
FIȘĂ DE ÎNSCRIERE ÎN CLASA A IX-a 

 

 Subsemnatul/a ......................................................................................................................., absolvent 

al/a ........................................................................................................, repartizat la CNPR la secția 

................................................................................................, vă rog să aprobați înscrierea mea la colegiul 

”Petru Rareș”. 

I. Limbi străine studiate în gimnaziu: 

 

Limba 1 ................................. ..................    Limba 2 .................................................. 

Doresc să studiez în liceu următoarele limbi moderne: (dacă elevul este admis la o secție bilingvă, limba 1 

devine limba de predare a secției respective; cealaltă limbă este limba 2 și poate fi schimbată cu una din 

următoarele variante: franceză/germană/spaniolă. Elevii admiși la secția de filologie franceză/engleză NU pot 

alege limba spaniolă ca limbă 2. În cazul în care se optează pentru schimbarea limbii 2 în franceză sau 

germană, părintele/tutorele legal va completa o declarație tip). CERERILE DE SCHIMBARE A LIMBII 2 SE 

PRIMESC NUMAI ÎN PERIOADA 21 – 29 IULIE 2016. Orice cerere depusă după 29 iulie NU va fi luată în 

considerare. 

 

Limba 1 ................................. ..................    Limba 2 .................................................. 

II. Discipline opționale: Doresc să studiez în clasa a IX-a ca disciplină opțională  

................................................................. (se va alege doar o disciplină din cele afișate pentru fiecare secție în 

parte. Pentru secțiile bilingve nu există ofertă deoarece se studiază Geografia țării respective în cadrul 

curriculumului diferențiat). 

III. NUMAI PENTRU ELEVII ADMIȘI LA SECȚIA MATEMATICĂ-INFORMATICĂ, NEBILINGV ! 

Se va bifa cu X în căsuța corespunzătoare opțiunii personale. Repartizarea elevilor în cele 2 clase se va face 

după media de admitere, apoi după opțiunea exprimată. 

Doresc să fac parte din clasa cu: 

Predare intensivă a informaticii     Program normal de studiu  

  

ÎN ATENȚIA ELEVILOR CARE DORESC CAZARE ȘI MASĂ LA INTERNATUL ȘCOLII ! Cererile se 

depun la casieria colegiului, în intervalul 21 iulie – 1 august 2016. 

Data ........................       Semnătura  ....................................... 

Nr. telefon elev ...............................................   Nr. telefon părinte ............................... 

Pe verso, cererea de înscriere la ȘCOALA BOBOCILOR. 

 



 În perioada 22 august – 9 septembrie 2016, CNPR organizează activități în cadrul teberei de vară Școala 

boobocilor, pentru elevii admiși în clasa a IX-a. Participarea este gratuită. Orarul zilnic: de luni până vineri, 

între orele 9 și 13 (de regulă). Orarul cursurilor va fi afișat și postat pe site-ul colegiului și pe pagina oficială de 

facebook în a doua jumătate a lunii august. 

 Mai jos ai lista cursurilor la care te poți înscrie. Conținutul cursului îl poți afla de pe site-ul colegiului. 

Am grupat cursurile pe 3 domenii: științific, umanist și general. Vom face orarul astfel încât să poți participa la 

activități din toate cele 3 domenii. De aceea, te sfătuim să bifezi mai multe (chiar toate) cursuri, din toate cele 3 

coloane, în căsuța din dreapta fiecărui titlu. 

 Am lăsat și câteva rânduri libere. Poate ai și tu propuneri de activități la care ai fi interesat să participi. 

În limita reusurselor noastre, vom încerca să îți ”îndeplinim” dorința. La rubrica Observații poți completa cu 

alte idei și propuneri ale tale referitoare la Școala bobocilor. La rubrica Perioada scrie între ce zile din perioada 

22 august – 9 septembrie poți participa. 

FIȘĂ DE ÎNSCRIERE LA ȘCOALA BOBOCILOR 

Doresc să particip la următoarele cursuri ale Școlii bobocilor: 

Domeniul științific  Domeniul umanist  General  

Cafeneaua matematică 

 
 Atelier Scriere Creativă Alecart 

 
 Ateliere de dezvoltare personală 

 
 

Chimie - experimentând 

în laborator 

 

 Ateliere de artă dramatică   Cum gestionăm stresul  

Chimie - workshopuri 

interdisciplinare 

 

 Communication Games   Mandale  

Fotografia, o poveste cu 

lumini și umbre 

 

 Doodles   Numărul de aur  

Fuziunea nucleară 

 
 Inițiere în dezbatere și argumentare 

logică 

 

  Regii sportului 

 
 

Interacțiunea bazată pe 

gesturi 

 

