
                        OFERTĂ EDUCAŢIONALĂ 
ÎNSCRIERE CLASA a V-a 

Viziunea este motorul cel mai puternic  
pe care omenirea l-a cunoscut vreodată.  

Lumea s-a schimbat pentru că vizionarii 

 văd ceea ce este invizibil altora.  
 
Colegiul Richard Wurmbrand se doreşte a fi o şcoală excelentă cu viziunea de a 

pregăti lideri de caracter - provocare care se dovedeşte a fi una de succes. La aceasta 
contribuie o echipă managerială competentă, cadre didactice foarte bine pregătite, 
creându-se un climat şi o atmosferă de studiu cu totul deosebite. 

De aceea, vă provoc pe dumneavoastră, părinţii, să nu evitaţi şansa de a oferi 
copiilor o şcoală în care să se dezvolte şi să se formeze pentru viaţa reală, care este 
dincolo de zidurile unei instituţii.  

În calitate de director al Colegiului Richard Wurmbrand, vă invit pe 
dumneavoastră, elevii, să experimentaţi ce înseamnă a învăţa într-o şcoală pentru care 
calitatea şi excelenţa reprezintă singurele unităţi de măsură. 
 

Vă aşteptăm cu mare drag! 
Prof. Cristian  Ovidiu LUCACI 

Director General 
DECLARAŢIE DE MISIUNE 
 

Colegiul Richard Wurmbrand este o şcoală privată, de cultură generală,  care  

promovează  o  educaţie  modernă,  fundamentată  pe principii creştine şi exprimată 

prin: 

» pregătire academică de excepţie 
 

» modelarea armonioasă a caracterului 
 

» stimularea plenară a creativităţii 
 

» integrarea relevantă în societate 
 
pentru elevi proveniţi din orice mediu social, etnic, religios, cu scopul de a forma 

personalităţi integre, care să poată contribui la rezidirea valorilor creştine şi democratice 

în societatea românească contemporană. 

 



                        OFERTĂ EDUCAŢIONALĂ 
ÎNSCRIERE CLASA a V-a 

 
PERIOADA DE ÎNSCRIERI PENTRU ANUL ŞCOLAR 2012-2013 

01 martie - 21 mai 2012 

 

OFERTA EDUCAŢIONALĂ 
Locuri disponibile clasa V 25 

Program de studiu intensiv al 
limbii engleze 

4 ore/ săptămână 

Servicii suplimentare oferite:  

� Cursuri de limba engleză Cambridge pentru ciclul gimnazial ~KET, 
PET~ susţinute de profesori certificaţi 

� Cluburi educaţionale şi activităţi extraşcolare 
� Activităţi sportive 
� Studiul Informaticii şi al competenţelor de utilizare a calculatorului  
� Studiul instrumentelor pentru copii (pian, vioară, chitară, flaut) la 

cerere 
� Servirea prânzului în cadrul cantinei şcolii 
� Tabere şi excursii 
� Serbări şi programe artistice 

Perioada de înscrieri  
pentru anul şcolar 2012-2013 

01 martie – 21 mai 2012 

Data testării 25 mai 2012 

Examen scris:  

1. Limba şi Literatura Română 

2. Matematică 

Documente necesare înscrierii 1. Certificatul de naştere al copilului -  
copie şi original 

2. Certificatul de căsătorie al părinţilor 
3. Copii după cărţile de identitate ale 

părinţilor 
4. Fişa medicală 
5. În caz de tutelă, împuternicire, deces, 

divorţ – acte doveditoare  
6. O fotografie cât mai recentă a copilului 
7. Folie 

Taxa de testare 50 lei 

Taxa şcolarizare  350lei/lună 

 

Pentru mai multe detalii, vă rugăm să ne contactaţi la: 
Colegiul Richard Wurmbrand 
Iaşi, Str, Smârdan nr.13 Cod poştal 700399   
Tel: 0232/217.975, 0332/800.876  
Orar secretariat: 0800-1600 
E-mail: office@wurmbrand.ro, crwurmbrand@yahoo.com 
Web: www.wurmbrand.ro 


