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COMUNICAT DE PRESĂ
cu privire la concursul organizat și premiat de Primăria Alexandria

„Cel mai bun cozonac de casă. Cea mai bună pască” 

Astăzi, 20.04.2022, am păstrat tradiția și am premiat atât câștigătorii concursului, cât și 
participanții pentru „Cel mai bun cozonac de casă. Cea mai bună pască”, organizat anual de 
Primăria Alexandria înaintea Sărbătorilor Pascale. 

În cadrul concursului organizat de către instituție s-au prezentat 15 participanți pentru 
secțiunea ”Cozonac” și 8 participanți la secțiunea ”Pască”, gospodine din municipiul Alexandria, 
care au pus pe masă cei mai buni cozonaci, rotofei și veseli, dar și cea mai bună și pufoasă pască, 
realizate după cele mai bune și mai gustoase rețete de cozonaci și pască cunoscute de fiecare în 
parte. 

Concursul s-a desfășurat la Clubul Pensionarilor iar produsele din cadrul concursului au fost 
atent selectate și analizate de un juriu specializat în industria alimentară, format din profesori de 
la Liceul Nicolae Bălcescu și Liceul Tehnologic nr. 1. 
Criteriile după care s-a realizat jurizarea au fost următoarele: aspectul exterior și interior al 
produselor din concurs, miros și, cel mai important gustul produselor, care au făcut deliciul tuturor 
celor prezenți la acest eveniment. 

Astfel, în urma totalizării punctajului acordat de juriu fiecărui produs în parte, după criteriile 
stabilite prin regulament, au fost declarați și câștigătorii concursului, după cum urmează:
1. Secțiunea ”Cozonac”: locul I – Păscuț Maria, locul II – Cîmpeanu Ecaterina și locul III – Peța 
Virginica;
2. Secțiunea ”Pască”: locul I – Păscuț Maria, locul II – Priminescu Angela și locul III – Bățăuș 
Valentina.

Primăria Alexandria a acordat premii, astfel: pentru câștigătorii concursului au fost oferite 
diplome, produse alimentare și produse de uz casnic, iar pentru participanți diplome de participare 
și produse alimentare.

Întocmit,
Vîrban Liliana 
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