
Bilanţ 2017-2018 

 Şcoala Gimnazială Metropolitană A.R.C. 

a îndeplinit cu succes criteriile de 

performanţă în educaţie ale comisiei de 

evaluare externă de la ARACIP. 

 Cei 100 de elevi ai şcolii noastre au 

obţinut rezultate  deosebite la 

concursurile naţionale din acest an 

şcolar. 

 La Evaluarea Națională pentru elevii 

clasei a VIII-a, Mircea Roată-Palade şi 

Mihaela Ştefan au obţinut nota 10 (zece) 

la ambele probe, Limba şi literatura 

română şi matematică! 

 Elevii de la clasele primare au obţinut 

225 de premii la fazele judeţene ale 

concursurilor de cultură generală şi  patru 

elevi au obţinut premiul I la nivel 

naţional.  
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pregătitoare - 89 - - 

I-a -      69 - - 

a II-a       25 - - 

a III-a       31 4 - 

a IV-a       11 - - 

 

 La concursul COMPER 

COMUNICARE, etapa naţională, Panciu 

Cosmin din clasa III-a, a obţinut Premiul 

I, cu 100 de puncte. 

 La concursul COMPER 

COMUNICARE, la disciplina 

Matematică,  etapa naţională, Preda 

Mario George, Ciobanu Eliza, Duică  

 

 Mihai   din clasa III-a, au obţinut Premiul 

I, cu 100 de puncte. 

 

 

 

Clasa a III-a 

 

 S-au mai remarcat: Panciu Cosmin din 

clasa a III-a - locul al II-lea la concursul 

Gazeta matematică, Aleman Luca şi 

Moldoveanu Andrei cl a II-a, Premiul I la 

concursul Gazeta matematică, Sara 

Cojocaru din clasa a IV-a, locul I la 

COMPER, disciplina Limba română, 

etapa  a doua. 

 Frunzulică Jessi, Gheorghe Dan, Ionescu 

Rareş şi  Moldoveanu Bogdan din cl a II-

a au obtinut Premiul I la COMPER,  

disciplina Limba. română, etapa  a doua.  

 Clasa  I  a obţinut rezultate foarte bune în 

etapa a doua a concursului COMPER. La 

disciplina Matematică, Enaru David, 

Iane Radu, Melis Andra, Spătaru Ana 

Maria au obţinut punctajul maxim. La 

Cangurul în lumea poveştilor- patru  

copii au obţinut calificativul  excelent şi 

la Cangurul matematician,  trei elevi au 

obţinut calificativul EXCELENT. La 

concursul Micii exploratori, treisprezece 

elevi au obţinut 100 de puncte. 

 Din cei 18 elevi de la clasa pregătitoare, 

15 au obţinut Premiul I la fazele judetene, 

la toate cele cinci concursuri la care 

participat. 



Elevii de gimnaziu şi performanţele lor 2017-

2018 

 

Clasa 

Rezultate la concursuri de 

matematică, ştiinte şi 

tehnologii 

(nr. elevi care au obţinut premii 

şi menţiuni)  
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a V-a 5 2   

a VI-a 0 1   

a VII-a 1    

a VIII-a 6 5 2  

 

 

 

 Medalia de argint la faza naţională a 

Olimpiadei de informatică (Mircea 

Roată-Palade din clasa aVIII-a)    

 

 
 

 Premiul al II-lea la faza judeţeană a 

Olimpiadei de geografie (Mihnea Baluţă 

din clasa a V-a) 

 Premiul al II-lea la faza pe sector a 

Olimpiadei de biologie (Celik Alperen-

Celal din clasa a VII-a) 

 Din cei  douăzeci de elevi ai şcolii noastre 

care au fost premiaţi la concursul de 

limbă şi literatură română COMPER- 

Comunicare, faza judeţeană,  Ioniţă Radu 

( cl. a V-a), Roată-Palade Mircea (cl. a 

VIII-a, 100 de puncte) şi  Duma Matei 

(cl. a VIII-a) au obţinut premiul I. 

 Vicenţiu Buşu şi Dan Bădănău din clasa 

aVI-a  s-au calificat în semifinala 

concursului de oratorie pentru elevii de 

gimnaziu, organizat de ARDOR în 

parteneriat cu Opera Comică pentru 

Copii. 

 

 

 
 

 



 

 Clasa a IV-a şi elevii din Clubul Junior 

Achievement au realizat o premieră: au 

devenit membri în cea mai mare 

comunitate de mici antreprenori din 

lume, au primit certificate de absolvire a 

cursurilor Junior Achievement: 

Economia noastră şi It’s my business!, 

recunoscute de Ministerul Educaţiei 

Naţionale şi  la nivel internaţional. 

 

 
 

 A.R.C.-aşii au promovat testele de limba 

engleză  Cambrige YLE la cele trei 

niveluri de dificultate: Starters, 

Movers,Flyers. Astfel,  A.R.C.-asilor le 

sunt recompensate eforturile de a invata 

limba engleză, la un nivel competitiv A1, 

respectiv A2, pe Scala Comună 

Europeană de Referinţă pentru Limbi a 

Consiliului Europei şi  totodată 

reprezintă modul ideal de a-i obişnui cu 

cerinţele unui examen internaţional.    

CONGRATULATION EVERYBODY! 

 

 Rezultate la concursurile de limba 

engleză: 34 de elevi au promovat 

concursurile de limba engleză Trinity. 

Bădănau Dan ( cl. a VI-a), Manolovici 

Carla (cl. I), Melis Andra (cl. I), Surdu 

Livia (cl. I), Grancea Petru (cl. 

Pregătitoare) au promovat cu Distinction. 

 Performanţă şi hobby! Petru Anghel 

din clasa a V-a obţine an de an medalii la 

sportul pe care îl practică cu plăcere şi 

perseverenţă la Bucharest Sport Club. 

Cel mai recent succes este locul al II-lea 

la proba 100 M Spate la competiţia Cupa 

AMNB – OPEN 

 

 

 

 

Noutăţi! 

Rezultatele la Evaluarea Națională 2018 ne-au 

adus o mare satisfacţie! 

Ştefan Mihaela şi Roată Palade Mircea  au 

obţinut nota 10 (zece)! Felicitări! 

 

 

 


