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COMUNICAT DE PRESĂ
cu privire la premierea elevilor cu rezultate școlare deosebite și a profesorilor coordonatori, din unitățile 

de învățământ preuniversitar din Alexandria

Având în vedere faptul că în data de 25.07.2022, în cadrul ședinței Consiliului Local al Municipiului 
Alexandria, proiectul de hotărâre cu privire la aprobarea Regulamentului de premiere a elevilor cu rezultate 
școlare deosebite și a profesorilor coordonatori din unitățile de învățământ preuniversitar din municipiul 
Alexandria a fost adoptat cu unanimitate de voturi, vă aducem la cunoștință faptul că lista elevilor cu 
rezultate școlare deosebite, dar și lista cu profesorii coordonatori, însoțite de documente justificative, au 
fost depuse la sediul instituției în vederea acordării premiilor, potrivit cerințelor din Anexa nr. 1 la H.C.L. nr. 
208 din data de 25 iulie 2022. 

Prin urmare, potrivit listelor prezentate de către unitățile de învățământ din Alexandria, primăria va 
premia 69 de elevi, dar și 27 de cadre didactice, în cadrul unei Gale a excelenței în educație, care va avea loc 
pe 5 octombrie 2022, cu ocazia evenimentului ”Ziua Educației Naționale” care se va desfășura la sediul 
Centrului Multifuncțional pentru Tineri din Alexandria, str. Confederației nr. 1. 

Vor fi înmânate diplome și flori, dar și premii consistente în bani pentru 44 de elevi și 3 echipe (25 de 
elevi), dar și pentru 27 de cadre didactice, așa cum este prevăzut prin regulamentul de premiere, disponibil 
aici: https://alexandria.ro/storage/formidable/9/HCL-208_25.07.2022.pdf, prin care sunt prevăzute 
condițiile de acordare a premiilor, valoarea premiilor, dar și categoriile de elevi și cadre didactice care vor fi 
premiate.

Totodată, precizăm faptul că beneficiarii premiilor au fost desemnați în urma evaluării documentelor 
transmise de unitățile de învățământ, de către o comisie formată din 3 consilieri locali cu experiență în 
domeniul educației, un reprezentant al inspectoratului Școlar Județean Teleorman și câte un reprezentant al 
Comitetului reprezentativ al părinților, din fiecare unitate de învățământ de la care provin elevii eligibili 
pentru granturile menționate. 

Întocmit,
Vîrban Liliana
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