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COMUNICAT DE PRESĂ  

Primăria Alexandria va premia performanța în educație  

 

 

Primăria Municipiului Alexandria, va premia absolvenții de gimnaziu și de liceu, care au 

obținut rezultate deosebite la învățătură, cu laptopuri!  

Potrivit regulamentului de premiere a elevilor cu rezultate deosebite la învățătură din unitățile de 

învățământ preuniversitar din municipiul Alexandria, aprobat prin H.C.L. nr. 225 din 29 iulie 2020, 

vă comunicăm, mai jos, rezultatele obținute de absolvenții de gimnaziu și liceu – promoția 2021.  

Totodată, potrivit regulamentului, elevul cu rezultate deosebite la învățătură este șeful de 

promoție de la fiecare unitate de învățământ gimnazial sau liceal din municipiul Alexandria, 

condiția impusă fiind să fi promovat examenul de la Evaluarea Națională sau Bacalaureatul cu 

media minimă 9,00, elevii care au obținut nota 10 la Evaluarea Națională sau Bacalaureat și 

absolvenții de gimnaziu care au obținut primul loc pe școală în ierarhia admiterii la liceu, condiția 

impusă fiind ca media obținută la admitere să fie de cel puțin 9,50 (calculată ca medie ponderată 

între media generală la Evaluarea Națională, care are o pondere de 80% și media generală de 

absolvire a claselor V-VIII, care are o pondere de 20%).  

 

I. Absolvenți gimnaziu, promoția 2021  

a) Școala Gimnazială ”Mihai Viteazul” 

- Olteanu Alexia Dalia – șef promoție – media de absolvire 10; 

- Moise Bogdan Beniamin – șef promoție – media de absolvire 10; 

- Popescu Adrian Alin – șef promoție – media de absolvire 10; 

- Ivan Bianca Maia – șef promoție – media de absolvire 10. 

b) Școala Gimnazială ”Ștefan cel Mare” 

- Dragne Marius Gabriel – șef promoție – media de absolvire 10; 

- Proorocul Eric Andrei – șef promoție – media de absolvire 10; 

- Gheorghe Mihnea Florentin – absolvent de gimnaziu care a obținut primul loc pe școală în ierarhia 

admiterii la liceu; 
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c) Școala Gimnazială nr. 7: 

- Tunaru Victor Cristian – șef promoție – media de absolvire 9,99. 

 

II. Absolvenți liceu, promoția 2021 

a) Liceul Teoretic ”Alexandru Ghica” 

- Pătrașcu Liviu Gabriel – șef promoție – media de absolvire 9,95. 

b) Colegiul Național Pedagogic ”Mircea Scarlat”  

- Măgureanu Ștefan  - șef promoție – media de absolvire 10; 

c) Colegiul Național ”Alexandru Ioan Cuza” 

- Mitran Andrei Gabriel – șef promoție – media de absolvire 10; 

- Selea Alexandru – șef promoție – media de absolvire 10; 

 

Felicitări și succes în continuare! 

 

       Întocmit, 

           Vîrban Liliana  


