
REZULTATE CONCURSURI an şcolar 2010 – 2011 

 

 

 

1. Şcoala “Junior” – Scrisoare de mulţumire pentru merite deosebite în desfăşurarea 

Concursului Naţional de Matematică “Lumina Math” 

2. Şcoala “Junior” – Diploma of Excellence – Winners International School and 

Preschool Contests 

3. Şcoala “Junior” – Scrisoare de mulţumire pentru rezultatele obţinute la Concursul de 

matematică “Euclid” şi Concursul de limbă şi comunicare “Micii alecsandrişti” 

4. Şcoala “Junior” – Menţiune echipe I – II, Concurs de şah, Asociaţia judeţeană de şah 

Iaşi 

5. Şcoala “Junior” – Menţiune echipe III – IV, Concurs de şah, Asociaţia judeţeană de 

şah Iaşi 

6. Şcoala „Junior” – Premiul II faza judeţeană a Concursului de reviste şcolare 2010 – 

2011, I.S.J. Iaşi, M.Ed.C.T.S. 

 

 

Număr de concursuri la care s-a participat: 30 

1. Concurs de matematică „Al. Myller” 

2. Concurs de matematică „Fl. T. Câmpan” 

3. Concurs de matematică „Traian Lalescu” 

4. Concurs de limba şi literatura română „Ionel Teodoreanu” 

5. Concurs de matematică „Lumina Math” 

6. Concurs de artă plastică „Steluţa de argint” 

7. Concurs de cultură generală „Eminent„ 

8. Concurs de matematică „Urmaşii lui Moisil” 

9. Concurs de minibaschet „Cupa Vrancart” 

10. Concurs de minibaschet „Cupa Dacia” 

11. Concurs de minibaschet „Cupa Politehnica” 

12. Concurs de matematică „Euclid” 

13. Concurs de limba şi literatura română „Micii alecsandrişti” 

14. Concurs de matematică „Euclid naţional” 

15. Concurs de matematică „Leris” 

16. Concurs de limba şi literatura română „Leris” 

17. Concurs de matematică „Cangurul” 

18. Concurs de limba şi literatura română „Cangurul în lumea poveştilor” 

19. Concurs „Cangurul lingvistic – limba engleză” 

20. Evaluare naţională la matematică 

21. Evaluare naţională la limba şi literatura română 

22. Evaluare naţională la limba engleză 

23. Salonul internaţional de carte 

24. Concurs de artă plastică „N. N. Tonitza” 

25. Concurs de creaţie tehnico-aplicativă „Dragobete vs Valentine’s Day” 

26. Concurs de creaţie tehnico-aplicativă „IA SI green bag, crează şi 

responsabilizează pentru ECOoo-ul naturii” 

27. Concurs de interpretare pian „Micul virtuoz” 

28. Concurs de interpretare pian „Ofrandă sufletului” 

29. Concurs de interpretare pian „Vise printre stele” 

30. Festivalul de şah pentru copii „Miron Costin” 



PREMII 

 

 

Premiul I                                              = 27 

 

Premiul II                                            = 19 

 

Premiul III                                          = 22 

 

Premii speciale şi diplome de merit  = 13 

 

Menţiuni                                              = 52 

 

TOTAL                                               = 133 

 

 

 

 

Absolvenţi clasa a IV – a 

 

În anul şcolar 2010 – 2011 au absolvit un număr de 17 elevi din totalul de 17 

înscrişi. Au fost înmatriculaţi în clasa a V – a astfel: 

 

Colegiul „Costache Negruzzi”     - 7 elevi 

Colegiul Naţional                          - 7 elevi 

Colegiul „Garabet Ibrăileanu”       - 2 elevi 

Colegiul „Emil Racoviţă”               - 1 elev 

 

 

 

                                                                                    

 

 


