
 

 
 
LUNI, 11 SEPTEMBRIE 2017 

Dragi elevi şi profesori,  
Stimaţi părinţi  

       Iată-ne astăzi în faţa unui nou început!  
Chiar dacă vacanţa niciodată nu e suficientă, aşteptăm cu nerăbdare una din cele mai mari 
sărbători a toamnei, începerea şcolii. Păşim în noul an şcolar 2017-2018, pe care ni-l dorim cu 
toţii mai bun, cu multe realizări frumoase, cu credinţă şi speranţă într-o lume mai bună. Fiecare 
an şcolar aduce cu sine momente de neuitat. Se spune că anii de liceu sunt cei de care ne aducem 
aminte cu cel mai mare drag peste ani. Ca la fiecare început de an şcolar, oamenii şcolii noastre 
vă întâmpină nu numai cu sălile de curs şi manualele pregătite, dar şi cu suflete deschise şi cu 
urări de bine, atât pentru elevii clasei a IX-a care ne calcă pentru prima dată pragul şcolii , dar în 
aceeaşi măsură şi pentru cei ce revin. 
Pentru instituţia noastră , anul şcolar 2017-2018, debutează cu trei spatii modern realizate cu 
sprijinul partenerilor nostril de la CASA NOASTRA, QFORT carora le multumim.    
  Dragi elevi,  ne dorim ca la finalul şcolarizării voastre în această instituţie, fiecare dintre voi să 
puteţi pleca înarmaţi cu un bagaj de cunoştinţe bun, cu amintiri frumoase, relaţii de prietenie 
pentru o viaţă, cu repere morale solide pentru viitor. Să aveţi convingerea că şcoala vă pregăteşte 
pentru viaţă, punând în valoare întregul vostru potenţial intelectual şi afectiv. Ne-am dori să 
trataţi şcoala ca pe un drept şi nu ca o obligaţie. Prin urmare, implicaţi-vă aşa cum aţi făcut şi în 
anul precedent, în problemele şcolii, căutaţi să fiţi utili celor din jur şi responsabili în tot ceea ce 
faceţi. Fiţi receptivi şi deschişi ! 
        Dragi părinţi, vă rog să conştientizaţi că în şcoală copiii d-voastră primesc o educaţie de cea 
mai bună calitate. Aici ei învaţă să socializeze să descopere lumea din jurul lor şi tot acum se 
dobândesc calităţi care vor dăinui în timp precum: cinstea, hărnicia, onoarea, bunătatea…. Dorim 
să vă ajutăm copiii să ajungă oameni demni, respectuoşi şi capabili să ia hotărâri responsabile. 
Dorim ca şi de acum încolo colaborarea d-voastră cu şcoala să fie bună şi chiar mai bună decât în 
anii precedenţi, să vă implicaţi cu toată dăruirea în activităţile pe care le desfăşurăm cu şi pentru 
copiii d-voastră.  



Urez ”Bun venit în şcoala noastră!” boboci lor din clasa a-IX-a, sfioşi, timizi, curioşi, privesc în 
jur, părându-li-se totul supradimensionat . Sperăm ca anii pe care-i  veţi petrece aici să fie cei 
mai frumoşi pe care nu-i veţi uita niciodată. Veţi afla lucruri noi, interesante şi utile. Astăzi veţi 
avea ocazia să va cunoaşteţi dirigintii – cadre didactice cu o vastă experienţă la catedră şi care s-
au dăruit an de an pentru a modela caractere.  
Adresez urări de succes tuturor elevilor şi în mod deosebit elevilor din clasa a XII-a pe care îi 
aşteaptă un an greu, la sfârşitul căruia vor avea de susţinut un examen. Sperăm ca şi voi veţi 
repeta reuşita generaţiei precedente şi veţi obţine rezultate frumoase la bacalaureat ei sunt în 
măsură să vă ofere o educaţie potrivită. 
.Mă adresez acum dumneavoastră, stimaţi colegi, îmi exprim încrederea în corpul profesoral al 
şcolii noastre şi vă asigur de respectul şi sprijinul meu. Dragii mei colegi,vă mulţumesc pentru 
dăruirea d-voastră, pentru profesionalismul de care daţi dovadă an de an şi vă urez sănătate şi 
putere de muncă. Datoria d-voastră de profesori este să oferiţi copiilor exemple pozitive, să găsiţi 
programe speciale pentru a-i determina pe elevi să înveţe şi să înţeleagă care este rolul şcolii. 
Nimic nu poate înlocui ceea ce face un dascăl cu clasa de elevi în care intră. Acolo este succesul 
şcolii, în asta stă performanţa şcolii. Pentru mine, ca şi pentru d-voastră LICEUL “TRAIAN 
VUIA” înseamnă foarte mult şi nu-mi este indiferent destinul acestei şcoli.  
În încheiere, vă urez tuturor un an şcolar frumos, cu rezultate cât mai bune de care să ne bucurăm 
cu toţii. Tuturor elevilor le doresc, în noul an, mult succes, sănătate şi spor la învăţătură. Fie ca 
noul an şcolar să însemne atât pentru personalul didactic,didactic auxiliar şi nedidactic, cât şi 
pentru copii şi părinţi, bucurii, satisfacţii, împliniri, putere de muncă şi multă sănătate! Aşa să ne 
ajute Dumnezeu!  
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