
Festivitatea de închidere a anului şcolar 2017 – 2018 

 

Vineri, 15 iunie 2018, a avut loc festivitatea de închidere a anului şcolar 
2017 – 2018. În cadrul ceremoniei, Asociaţia de părinţi i-a recompensat pe şefii 
de promoţie şi pe elevii care au obţinut premiile I, II şi III la olimpiade şcolare 
(etapa municipală şi etapa naţională).  

 
La ciclul gimnazial, şefii de promoţie (absolvenţi ai claselor V – VIII cu 

media generală 10) sunt: Bogdan Ciprian (VIII C), Botez Luca (VIII A), Gkonos 
Maria Antonia (VIII C), Niţoiu Evelina Maria (VIII B) şi Păcurar Ioana Alexa (VIII 
A). Opriş Irina Gabriela (XII B) este şefa promoţiei – ciclul liceal, cu media 
generală 9,87. Şefa promoţiei – ciclul liceal, profil uman este Ioniţă Silvia 
Georgiana (XII E), cu media generală 9,71. 

       
 

Conducerea Liceului Teoretic “Nicolae Iorga” a premiat: 

 elevii care au câştigat premii II, III şi menţiuni la Festivalul Poeziei cu 
forma fixă, concurs şcolar regional iniţiat şi organizat de LTNI, sub coordonarea 
prof. Ileana Iancu; 

 



 

 membrii Clubului de dezbateri, coordonat de prof. Nicoleta Viţalariu. 
Echipa LTNI a participat, în premieră, la olimpiada „Tinerii dezbat” şi a obţinut 
locul IV, din douăzeci şi patru de echipe înscrise în concurs. 

 
 

 liceenii care formează echipa de teatru a LTNI, trupa Unity. La Concursul 
naţional de interpretare teatrală şi eseuri “Teatrix”, Alexandru Marius Cristescu 
a obţinut locul I pentru rol principal masculin, iar Irina Maria Constantinescu a 
ocupat locul II pentru rol secundar feminin. La finalul primului an de activitate, 
trupa Unity, coordonată de actorul Ionuţ Toader, a obţinut locul III pentru regia 
spectacolului “Doctor fără voie”, de Molière.  

 
 

 elevii care au obţinut menţiune la olimpiade şcolare (etapa municipală) şi 
concursuri naţionale; 

 elevii care au obţinut premiile I, II şi III pentru rezultatele la învăţătură din 
anul şcolar 2017 – 2018.  

 
Felicitări tuturor premianţilor şi profesorilor care le-au coordonat activitatea! 


