
Planul de Planul de învăţământînvăţământ  

al şcolii în anul şcolar al şcolii în anul şcolar 

20152015--2016, 4 clase:2016, 4 clase:  

Clasa a IX-a A, profil 
Matematică-Informatică 

Clasa IX-a B, profil          
Ştiinţele Naturii 

Clasa IX-a C, profil    

Filologie 

Clasa a IX-a D, 

 Școala profesională 

profil   Mecanică 

Oferta școlii 

Informale: site-urile şcolii:  

www.lrp.ro   

www.ourstepforthefuturegsrp.ro  

 

 

 
 
 
 

 
Liceul “Radu Petrescu” 

 
  

Strada Principală Nr. 513 
427230, Prundu Bîrgăului 
Bistriţa-Năsăud, România 

Telefon/fax: +40.(0)263.265329 
E-mail: gsradupetrescu@yahoo.com 

office@lrp.ro 
http://www.lrp.ro 

 

 

LICEUL „RADU 
PETRESCU” 

      “O şcoală românească, 

într-un spaţiu european 

pentru viitorul tău.” 

     Opţionale atractive, variate, 

special  create pentru  a îmbunătăţi 

performanţele şcolare şi cultura 

generală a elevilor noştri. 

 Matematică 

 Limba si literatura romană 

 Socioumane 

 Chimie-Fizică-Biologie 

 Limba Engleza 

 Informatică 

http://www.lrp.ro/
http://www.ourstepforthefuturegsrp.ro/
mailto:gsradupetrescu@yahoo.com
mailto:office@gsrp.ro
http://www.gsrp.ro/


Parteneriate încheiate cu: 

   Consiliul local al comunei; 

Dispensarul local din localitate; 

Unitatea Medico-Socială Susenii Bârgăului; 

Unitatea Militară din Prundu-Bârgăului; 

Liceul de Arte Plastice „Corneliu Baba” – Bistriţa 

(pe teme de pictură); 

Asociaţia „Învierea” – Susenii Bârgăului 

(învăţământul preşcolar); 

S.C. „RAAL” S.A. – Bistriţa. 

         

 

 Proiecte internaţionale  

                 realizate  cu: 
Comunitatea din Les Breuleux – Elveţia (în 

cadrul O.V.R.); 

Şcoala Generală Iermoclia – Republica Moldova; 

Şcoala Generală Caracasani – Republica 

Moldova; 

DVE Moghili – Republica Bulgaria; 

College „Louis Pasteur” – Franţa; 

Comune di Fabriano – Italia. 

Şcoala Generală cu clasele I-VIII „Toma Kardzhiev” 

Ruse, Bulgaria 

Echipa managerială: 

Director: NEUC CONSTANTA 

Director adj.: BUJOR MARCEL 

Consilier educativ: USERIU IULIUS 

Resurse umane: 

-1493 elevi  

Personal didactic: 

-13 educatori 

-13învăţători 

-56 profesori 

-1 ingineri 

-4maiştri instructori 

-6 cadre didactice auxiliare 

-Personal nedidactic: 15  

RESURSE MATERIALE 

RESURSE MATERIALE 
                                                             

 

CABINET FONIC 

 

 

 

CENTRU DE 

DOCUMENTARE SI 

INFORMARE - CDI 

 

 

 

 

CABINET DE 

MUZICA 

 

 

 

 

SALA DE SPORT  

 

-40 săli de clasă -3 ateliere mecanice 

-1 cabinet de limba română -1 atelier coafură-frizerie 

-1 cabinet fonic informatizat-

limbi străine 
-1 atelier croitorie 

-1 cabinet de muzică -1 cabinet de protecţia muncii 

-1 laborator de biologie -2 săli de sport 

-2 laboratoare de fizică -2 terenuri de sport 

-2 laboratoare de chimie -biblioteca 

-2 laboratoare de informatică -C.D.I. (centrul de 

-sală festivă   


