
REZULTATE CONCURSURI an şcolar 2013 – 2014 
 
 

1. Şcoala “Junior” – Diplomă pentru participarea activă la „FIE de poveste” 
2. Şcoala “Junior” – Diplomă de competenţă şi performanţă şcolară – M.E.N., 

Fundaţia pentru Ştiinţe şi Arte (COMPER – comunicare) 
3. Şcoala “Junior” – Diplomă de competenţă şi performanţă şcolară – M.E.N., 

Fundaţia pentru Ştiinţe şi Arte (COMPER – matematică) 
4. Şcoala “Junior” – Diplomă de participare la Concursul naţional „Ştiu şi aplic – 

securitatea şi sănătatea în muncă se deprinde de pe băncile şcolii!” 
5. Trupa de teatru ”JUNIORII” – premiu special pentru promovarea literaturii 

universale şi scenariu 
6. Trupa de teatru ”JUNIORII” – premiu special pentru costume şi scenografie. 
7. Bronze member of British Council, în desfăşurarea examenelor Cambridge 

ESOL YLE. 
8. Şcoala “Junior” – Diplomă de excelenţă pentru competenţă şi profesionalism în 

conceperea strategiilor educaţionale pentru învăţământul primar – I.S.J. Iaşi, 
M.E.N. 

9. Şcoala “Junior” – Diplomă pentru merite deosebite în desfăşurarea Concursului 
Naţional de Matematică Lumina Math 

10. Prof. Costăchescu Alexandra Cristina -  Scrisoare de mulţumire pentru 
colaborarea fructuoasă cu British Council, în organizarea şi desfăşurarea 
examenelor Cambridge ESOL YLE. 

 
Număr de concursuri la care s-a participat:  
 

1. Concursul judeţean „Friends, Freunde, Amis” 
2. Concurs de matematică „Al. Myller” 
3. Concurs de limba şi literatura română „Nicolae Labiş” 
4. Concurs de matematică „Traian Lalescu” 
5. Concurs de limba şi literatura română „Ionel Teodoreanu” 
6. Concurs naţional de matematică „Lumina Math” 
7. Concurs de matematică „Urmaşii lui Moisil” 
8. Concurs „Kreatikon Junior – caruselul copiilor”  
9. Concurs naţional de matematică „Euclid” 
10. Concurs de limba şi literatura română „Euclid” 
11. Concurs „Leris” 
12. Concurs de cultură generală „Eminent„ 
13. Concurs de matematică „Fl. T. Câmpan” 
14. Concurs de comunicare şi perspicacitate „Cantemir - Junior” 
15. Concurs de matematică „Cangurul” 
16. Concurs de limba şi literatura română „Cangurul în lumea poveştilor” 
17. Concurs „Cangurul lingvistic – limba engleză” 
18. Evaluare naţională la matematică 
19. Evaluare naţională la limba şi literatura română 
20. Examinare Cambridge ESOL YLE. 
21. Concurs naţional COMPER 
22. Concurs naţional „Din lumea celor care nu cuvântă” 
23. Concurs naţional „Ştiu şi aplic – securitatea şi sănătatea în muncă se deprinde de pe 

băncile şcolii!” 
24. Concurs judeţean de artă plastică 
25. Concurs „Kreatikon Junior – caruselul copiilor” 



 
PREMII 

 
Elevi în anul şcolar 2013 – 2014: 87 
Elevi participanţi concursuri: 87 
Număr de concursuri la care s-a participat: 25 
 

 
Premiul I                                              = 198 
 
Premiul II                                             = 175 
 
Premiul III                                            = 131 
 
Premii speciale şi diplome de merit    =   17 
 
Menţiuni                                               =  89 
 
TOTAL                                               = 610 
 
 
 

Absolvenţi clasa a IV – a 
 
În anul şcolar 2013 – 2014 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 „Emil Racoviţă”                                                      -  2 elevi 

Colegiul Naţional                                                                   -  2 elevi 

Liceul Teoretic de informatică „Grigore Moisil”                   -  1 elev 

Liceul Teoretic „Waldorf”                                                      -  2 elevi  

Colegiul Naţional „Mihai Eminescu”                                    -  1 elevi 

Şcoala Gimnazială nr. 23 „Titu Maiorescu”                          -  1 elev 
 
Colegiul „Garabet Ibrăileanu”                                               -  1 elev 


