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Rezultate la Olimpiade şi 
Concursuri şcolare 2017-2018 

 
În anul școlar 2017-2018, 11 elevi ai colegiului nostru s-au calificat la 

etapa națională a olimpiadelor școlare.  
Rezultatele obținute la etapa națională: 
 Ștefan Capmare,  a obținut Premiul I la  Olimpiada de Limba și 

literatura română (prof. îndrumător Elena-Florina Mandel) și Premiul al 
II-lea la Olimpiada de Științe socio-umane –Filosofie (prof. îndrumător 
Alina Zamfir) și s-a calificat la etapa internațională a olimpiadei de 
Limba și Literatură Română și a olimpiadei de Filosofie. 

 Elena-Roberta Dobre și Andrei Călin au obținut Premiul I la 
Olimpiada de Limba italiană 

 Iulia-Mădălina Cristia a obținut Premiul al II-lea la Olimpiada de 
Limba engleză (prof. îndrumător Magdalena-Maria Velicu) 

 Mara-Ruxandra Roșu a obținut Premiul al III-lea la Olimpiada de 
Limba engleză (prof. îndrumător Mariana Bereczki) 

 Denisa-Elena Andronic a obținut Mențiune la Olimpiada de 
Religie ortodoxă (prof. îndrumător pr. Constantin-Cornel Jupenschi) 

 Adelina-Denisa Spiridon a obținut Premiul Special la Olimpiada 
de Geografie (prof. îndrumător Aurel-Adrian Mihăilă) 

La etapa națională au participat și elevii: la Olimpiada de Limba 
Engleză  - Anda-Gabriela Doliș, sub îndrumarea prof. Mariana Bereczki 
și Vieru Larisa-Elena îndrumată de prof. Magdalena-Maria Velicu; 
Serafim Socaciu la Olimpiada de Tehnologia Informației, îndrumat de 
prof. Cristina-Lăcrămioara Buzatu. 

Rezultate la Etapa judeţeană  a olimpiadelor școlare 
Premiul I – 14 elevi 
Premiul al II-lea -  12 elevi 
Premiul al III-lea – 12 elevi 
Menţiuni – 22 elevi 

Elevii colegiului au participat și la concursuri școlare desfășurate la 
nivel județean, regional sau național, care au avut ca subiect disciplinele 
studiate  (chimie, fizică, istorie, limba engleză, limba franceză, limba 
română, matematică), la sesiuni de referate și comunicări științifice ale 
elevilor, la concursuri cu teme extracurriculare . 

Rezultatele obținute au fost pe măsura eforturilor depuse pentru 
pregătire, a entuziasmului și a dăruirii: 

Premiul I – 10 elevi 
Premiul al II-lea -  11 elevi 
Premiul al III-lea – 19 elevi 
Menţiuni – 25 elevi 

26 dintre elevi au participat la etapa națională a 
concursurilor, unde au obținut 3 Premiul I, 5 Premiul al II-lea, 5 
Premiul al III-lea și 11 Mențiuni. 

Din cei 711 elevi ai colegiului, un număr de 130 de elevi au 
obținut premii și mențiuni la olimpiadele și concursurile școlare. 

Premierea olimpicilor 
Începând cu anul şcolar 2003-2004, sponsorul colegiului nostru, 

domnul dr. Eugen Banciu, fost elev al colegiului, oferă elevilor 
calificaţi la faza naţională a olimpiadelor şcolare recompense în bani. 

Elevii care au obţinut rezultate deosebite la olimpiade şi concursuri 
şcolare sunt răsplătiţi la sfârşitul anului şcolar cu premii în bani sau 
aparatură electronică de către Asociaţia „Symposion”  a foştilor elevi ai 
colegiului. Asociaţia are printre obiective sprijinirea activităţilor de 
dotare a colegiului, recompensarea elevilor cu rezultate deosebite la 
învăţătură, sprijinirea editării revistelor şcolare etc. 

Începând cu anul școlar 2014-2015, în susținerea elevilor se implică 
activ și Asociația Părinților „Grigore Moisil” prin sponsorizarea 
deplasărilor și premierea rezultatelor obținute la faza județeană a 
olimpiadelor și concursurilor școlare. 

Activităţi de voluntariat 
În luna aprilie 2013, în cadrul colegiului 

nostru a luat fiinţă Centrul de Tineret și 
Voluntariat „Sf. Filofteia”, sub egida 
Arhiepiscopiei Romanului şi a Bacăului, 
în colaborare cu Asociaţia „Sf. Voievod 
Ştefan cel Mare – Hârja”. 

Voluntarii centrului sunt implicaţi în 
activităţi de ajutorare a persoanelor 

vulnerabile din punct de vedere 
social (bătrânii Centrului 
Rezidenţial pentru persoane 
vârstnice „Sf. Voievod Ştefan cel 
Mare” din satul Hârja, comuna 
Oituz, copii proveniţi din medii 

sociale defavorizate sau din 
familii monoparentale,  persoane 
cu dizabilităţi, bătrâni singuri 
etc.). 
 

Proiecte 
Dimensiunea europeană a școlii și valorile moral – 

spirituale ale educației în Uniunea Europeană 
În perioada 2016 – 2019, Colegiul 

Național “Grigore Moisil” Onești 
desfășoară proiectul ERASMUS KA2 
– “Europa: ti vedo e ti vivo”, în 
parteneriat cu școli din Italia, 
Franța, Spania, Grecia și alte două 
instituții de prestigiu la nivel 
european: European University 
Institute și Opera di Santa Croce 
onlus din Florența. 

„Singur acasă” 
     Fenomenul copiilor „orfani“cu părinţi este, probabil, unul dintre 

cele mai neaşteptate, pe care le trăieşte familia românească. Din 
păcate, societatea nu este suficient de pregătită să contracareze 
efectele sale negative, neexistând, până în prezent, nici un sistem 
formal de susţinere emoţională a acestor copii, mult mai expuşi 

afecţiunilor psihice şi riscurilor 
sociale, în comparaţie cu ceilalţi. 

Proiectul vine in întâmpinarea 
problemelor elevilor cu părinți 
plecați. Fenomenul „copiilor singuri 
acasă" ia amploare, devenind nu 
doar un eveniment de viață 
pasager, ci un eveniment 

psihotraumatizant în viața familiei și a copilului deopotrivă ale cărui 
efecte se vor resimți in decursul anilor ce vor urma. 

Școala de vară de științe 
Proiectul îşi propune să dezvolte elevilor dorinţa de a participa la 

activităţi extraşcolare fără a fi 
constrânşi, abilitatea de a analiza 
problemele, dezvoltarea unei 
atitudini active şi pozitive faţă de 
valorile ştiinţifice, dezvoltarea 
spiritului de echipă, 
interacţionarea cu persoane de 

vârste diferite, explorarea şi 
experimentarea dirijată a unor 
fenomene întâlnite sau 
studiate. 

Dotare 


