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Colegiul Naţional „Alexandru Lahovari” Râmnicu 
Vâlcea  va rămâne și va � o școală de tradiție, un 

mediu democratic şi creativ, de dezvoltare 
pentru toţi şi pentru �ecare, va � o instituție 

educațională competitivă bazată pe 
profesionalism, e�ciență și siguranță.

VIZIUNEA 

Școala noastră oferă un învățământ modern, 
care realizează o pregătire temeinică la toate 

disciplinele, contribuie la dezvoltarea integrală 
şi armonioasă a personalităţii tinerilor, la 

însuşirea cunoştinţelor ştiinţi�ce, la formarea 
capacităţilor intelectuale și atitudinale care să 
permită o integrare responsabilă și rapidă, o 

adaptare e�cientă la schimbările permanente 
ale societăţii. 

În Colegiul Național ”Alexandru Lahovari” 
valorile promovate şi cultivate sunt: tradiție, 

calitate, performanţă, competenţă, creativitate, 
responsabilitate, demnitate, respect, egalitate 

de șanse și încredere.

MISIUNEA

Anul şcolar 2019-2020 

PROFIL UMAN 
Filologie 1 clasă

Ştiinţe socio-umane 1 clasă 

ÎNVĂŢĂMÂNT GIMNAZIAL
2 clase a V-a cu program de dimineaţă 

PROFIL REAL 
Matematică-informatică intensiv informatică 1 clasă

Matematică-informatică 1 clasă 
Ştiinţele naturii intensiv engleză 2 clase 
Ştiinţele naturii chimie-biologie 1 clasă 

www.lahovari.com



Colegiul Național „Alexandru Lahovari”

Este cea mai prestigioasă instituție de învățământ 
preuniversitar din județ. 

Îţi oferă şansa de a � coleg de clasă și de generație cu 
cei mai bine pregătiți elevi din județ.
Are un corp profesoral de excepție dornic să te 
îndrume în drumul spre performanţă.

Dispune de o clădire renovată, de laboratoare 
moderne, de săli de clasă dotate cu calculator, 
videoproiector şi imprimantă, de sală de sport și 
teren reabilitat cu suprafață sintetică nouă.

Îţi asigură securitatea în timpul programului prin 
sistemul de supraveghere video instalat în şcoală. 

Îţi oferă posibilitatea de a frecventa în cadrul 

Colegiului cursuri cu recunoaștere națională și 
internațională: cursuri CISCO (Colegiul Lahovari este 
Academie Cisco locală), cursuri ECDL (Colegiul Lahovari 
este centru acreditat de testare ECDL), cursuri Oracle, 
cursuri IC3 (centru acreditat).
Centru acreditat pentru susținere examene Cambridge, 
IELTS, TOEFL. 

Îţi dă posibilitatea de a participa la diverse activități 
extracurriculare:
- concursuri, parteneriate, prezentări;
- pregătirea suplimentară în vederea susținerii testelor 
Cambridge, IELTS, TOEFL, Goethe Zerti�kat, DELF/DALF;
- robotică (echipă înscrisă în programul First Tech 
Challenge);
- realizarea revistei ‚,Prezent” şi a revistei de informatică 
online Lahovari.info; 
- curs de limba chineză organizat în parteneriat cu 
Institutul Confucius din Sibiu.

Îţi oferă oportunitatea de a participa la activităţi de 
voluntariat, astfel încât viitorii voluntari să aibă un 
punct de plecare solid pentru acțiunile desfășurate. 

Colegiul Național Alexandru Lahovari este Școala 
Ambasador a Parlamentului European în anul 2018-
2019.
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