depuse de 

înstituţie în vederea dezvoltării dimensiunii europene precum şi a succeselor înregistrate 

în cadrul activităţilor de cooperare europeană (derulate în ultimii 12 ani) prin programele 

Lifelong Learning  finanţate de Comisia Europeană, întrucât Liceului Teoretic ,,Aurel 

Lazăr” a fost distins cu titlul de ,,Şcoală Europeană” şi în anul 2009. 

 



Ministrul Liviu Marian Pop a subliniat importanţa deosebită a competiţiei ,,Şcoală 

Europeană” insistând asupra faptulului că ,,«Şcoala Europeană» este un proiect amplu, 

un proiect în care toţi cei implicaţi au devenit cu adevărat ambasadori ai ţării şi au 

reuşit să împrumute din şcolile europene practici pe care să le aplice cu succes în 

unităţile de învăţământ din România.” În alocuţiunea sa, dl. ministru a mai declarat 

următoarele: ,,Sper din tot sufletul ca acest proiect să crească în calitate şi în număr de 

participanţi şi, de ce nu?, şi în avantajele pe care trebuie să le aducă un asemenea 

certificat. Vreau să îi felicit pe cei implicaţi pentru că încearcă să ridice elita şcolii 

româneşti”. 

 

 

 

 

 

 


