
Ș I  T U  P OȚ I  F I  L Ă Z Ă R I ST !  

 

OFERTA DE STUDII 

Clasa a V-a: 28 locuri 

Clasa a IX-a: 

▪ Profil real 

Matematică-informatică - 28 locuri 

Științe ale naturii - 28 locuri 

▪ Profil umanist 

Filologie - intensiv engleză - 28 locuri 

Științe sociale - 28 locuri 

  

SCURT ISTORIC 

Liceul Teoretic „Aurel Lazãr”din  Oradea are o istorie aparte față de celelalte unități școlare, 

încã de laînființarea sa, în condiții speciale. Liceul a luat fiinţă prin separarea secţiei române 

de cea maghiară din fostul liceu Industrial Nr. 5, Oradea şi a primit clădirea fostei şcoli 

intrejudeţene de partid, actualul  lui sediu. Clădirea nu a fost proiectată ca unitate şcolarăşi 

din acest motiv şcoala a necesitat multe modificări interioare şi optimizări pentru a fi adusă 

cât mai aproape de fizionomia unei clădiri special proiectate pentru a fi unitate de 

învăţământ. 

La început, liceul nostru a funcţionat cu clase de filieră tehnologică (profil industrial) curs de 

zi şi seral (33 clase), apoi s-a transformat treptat în liceu de filieră teoretică (profil uman şi 

real) ce include, începând cu anul şcolar 1990-1991, și  clase de gimnaziu.De la înfiinţare şi 

până azi, liceul nostru şi-a căutat o identitate proprie, asigurată de o conducere inteligentă, 

tinzând spre 20 clase, pe termen mediu, prin planuri de şcolarizare viabile, interesante şi 

atractive pentru publicul căruia i se adresează.Din corpul profesoral al acestui liceu au făcut 

şi fac parte nume cu sonoritate în categoria noastră socio-profesională, care au dat în timp 

garanția unei şcoli de calitate. 

 

DE CE AUREL LAZĂR? 

Numele liceului, Aurel Lazăr, a fost ales de unul dintre profesorii care a activat  în şcoală încă 



de la începuturile sale, Petru Budiuri, profesor de istorie şi ştiinţe socio-umane. 

Deşi în arhiva liceului nu există niciun document care să ateste acest lucru, cele 8 cadre 

didactice care predau în această instituţie încă de la naşterea sa susţin această ipoteză. Este  

vorba despre Doina Sfîrlea şi Luminiţa Zamfira Vînturache – prof. de limba română, Liana 

Pompilia Popa şi Carmen Chira – prof. de limba engleză, Ana Tuduce – prof. de biologie, 

Rodica Mihaela Turcaşşi Rodica Angela Sabău (căsătorită Juncu) – prof. de chimie, Livia 

Mogoş (căsătorită Ghiurcuţa) – prof. de istorie.  

 

VIZIUNE ȘI MISIUNE 

Unitatea noastrăşcolară urmăreşte crearea unui climat de muncă stimulativ, prin aplicarea 

corectă a politicilor educaţionale, prin promovarea unui învăţământ deschis şi flexibil, în 

vederea dezvoltării individuale a fiecărui tânăr beneficiar al sistemului educaţional, astfel 

încât să dea sens încrederii şi aspiraţiilor sale. Conform modelului cultural european, unul 

care tinde să devină universal, educaţia  primeşte un rol din ce în ce mai important. 

Misiunea școlii noastre este dezvoltarea fiecărui elev la potențialul său maxim punând 

accent pe dezvoltarea valorilor promovate prin filosofia educațională a școlii și a 

competențelor cheie care îi permit învățarea pe tot parcursul vieții. Misiunea asumată o 

reprezintă asigurarea unei educaţii de calitate care să corespundă cerinţelor comunităţii 

locale şi, în acelaşi timp, asigurarea formării viitorilor cetăţeni europeni competenţi, 

responsabili, întreprinzători, comunicativi şi capabili să se integreze social într-o Europă 

Unită, stabilăşi prosperă.  

