
LICEUL “RADU PETRESCU”

PRUNDU BÂRGĂULUI

O şcoală românească, într-un spaţiu european pentru viitorul tău.



OFERTA EDUCAȚIONALĂ A ȘCOLII

Liceul „Radu Petrescu” satisface cererea de 
educaţie şi de instruire profesională în domeniile: 

• matematică-informatică

• ştiinţe ale naturii

• filologie

• servicii (economic)

• tehnologic (mecanic)

Ne-am propus să fim o şcoală de prestigiu, în care 
elevii obţin rezultatele scontate, atât din punct de vedere 
curricular, cât şi al împlinirii profesionale, inclusiv 
plăcerea de a învăţa şi de a veni la şcoală.



Clasa a IX a A - specializarea       

Matematică – Informatică

 Dacă ești o fire pragmatică, ai 

gândire logică și ești pasionat 

de matematică sau 

calculatoare, alege 

specializarea matematică –

informatică.



Clasa a IX a B – specializarea    

Stiințe ale naturii

 Dacă te caracterizează 

curiozitatea, alege această 

specializare!  

 Analizarea şi descoperirea 

corpului uman și a proceselor 

naturale care au loc în mediu, 

studierea fenomenelor chimice și 

fizice, sunt preocupările firești 

pentru vârsta ta.



Clasa a IX a C – specializarea 

Filologie 
 Studiul literaturii române, al limbilor străine și al 

momentelor reprezentative din istoria culturii şi a civilizaţiei

românești și universale, ți se potrivesc de minune dacă ești o 

fire sensibilă, comunicativă și ești pasionat de lectură.



Clasa a IX a D - Profesională –

specializarea - Strungar

• Dacă  ești o fire practică și te visezi muncind într-un 

colectiv al unei firme moderne, profilul profesional îți 

oferă oportunitatea unei instruiri practice și teoretice 

de calitate.



OPORTUNITĂȚI



 burse de studiu, grănicerești sau profesionale;

 consiliere psihopedagogică;

 voluntariat și acțiuni ecologice;

 olimpiade, concursuri și competiții sportive;

 excursii și vizite de documentare;



 clubul artiștilor; 

 proiecte  județene,  naționale și internaționale;

 parteneriate cu diverse asociații  și ONG-uri;

 preocuparea, tuturor celor implicați, pentru  

desfășurarea unui act educațional de calitate  și 

asigurarea succesului la examenele finale.



Şcoala noastră, o mare familie!

 disponibilitate  pentru studiu şi muncă  în procent de 

100%;

 responsabilitate, perseverență, ambiție, cooperare;

Astfel LRP înseamnă Locul Realizării  Profesionale. 



Echipa managerială

 Director: NEUC CONSTANŢA

 Director adj.: ALBU MĂRIOARA 

 Email: gsradupetrescu@yahoo.

comoffice@lrp.ro

http://www.lrp.ro

 Satelit: https://goo.gl/maps/xMjhU

 Telefon/fax: +40.(0)263.265329

mailto:gsradupetrescu@yahoo.com
mailto:comoffice@lrp.ro
http://www.lrp.ro/
https://goo.gl/maps/xMjhU


Te invităm să te alături familiei noastre și să te 

orientezi după sloganul:

“Împlică-te și vezi cum totul este posibil!”


