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Profil: UMANIST REAL SERVICII

Specializări:

FILOLOGIE MATEMATICĂ-

INFORMATICĂ
TEHNICIAN ÎN 

ACTIVITĂȚI 

ECONOMICEȘTIINȚE 

SOCIALE

ȘTIINȚE ALE 

NATURII

FILIERĂ TEORETICĂ TEORETICĂ TEHNOLOGICĂ



▪ Matematică – Informatică (26 de locuri)

▪ Științe ale Naturii (26 de locuri)

▪ Științe Sociale (26 de locuri)

▪ Filologie (26 de locuri)

▪ Tehnician în activități economice (24 de locuri)



@esentza.cnpr

O revistă făcută de elevi, pentru elevi! În liceul nostru există 2 echipe de robotică alcătuite din elevi de liceu și

încă 2 echipe cu elevi din clasele primare și gimnaziale. Orice elev

poate aplica pentru a intra în aceste echipe.

În cadrul programului, echipele au o perioadă de 6 luni în care trebuie

să construiască un robot pentru a participa la diferite campionate și

pentru a câștiga premii.

De 5 ani, Colegiul Național “Petru Rareș“ oferă posibilitatea elevilor de a

realiza și de a învăța o mulțime de lucruri prin robotică - promovând

lucrul în echipă, responsabilitatea și utilizarea timpului liber cu folos.



De-a lungul celor 5 ani echipele
noastre de robotică s-au clasat în
fiecare an în primele 5 echipe din
România, câștigând peste 10
premii la Campionatele Naționale
și un premiu la Campionatul
Internațional din Detroit, USA.

În fiecare an Colegiul Național
“Petru Rareș“ găzduiește Tabăra
Națională de Robotică în cadrul
căreia sute de elevi din toată țara
se întâlnesc la Beclean pentru a
participa la activități precum:
cursuri, foc de tabără sau
expediții.

Toți foștii membri ai echipelor de
robotică au ajuns la universități
precum - UTCN sau UBB - la
facultăți de robotică, informatică,
matematică și inginerie.

În echipele de robotică sunt
invitați toți elevii, indiferent de
abilitățile lor, deoarece, pe lângă
construirea roboților, echipele
trebuie să promoveze concursul
și robotica și să se implice în
comunitatea lor.

ALĂTURĂ-TE ȘI TU COLEGIULUI NAȚIONAL “PETRU RAREȘ”, 

PENTRU A PARTICIPA  ACTIV LA CREAREA VIITORULUI NOSTRU !



▪ Trupa de teatru „Instinct”- Nivel gimnazial

▪ Trupa de teatru „Instinct”- Nivel liceal

Link Teatru "Vrem să vă daruim câte o fereastră"

▪ În țară și în străinătate

https://www.youtube.com/watch?v=m2Nqs2Suuo4&feature=youtu.be&fbclid=IwAR29CHiHa6goJNDgkHYYvoxMkY7Y-pcblVFpfcfNP2NjwL_QiRHfoUvvnkU


➢
Parteneri:
- Agrupamento de Escolas Dr Manuel 

Gomes de  Almeida, Espinho –

Portugalia

- Osnovna škola “Retfala”, Osijec - Croația
- 4° Gymnasio Prevezas, Preveza - Grecia

- I. C. „F. P. Polizzano”, Gangi - Italia

- Colegiul Național Petru Rareș, Beclean -

România

- Agrupamento de Escolas de Ovar Sul, Ovar

- Portugalia

https://youtu.be/OHktxNB2wzo
https://youtu.be/OHktxNB2wzo


➢

https://youtu.be/gv91rlOxnp4
Parteneri:

- IES PÉREZ GALDÓS-Spania
- Srednja skola Hrvatski kralj Zvonimir Krk-
Croația
-ISIS VALDARNO - Italia
- Colegiul Național Petru Rareș-Beclean-
România
-Akcakoca Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi -
Turcia
- Sule Muzaffer Buyuk Mesleki ve Teknik 
Anadolu Lisesi-Turcia

https://youtu.be/gv91rlOxnp4
https://www.youtube.com/watch?v=gv91rlOxnp4


➢

Propunere an I (2022-2023)

- 26 de elevi (trei fluxuri) fluxuri de 
grupuri de elevi – mobilitate 
internațională;

- 6 profesori (job shadowing, predare, 
cursuri de formare) 

- 2 experți invitați





Școală-Ambasador a Parlamentului European 

(2017-2018; 2018-2019; 2019-2020; 2020-2021; 
2022-2023)

https://cnprbeclean-epas.blogspot.com/
https://cnprbeclean-epas.netlify.app/
https://www.facebook.com/EPAS.CNPR.BECLEAN






Temele anului școlar 2021-2022:

- Schimbările climatice;

- Sănătate / Stil de viață sănătos



▪ Laboratoare

▪ Internat

▪ Cantină

▪ Sală de sport

▪ Bază sportivă modernă

▪ Bibliotecă

▪ Cabinet de consiliere psihologică

▪ Pregătire pentru obținerea Certificatului Lingvistic 

DELF

▪ Centru acreditat de susținere a examenului pentru 

obținerea Certificatului Lingvistic Cambridge

În urma colaborării cu EECentre şcoala noastră a primit titulatura de 

AUTHORISED CAMBRIDGE ASSESSMENT ENGLISH PREPARATION CENTRE

Se fac pregătiri şi se organizează examene Cambridge pe orice nivel

(YLE, KET, PET, FCE, CAE, CPE)



▪ Pe urmele lui Petru Rareș

▪ Ia atitudine!

▪ Prietenii lecturii

▪ Citim mitic

▪ Tabăra de robotică Esentza Robotics

▪ Activități remediale: Școală după școală

PARTENERIATE:



Vă așteptăm cu drag la CNPR!     Colaborare  Networking Performanță   Respect

Director: prof. POP CRISTIAN

Director adjunct: prof. Cîmpean Emese

Coordonator de programe și proiecte educative: prof. Rus Alexandrina Corina