Şcoala noastră se doreşte a fi o şcoală a noilor tehnologii de informare şi dezvoltare 

personală, un spaţiu generos în care elevii îşi dezvoltă creativitatea, abilităţile sociale, de 

comunicare şi practice, o şcoală a cărei prioritate este accentuarea procesului de 

internaţionalizare, dar care, totodată, păstreazăşi promoveazătradiţiile locale şi naţionale. 

Liceul nostru le asigură elevilor un parcurs propriu, o educaţie în spirit european, o instrucţie 

adecvată nevoilor şi aptitudinilor personale, dezvoltându-le, în egală măsură, capacităţile de 

adaptare şi orientare pentru o eficientăşi facilă integrare într-o societate aflată într-un 

profund şi continuu proces de schimbare.  

Misiunea Liceului Teoretic Aurel Lazăr este de a forma elevii prin abordare transversalăși 

interdisciplinară în următoarele domenii de competențe-cheie:  

▪ comunicare în limba maternă;  



▪ comunicare în limbi străine; 

▪ tehnologia informațiilor și comunicării;  

▪ a învăța să înveți;  

▪ a învăța ce să faci;  

▪ a învăța să traiești împreună cu ceilalți; 

▪ a învăța să fii. 

 

ACTIVITĂȚI EXTRACURRICULARE  

Diversitatea și bogăția ofertei extracurriculare permite implicarea unui număr foarte mare de 

elevi într-o paletă largă de activități în funcție de aptitudinea, talentul, interesul sau 

disponibilitatea fiecăruia. 

 

BAZA MATERIALĂ 

▪ 20 săli de clasă dotate cu table albe și videoproiectoare 

▪ 6 laboratoare (informatică, fizică, chimie, biologie) 

▪ 6 cabinete de specialitate (limba română, limbi moderne, istorie, geografie) 

▪ 2 cabinete medicale (pediatrie și stomatologie) 

▪ 1 sală de festivități cu 100 locuri 

▪ 1 sediu al Consiliului elevilor 

▪ 1 sală de lectorat cu părinții 

▪ 1 sală Erasmus+ 

▪ 1 hotel-internat (90 locuri, camere cu 3 paturi și baie proprie) 

▪ 1 cantină cu 100 locuri 

▪ acces internet 

 

REALIZĂRI LĂZĂRISTE   

12.02.1990 – înființarea liceului 

04.10.1996 – înființarea Consiliului Elevilor (primul din Bihor și al doilea din țară) 

15.09.1997 – apare primul număr al revistei Lăzăriștii (revista apare și în prezent) 

2000 – primul proiect de cooperare europeană al liceului 

2012 – înființarea trupei de teatru RE-ACT 

2016 – Ziua Euroscola/Strasbourg 



2018 – obținerea titșușui de Școală eTwinning 

2019 – înființarea clubului de robotică și IT RoboCode 

2015 – Centru ECDL  

2017 – Centru de predare a limbii chineze 

2017 – Centru Cambridge English 

2018 – obținerea titlului de Școală Europeană pentru a patra oară consecutiv  

2019 – începe derularea celui de-al nouălea proiect de cooperare europeană al liceului 

• Promovabilitate 100% la examenele naționale (Evaluare Naționalăși Bacalaureat) 

• Promovarea Examenului de Bacalaureat cu media 10 

 

SPIRITUL LĂZĂRIST 

Înseamnă dorința noastră de a fi împreună, de a ne bucura de vârsta  noastră, de a trăi 

frumos, civilizat anii adolescenței, de a ne ajuta la greu, de a înlătura orice urmă de  

individualism și egoism. Și aceasta tocmai pentru că „nu timpul te învață să gândești, ci firea 

și educația timpurie”. 

 

Av. AUREL LAZĂR – ARTRIZAN AL MARII UNIRII DE LA 1 DECEMBRIE 1918 

Artizan al Marii Uniri, Aurel Lazăr este cel mai de seamă reprezentant al Bihorului în lupta 

pentru „unirea necondiționată” a Transilvaniei cu România.  

Este cel care a pus Oradea pe harta Marii Uniri. 

