Colegiul Naţional “Radu Greceanu”
OFERTA EDUCAȚIONALĂ 2019—2020
DiriginŃi
Matematică—
lnformatică
1 cls. Mate.—info.
intensiv informatică
2 cls. Matematicăinformatică

Prof. Taclit Daniela

RESURSE MATERIALE
1 clasă
28 locuri

Prof. Petcan Emil
Prof. Țecu Ion

2 clase
56 locuri

1 cls. ŞtiinŃe ale
naturii

Prof. Marica Teodora

1 clasă
28 locuri

1 cls. Filologie
1 cls. Filologie—
intensiv franceza

Prof. Ilie Daniela

2 clase

Prof. Sîrghie Elena

56 locuri

1 cls. Filologie
bilingv - engleză

Prof. Iacobescu
Floriana

Clasa a V-a

Prof. Corcău Nicoleta
engleză– germană.
Prof. Iancu Daniela
engleza—franceza

1 clasă
28 locuri

2 clase
56 locuri

Data desfăşurării probei de verificare a cunoştiinţelor de
limba engleză pentru clasa cu predare bilingv-engleză: în
perioada 15—17 mai 2019
Înscrierea: 13—14 mai 2019 la Secretariatul CNRG între orele 8,00—16,00
Acte necesare pentru înscrierea la clasa cu predare bilingvengleză:
1. Fişa de înscriere la probele de aptitudini
2. Copie carte de identitate
Proba de aptitudini constă în:
- probă scrisă (punctaj maxim 70) ce va cuprinde itemi
obiectivi pentru verificarea cunoştinţelor de gramatică şi
vocabular — 60 minute.
- proba orală va consta în: descrierea unei imagini/citirea unui
text şi răspuns la patru întrebări referitoare la imagine/
text— 30 minute.

Str. N. Bălcescu Nr. 8
Tel/Fax: 0249/434710
Tel: 0349/416806
www.cnrg.ro
e-mail: c.n.r.g.2014@gmail.com

• 40

săli de clasă
• 5 laboratoare informatică
• 1 laborator biologie
• 1 laborator chimie
• 2 laboratoare fizică
• cabinet psihologic
• cabinet de arte vizuale
• cabinet istorie
• cabinet limbi moderne
• cabinet proiecte europene
• cabinet limba română
• cabinet matematică
• cabinet chimie si biologie
• cabinet fizică
• cabinet multimedia
• bibliotecă cu peste 30.000 volume
• internat cu 80 locuri de cazare
• cantină cu 80 de locuri
• cabinet medical
• cabinet stomatologic
• amfiteatru cu 200 locuri
• 1 sălă de sport

