
 

Cuvânt de deschidere a anului şcolar 2019-2020 la Colegiul 

Național Petru Rareș 

 

Dragi elevi, stimaţi părinţi, onoraţi dascăli, 

 

Luna septembrie este cea care aduce emoţie în sufletele noastre, odată cu începerea unui 

nou an şcolar ... e poate singura care reuşeşte să ne poarte pe aripile trecutului, rememorând primele 

zile de şcoală din viaţa fiecăruia dintre noi, încărcate cu emoţie, sfială dar şi optimism... 

La începutul fiecărui an şcolar noi, cei de la catedră, avem parte de momente 

emoţionante - pe de-o parte privim noile generaţii care se alătură celor deja existente, încercând 

să surprindem în privirea lor setea de cunoaştere şi dorinţa de depăşire a propriilor limite, iar 

pe de altă parte ne amintim cu drag de absolvenţii colegiului nostru. Sunt tineri cu care ne 

mândrim, care au făcut performanţă şi care au dus numele colegiului nostru la cele mai 

importante şi prestigioase concursuri. Sunt tineri care s-au întors cu premii importante, care ne-

au bucurat şi care ne-au asigurat că nu se vor opri aici. Mulţi dintre ei şi-au urmat visul şi au 

reuşit să intre la cele mai bune universităţi din ţară, promiţând că nu ne vor uita şi că se vor 

întoarce mereu cu mult drag la Colegiul Naţional Petru Rareş. Avem certitudinea că aceşti 

absolvenţi vor purta cu ei numele liceului chiar şi dincolo de graniţele ţării, aşa cum deja ne-au 

bucurat mulţi dintre ei. Ne mândrim cu ei când aflăm că sunt oameni de prestigiu în oraşele şi 

ţările în care s-au stabilit.  

 Anul şcolar trecut ne-am bucurat împreună de rodul muncii noastre, atât în cadrul 

proiectelor, cât şi la concursuri şi olimpiade şcolare. Prin munca şi efortul depuse suntem în 

continuare un colegiu de elită, un liceu etalon, nu doar la nivelul oraşului, ci şi la nivel judeţean şi 

naţional. Ocupăm în continuare un loc fruntaş în topul liceelor la nivel naţional şi ne mândrim de 

faptul că acest liceu a dat, şi sperăm că va da şi în viitor, oameni de cultură şi specialişti în diverse 

domenii. 

Acest an şcolar este unul special pentru noi toţi - elevi, profesori şi părinţi. Este anul în 

care avem deosebita onoare de a asista la un moment unic pentru ceea ce înseamnă Colegiul 

Naţional Petru Rareş şi istoria acestuia. Este anul în care acest colegiu de elită aniversează 150 

de ani de atestare documentară. Momentul jubiliar va fi marcat în săptămâna 25-29  



 

noiembrie 2019, prin diverse activităţi şi manifestări la care vor lua parte oficialităţi, foşti şi actuali 

profesori, reprezentanţi ai comunităţii părinţilor şi absolvenţi ai acestui colegiu.  

În cuvântul de deschidere a anului şcolar trecut, aminteam de spiritul rareşist, care 

însufleţeşte holurile acestui colegiu şi fără de care acesta nu s-ar fi putut individualiza atât de bine. 

Afirmam faptul că el se caracterizează prin muncă, devotament, performanţă şi prin dorinţa de a 

excela.  Prin urmare, aşteptăm ca anul acesta Rareşiştii să se întoarcă... acasă, pentru a lua parte 

la acestă aniversare importantă.  

Suntem cu toţii martorii unui moment unic, ce merită sărbătorit aşa cum se cuvine şi sperăm 

să reuşim, împreună, acest lucru. Încă de anul trecut am deschis CARTEA COLEGIULUI, la fila 

cu numărul 150, pentru a putea pregăti aniversarea  şi sperăm ca anul acesta să putem scrie cu 

responsabilitate, mândrie şi devotament despre acest jubileu, marcând şi continuând istoria acestui 

colegiu. 

Avem încredere că ne veţi sprijini în acest demers şi că va fi un an şcolar de excepţie, 

individualizat mai ales prin acest moment festiv. Aşa că vrem să mulţumim tuturor - elevi, 

profesori şi părinţi - pentru încredere, implicare şi sprijin. Suntem siguri că ne vom bucura cu toţii 

de această aniversare, la care vă invităm să participaţi în număr cât mai mare. Va fi un eveniment 

care va evidenţia valoarea şi importanţa acestui colegiu.  

Cu aceste gânduri începem noul an şcolar şi vă dorim multă putere de muncă, rezultate 

deosebite şi  îndeplinirea tuturor obiectivelor! 

MULT  SUCCES! 
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