 

Av. Aurel Lazăr (1872-1930), a fost membru al Partidului Naţional Român, participant la 

Marea Unireşi membru al Marelui Sfat Naţional Român din Transilvania, membru al 

Consiliului Dirigent al Transilvanieişi deţinător al Resortului Justiţie, deputat de Bihor şi 

vicepreşedinte al Camerei Deputaţilor, membru fondator al Uniunii Avocaţilor din România, 

preşedinte al PNŢ Bihor, primar al municipiului Oradea.  

Părinţii lui Aurel Lazăr au fost Teodor Lazărşi Iuliana (născută Papp). Aurel Lazăr s-a 

născut la 5/17 august 1872 la Oradea şi a mai avut o soră, Cornelia (căsătorită Kiss). 

În toamna anului 1897 Aurel Lazăr s-a căsătorit cu Valeria Fejer, fiica avocatului 

Gheorghe Fejer din Ineu, judeţul Arad. Bunica maternă a lui Aurel Lazăr, Silvia, era soră cu 

soţia lui Iosif Vulcan, Aurelia. Familia Lazăr a avut un singur fiu, Liviu, devenit avocat şi 

profesor la Academia de Drept din Oradea, ulterior mutatăl a Cluj.  
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Studiile gimnaziale şi liceale le-a terminat la Liceul Premonstratens din Oradea în anul 

1890, apoi s-a înscris la Academia Regală de Drept din Oradea. În anul IV al studiilor 

superioare s-a mutat la Facultatea de Drept din Budapesta, unde a terminat studiile juridice. 

În ianuarie 1896 a obţinut titlul de “doctor iuris”la Universitatea din Budapesta, iar la 30 

iunie1897 a susţinut examenul de intrare în avocatură. Imediat după obţinerea dreptului de 

practicăşi-a deschis un birou particular la Oradea, de care s-a ocupat pentru mult timp 

asociatul său, avocatul Vasile Bledea.  

Încă din studenţie Aurel Lazăr şi-a manifestat iubirea faţă de poporul român, din care 

făcea parte. În această perioadă a semnat împreună cu alţi studenţi români o scrisoare 

trimisă preşedintelui Societăţii de Leptură din Oradea, care exclusese din rândurile sale pe 

Justin Ardelean, student român care criticase în revista satirică „Vulturul” politica statului 

maghiar faţă de naţionalităţi şi pe românii renegaţi.  

În perioada Memorandumului, înainte de a începe la Cluj procesul memorandiştilor, 

peste două sute de studenţi români din Viena, Graz, Budapesta, Oradea şi Cluj, printre care 

s-a aflat şi Aurel Lazăr, au redactat şi răspândit un „Manifest” şi un „Apel”, pentru a atrage 

atenţia asupra acestui proces.  

El s-a implicat şi în viaţa culturală a românilor bihoreni, participând, organizând sau 

prezidând serate, baluri şi petreceri culturale. Uneori chiar în casa sa, studenţii români care 

manifestau sentimente naţionale primeau sfaturile de care aveau nevoie, iar unii dintre ei, 

cum ar fi Nicolae Bolcaş şi Ioan Ciordaş, s-au aflat în primele rânduri ale luptei naţionale în 

anul 1918. În 1897, Aurel Lazăr s-a numărat printre cei care au susţinut înfiinţarea 

Institutului de credit şi economii „Bihoreana”, alături de Iosif Vulcan, Nicolae Zigre, Florian 

Duma, Coriolan Pop, Iosif Roman şi alţii. A devenit membru în comitetul director al băncii, iar 

ulterior avocat al acesteia.  

Primele procese notabile la care a luat parte în calitate de apărător au fost cele 

intentate unor publicişti români de renume, persecutaţi de autorităţi. În februarie 1899 i-a 

luat apărarea lui Emanuil Măglaşiu, colaborator al ziarului Tribuna Poporului din Arad. În 

acest ziar, Aurel Lazăr publicase un articol prin care protesta împotriva măsurii de 

exmatriculare a şaptesprezece studenţi români de către autorităţile maghiare, studenţi care 

îi luaseră apărarea lui Lucian Bolcaş, un alt student român care la o serată folosise un „ton 

mai îndrăzneţ” împotriva autorităţilor, fără a încălca însă legea. În anul 1904 a făcut parte din 
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comitetul care sub auspiciile societăţii ASTRA a organizat jubileul de patruzeci de ani al 

revistei „Familia”. 

