
Rezultatele lor - 
prestigiul şcolii 
noastre! 

Există în şcoala noastră tradiţia ca elevii 

să îşi încerce puterile, să se autodepăşească 

în diferite „confruntări” sub forma 

olimpiadelor şi concursurilor şcolare 

desfăşurate în  fiecare an la nivel local, 

judeţean şi naţional. 

  
Un astfel de concurs, care le-a pus la 

încercare nu numai agerimea şi iscusinţa, dar 

şi răbdarea, a fost Concursul naţional de 

matematică LuminaMath, desfăşurat în 

data de 25.11.20017, la Liceul de Muzică şi 

Arte Plastice C-tin Brăiloiu, din Tg-Jiu, 

unde elevii claselor II – IV au avut de 

rezolvat 30 de probleme cu grad de  

dificultate sporit, în doar 2 ore. 

Rezultatele obţinute la acest concurs au 

fost deosebite, acestea  fiind dovada muncii 

lor continue, neîntrerupte, hotărâte, alături 

stându-le dascălii Scolii Gimnaziale „Sfântul 

Nicolae”, Tg-Jiu, care le îndrumă paşii spre 

cunoaştere, le deschid noi orizonturi şi îi 

pregătesc pentru marea competiţie a vieţii. 

S-au evidenţiat următoarele colective de 

elevi: 

 
 Clasa a II-a A – prof.înv.primar 

Şurcă Adriana cu următorii elevi  

premiaţi: Bărbulescu Denisa – premiul I, 

Ciochină Gabriel – premiul al II-lea şi 

Mărgineanu Alexandru – premiul al II-lea. 

 

 
 Clasa a II-a C –prof.înv.primar 

Predescu  Ciurea Carmen cu următorii 

elevi premiaţi: Sbora Ioan-David – premiul 

I (locul 2 pe judeţ), Mărgineanu Fabian – 

premiul al II-lea, Şogor Damiana – premiul 

al II-lea, Peia Raul – premiul al II-lea şi 

Mocîrcioiu Cristina – menţiune. 

 Clasa a II-a D – prof.înv.primar 

Istratie Liliana cu următorii elevi premiaţi: 

 



 

Istrate Diana – Mihaela – premiul I,  

Bâtoancă Iulia-Constantina – premiul al II-

lea, Şoşoi Erika-Maria – premiul al III-lea, 

Oiţă Victor-Fabian – menţiune, Raţă  

Mitrofan  Bianca – menţiune şi Iencuţ 

Gabriel – menţiune. 

 Clasa a IV-a B- prof.înv.primar 

Canavea Nicoleta cu următorii  

 
elevi premiaţi: Vulpe Vlad-Dorian – 

premiul I (locul 4 pe judeţ), Manolache 

Giulia – premiul al II-lea, Ivănoiu Ana-

Maria – premiul al II-lea şi Schinteie Mălina 

– premiul al III-lea. 

 Clasa a IV-a D- prof.înv.primar 

Popescu Elena cu următorii  

 
elevi premiaţi:  

- Tudorescu Octavian – Premiul I 

(100 de puncte), câştigătorul taberei de  

matematică şi anul acesta şi anul trecut, 

singurul elev din judeţul Gorj care a 

obţinut anul acesta 100 de puncte; 

- Vlădăşel Annia-Stephanie – 

premiul I, locul 2 pe judeţ (97 de puncte); 

- Vlădoiu Ioana – premiul I, locul 5 

pe judeţ; 

- Coculescu Mihail –Rareş- premiul al 

II-lea; 

- Dastevski-Vîlceanu Maria – premiul 

al II-lea. 

 

 Clasa a IV-a E prof.înv.primar 

Ştefănescu Doina cu următorii  

 
elevi premiaţi:  –Raicu Ioana- Ştefania -  

premiul I, 89 de puncte (locul 5 pe judeţ), 

Popa Maria-Alexa – premiul I (85,5 

puncte), Niţică Daria-Ştefania – premiul al 

II-lea şi Raţă Răzvan – menţiune. 

Pentru a ajunge aici a fost nevoie de 

multă muncă, iar munca înseamnă 

perseverenţă şi voinţă. Cu toţi sunt mândri şi 

ca au căpătat ambiţia şi curajul de care este 

nevoie în viaţă, realizând că dacă vor ceva 

cu adevărat, pot obţine. Aceste rezultate nu 

sunt întâmplătoare, ele se obţin an de an la 

noi în şcoală, fiind încununarea muncii 

responsabile ce se desfăşoară în această 

unitate şcolară, sunt preţul succesului de 

care se bucură elevii, profesorii şi părinţii.

 

Prof. înv. primar Popescu Elena 
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