
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 

 

 

 

 

 

 

 PROIECTE 

 Permis ECDL Profil BAC / Avansat / 

3DPrinting / Web Editing 
 Cursuri CISCO, ORACLE 

 Centru de pretestare Cambridge și IELTS 

 

PROIECTE ȘI PROGRAME: 

 Proiectul ERASMUS+ KA2 „EUROPA: ti 

vedo e ti vivo” 

 Programul „ȘCOLI-AMBASADOR ALE 

PARLAMENTULUI EUROPEAN” 

 Proiecte și concursuri UNESCO, ACES 

 Concursul anual „PRIX DE LA 

FRANCOPHONIE” 

 Proiecte eTWINNING și TWIN SCHOOLS 

 Proiecte TWIN TOWNS 

 Proiect de educație incluzivă „SINGUR 

ACASĂ” 

 Proiecte de educație media: reviste școlare 

 Programul Național „Școala altfel” 

 Campania și concursurile SMILE 21+ 

 Școli de vară: fotografie, științe, limbi 

moderne 

 Clubul de lectură și Clubul „Tinerii dezbat” 

 CERT – Centrul de Resurse pentru Tineret 

 Clubul de informatică KIDS IN TECH 

 Proiectul educațional ORA DE 

PROGRAMARE 

 Proiectul de ecologie și protecția mediului 

RECICLEAZĂ MATERIALE, NU IDEI! 

 Centrul de Tineret și Voluntariat „SF. 

FILOFTEIA” 

Rezultate etapa internațională a olimpiadelor școlare: 

 Premiul I: Ștefan Capmare  - Olimpiada Internațională de Lectură  

 Mențiune: Ștefan Capmare  -  Olimpiada Internațională de Filosofie. 

Rezultate etapa națională a olimpiadelor școlare: 

 Premiul I: Elena-Roberta Dobre, Andrei Călin – Olimpiada de Limba Italiană 

 Premiul al II-lea: Iulia-Mădălina Cristia – Olimpiada de Limba Engleză 

 Premiul al III-lea: Mara-Ruxandra Roșu – Olimpiada de Limba Engleză 

 Mențiune: Denisa-Elena Andronic – Olimpiada de Religie Ortodoxă 

 Premiu Special: Adelina-Denisa Spiridon – Olimpiada de Geografie 

  Medalie de Bronz: Serafim Socaciu: Olimpiada de Tehnologia Informației 

12 elevi au participat la etapa națională a olimpiadelor școlare, 8 dintre ei au obținut 

premii și mențiuni. 

Număr de premii obținute la etapa județeană a olimpiadelor școlare: 

 Premiul I: 17 

 Premiul al II-lea: 13 

 Premiul al III-lea: 17 

 Mențiune: 34 

Număr de premii obținute la etapa națională a concursurilor școlare: 

 Premiul I: 2 

 Premiul al II-lea: 4 

 Premiul al III-lea: 5 

 14 Mențiuni  

Elevii au participat la: Concursul de Matematică Aplicată „Adolf Haimovici”, 

Concursul de Fizică   , Concursul de Chimie „Magda Petrovanu”, Concursul de 

Chimie „Cristofor Simionescu”, Concursul de Limba Engleză „Speak Out”, 

Concursul Național de Fizică, Astronomie și Astrofizică „Marin Dacian Bica”, 

Concursul Prix de la Francophonie și la alte concursuri locale, județene sau naționale. 

34 elevi au participat la etapa națională a concursurilor școlare, 25 au obținut premii și 

mențiuni. 

152 de elevi au fost recompensați cu premii și mențiuni la etapa județeană a 

olimpiadelor și concursurilor școlare, reprezentând 22% din numărul total de elevi. 

 

În fiecare an participanții la faza 

națională a olimpiadelor sunt 

recompensați bănește de dl. dr. Eugen 

Banciu, fost elev al colegiului. 

 Elevii cu rezultate deosebite la 

olimpiade și concursuri școlare primesc 

premii în bani din partea Asociației 

SYMPOSION  a foștilor elevi ai 

colegiului și din partea Asociației 

Părinților. 

 

DE CE SĂ ALEGI COLEGIUL 

NAȚIONAL „GRIGORE 

MOISIL” 

 Pentru că aici elevii învață să 

învețe, să-și dezvolte spiritul critic, să 

fie autonomi, să-și însușească valorile 

cetățeniei europene. 

 Pentru că este un colegiu cu tradiție 

în care valorile modernității se sprijină 

pe soclul solid al conștiinței 

continuității și apartenenței, în care se 

îmbină armonios numele și respectul 

libertății de gândire, de exprimare și 

de acțiune. 

 Pentru că modelează personalități 

complexe, creative și libere. 

 Pentru că îți oferă șansa de a nu 

rata startul reușitei tale în viață. 
 