Pe plan politic, implicarea sa în viaţa socialăşi legăturile strânse cu fruntaşi ai 

românilor ardeleni, l-au propulsat rapid în rândurile Partidului Naţional Român din 

Transilvania. Un moment de cotitură în activitatea sa politică are loc în 1914, la dezbaterile 

publice organizate la Oradea de Societatea sociologilor maghiari. Atunci a fost invitat, alături 

de Vasile Goldiş, să susţină punctul de vedere românesc.  

Izbucnirea Primului Război Mondial a însemnat pentru Aurel Lazăr, ca pentru toţi 

fruntaşii români ardeleni, o permanentă hărţuire din partea autorităţilor. La sfârşitul 

Războiului, Aurel Lazăr a sesizat momentul favorabil şi s-a implicat direct în demersurile 

pentru înfăptuirea Marii Uniri. 

Desfăşurată în cel mai mare secret, şedinţa din data de 12 octombrie 1918 convocată 

la Oradea de către comitetul executiv al Partidului Naţional Român a avut ca rezultat 

elaborarea Declaraţiei de autodeterminare a românilor din Ardeal şi Ungaria cunoscutăşi sub 

numele de “Declaraţia de la Oradea”, care trebuie considerată drept cotitura strategiei 

ardelenilor. La redactarea Declarației au participat Alexandru-Vaida Voievod, Ştefan Cicio 

Pop, Vasile Goldiş, Ioan Suciu, Ioan Ciordaşşi alţii. Textul final al Declaraţiei, compus de Vasile 

Goldişşi expus de Alexandru Vaida-Voievod în Parlamentul de la Budapesta, prin care a 

proclamat independenţa naţiunii române din Transilvania, conţinea şi câteva pasaje 

redactate de Aurel Lazăr. Declarația de la Oradea s-a semnat în casa lui Aurel Lazăr. 

Aurel Lazăr a fost unul dintre cei şase delegaţi ai PNR care, împreună cu alţi şase 

delegaţi din partea social-democraţilor, au format la 29 octombrie Consiliului Naţional 

Român Central, înfiinţat la Budapesta şi mutat apoi la Arad. În casa lui Aurel Lazăr a fost 

constituit Consiliul Naţional Român, format din Aurel Lazăr (preşedinte), Roman Ciorogariu, 

Coriolan Pop, Iacob Radu, Nicolae Zigre şi Ioan Erdely, care formau Comitetul Executiv. Din 

acest moment, Aurel Lazăr a preluat inițiativa de a organiza Adunarea Generală. 

La 1 decembrie avea să participe la Marea Adunare Naţională de la Alba Iulia, în 

calitate de delegat din partea cercului Aleşd, Bihor. A fost ales membru al Marelui Sfat 

Naţional din Transilvania, iar ziua următoare, când s-a înfiinţat Consiliul Dirigent, a fost ales 

membru al acestui organ provizoriu, primind conducerea Resortului de Justiţie. La 21 

septembrie 1919 a demisionat din Consiliul Dirigent, ca urmare a unor neînţelegeri cu Ioan 

Suciu.  
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Deși se distingea prin modestie și nu căuta slujbe sau onorarii, av. Aurel Lazăr a rămas 

în prim- planul vieţii politice bihorene de după Unire. La 2 noiembrie 1919 a fost ales pentru 

prima dată deputat de Bihor, în primul Parlament al României Mari, din partea 

circumscripţiei Tinca. La alegerile din 3-4 iunie 1920 şi la cele din 7-8 martie 1922 a fost 

reconfirmat ca deputat de Bihor. Aurel Lazăr a primit misiunea de a prelua administraţia şi 

justiţia judeţului Bihor, deşi în mod obişnuit Consiliul Dirigent a încredinţat această sarcină 

noilor prefecţi pe care-i numise în primăvara anului 1919.  