 JEUX Mots croises mime et theatre   Sistemul universitar american  

It is Business Time 

 
 Keep Calm and Learn German 

 
  Sistemul universitar din Marea Britanie 

 
 

Microcosmosul 

organismelor vii 

 

 
La littérature française dans les arts 

musique theatre cinema 

 

  Teen Leadership  

Miracole în eprubete 

 
 Lumea spaniolă în ghiozdanul tău 

 
  Totul despre examenele CAMBRIDGE 

 
 

Physics Is Fun  Music Star CNPR 

 
   

Vino cu noi în viitor 

 
 SPEAKING & DEBATING    

      

      

      

      

      

      

      

 

Observații .................................................................................................................................................. 

...................................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................... 

Perioada .........................................       Semnătura 

http://cnprsv.ro/documente/2016_iulie_Cafeneaua_matematica.pdf
http://cnprsv.ro/documente/2016_iulie_BT_Atelier_Scriere_Creativa_Alecart.pdf
http://cnprsv.ro/documente/2016_iulie_Ateliere%20de%20dezvoltare%20personala.pdf
http://cnprsv.ro/documente/2016_iulie_Chimie%20-%20experimentand%20in%20laborator.pdf
http://cnprsv.ro/documente/2016_iulie_Chimie%20-%20experimentand%20in%20laborator.pdf
http://cnprsv.ro/documente/2016_iulie_Ateliere_de_arta_dramatica.pdf
http://cnprsv.ro/documente/2016_iulie_Cum%20gestionam%20stresul.pdf
http://cnprsv.ro/documente/2016_iulie_Chimie%20-%20workshopuri%20interdisciplinare.pdf
http://cnprsv.ro/documente/2016_iulie_Chimie%20-%20workshopuri%20interdisciplinare.pdf
http://cnprsv.ro/documente/2016_iulie_Communication_Games.pdf
http://cnprsv.ro/documente/2016_iulie_Mandale.pdf
http://cnprsv.ro/documente/2016_iulie_Fotografia_o_poveste_cu_lumini_si_umbre.pdf
http://cnprsv.ro/documente/2016_iulie_Fotografia_o_poveste_cu_lumini_si_umbre.pdf
http://cnprsv.ro/documente/2016_iulie_Doodles.pdf
http://cnprsv.ro/documente/2016_iulie_Numarul_de_aur.pdf
http://cnprsv.ro/documente/2016_iulie_Fuziunea_nucleara.pdf
http://cnprsv.ro/documente/2016_iulie_Regii_sportului.pdf
http://cnprsv.ro/documente/2016_iulie_Interactiunea%20bazata%20pe%20gesturi.pdf
http://cnprsv.ro/documente/2016_iulie_Interactiunea%20bazata%20pe%20gesturi.pdf
http://cnprsv.ro/documente/2016_iulie_JEUX%20Mots%20croises%20mime%20et%20theatre.pdf
http://cnprsv.ro/documente/2016_iulie_Prezentare_Sistem_Universitar_SUA.pdf
http://cnprsv.ro/documente/2016_iulie_It%20is%20business%20time.pdf
http://cnprsv.ro/documente/2016_iulie_Keep%20Calm%20and%20Learn%20German.pdf
http://cnprsv.ro/documente/2016_iulie_Sistemul%20universitar%20din%20Marea%20Britanie.pdf
http://cnprsv.ro/documente/2016_iulie_Microcosmosul%20organismelor%20vii.pdf
http://cnprsv.ro/documente/2016_iulie_Microcosmosul%20organismelor%20vii.pdf
http://cnprsv.ro/documente/2016_iulie_La%20litt%C3%A9rature%20fran%C3%A7aise%20dans%20les%20arts%20musique%20theatre%20cinema.pdf
http://cnprsv.ro/documente/2016_iulie_La%20litt%C3%A9rature%20fran%C3%A7aise%20dans%20les%20arts%20musique%20theatre%20cinema.pdf
http://cnprsv.ro/documente/2016_iulie_TEEN_LEADERSHIP.pdf
http://cnprsv.ro/documente/2016_iulie_Miracole%20in%20eprubete.pdf
http://cnprsv.ro/documente/2016_iulie_Lumea_spaniola_in_ghiozdanul_tau.pdf
http://cnprsv.ro/documente/2016_iulie_Totul%20despre%20examenele%20CAMBRIDGE.pdf
http://cnprsv.ro/documente/2016_iulie_PHYSICS%20IS%20FUN.pdf
http://cnprsv.ro/documente/2016_iulie_Music_Star_CNPR.pdf
http://cnprsv.ro/documente/2016_iulie_SPEAKING%20&%20DEBATING.pdf