La 23 mai 1922 a fost înfiinţată Uniunea Avocaţilor din România, unul dintre membrii 

fondatori fiind şi Aurel Lazăr, numit vicepreşedinte al Uniunii. La 21 noiembrie 1923 a 

înfiinţat Reuniunea Meseriaşilor din Oradea, pe care a şi condus-o.  

Aurel Lazăr a fost un foarte bun avocat, cu mare trecere în părţile Provinciei Crișana. 

Până la Unire, şi-a pus profesia în slujba mişcării naţionale. Omul politic a fost permanent 

dublat de avocatul care i-a apărat pe intelectualii şi ţăranii români din Bihor, Arad, Sălaj ori 

Satu-Mare, cărora autorităţile maghiare le-au intentat procese politice. 

Aurel Lazăr a propus o reformă, care  a vizat adaptarea sistemului juridic din 

Transilvania, Banat, Crişana şi Maramureş la noile realităţi politice de după Unire. Munca de 

organizare şi uniformizare a justiţiei româneşti a fost continuată de Aurel Lazăr în cadrul  

Uniunii Avocaţilor din România, al cărei vice-preşedinte a fost încă de la înfiinţarea acesteia, 

în 1923.  

Spre finalul vieţii, copleşit de boala care se agravase, a trebuit să refuze diferitele 

propuneri politice guvernamentale şi s-a retras din viaţa politică de la nivel naţional. A 

refuzat oferta lui Iuliu Maniu de a conduce unul din Directoratele regionale, mulţumindu-se 

cu funcţia de primar al municipiului Oradea. 

La 7 iunie1930 a fost ales primar al Oradiei, dar nu avea să îndeplinească acest rol 

pentru mult timp. În condițiile declanșării crizei economice, s-a străduit să înfiinţeze în 

Oradea o Bursă de mărfuri pentru întreaga zonăşi un Târg de mostre permanent, care să facă 

din Oradea ,,un Leipzig al României”.  După Unire, devine unul din fondatorii Teatrului de 

Vest din Oradea, fiind, în anii 1928-1930, principalul său susţinător material. 

Aurel Lazăr s-a stins din viaţă la 18 noiembrie 1930, la vârsta de 58 de ani. Trista veste 

a morţii sale a umplut de durere sufletele tuturor românilor bihoreni. A primit în 1928, 

Ordinul „Steaua României” în grad de mare ofiţer.  

http://enciclopediaromaniei.ro/wiki/7_iunie
http://enciclopediaromaniei.ro/wiki/1930


Și acest mare om și român transilvănean  a dovedit la momentul potrivit, ca și ceilalți 

artizani ai momentului 1 Decembrie 1918, că „omul sfințește locul”.  

După ample lucrări de restaurare, la 1 decembrie 2008, este inaugurat Muzeul 

Memorial „Aurel Lazăr”, ca parte a Complexului Muzeul Țării Crișurilor. Cea mai mare parte a 

colecţiei muzeului a fost donată de sora lui Aurel Lazăr. 

Muzeul memorial "Aurel Lazăr" funcţionează în casa familiei Lazăr, construită în 

ultimii ani ai secolului al XIX-lea.  

În februarie 1990 i se dedică lui Aurel Lazăr, numele unui liceu teoretic din Oradea, 

apărut prin desprinderea secției române de la Liceul Nr. 5. 

În memoria lui Aurel Lazăr s-a ridicat în octombrie 2007 şi o statuie. Statuia dr. Aurel 

Lazăr este concepută de sculptorul Ioan Mihele. Statuia vine să completeze ansamblul 

dedicat memoriei stegarului independenţei românilor: o casă memorială, o stradă, o şcoală 

şi o statuie.  

 

Astfel, pentru că școala noastră poartă numele acestui mare om, AUREL LAZĂR , noi, 

cei care formăm acestă școală - profesori, elevi și părrinți, ne străduim și ne vom stădui să 

ducem mai departe SPIRITUL LĂZĂRIST. 

 


