
 

 

 

 
Septembrie ... e luna în care cu toții așteptăm începerea unui nou an şcolar. Acest 

moment  a devenit pentru noi toţi - cadre didactice, elevi şi părinţi - motiv de sărbătoare, 

pe care îl întâmpinăm cu bucurie, dar şi cu emoții. Este momentul în care se 

conștientizează şi se apreciază misiunea pe care oamenii de la catedră o au în societate. 

Anul acesta se deschide cea de-a 149- a pagină a ceea ce înseamnă istoria Colegiului 

Naţional Petru Rareș. CARTEA COLEGIULUI, pentru că se poate scrie o carte, cuprinde deja 

pagini de tradiție, de valoare şi de performanță. Profesori de renume, elevi cu rezultate 

deosebite atât la nivel naţional, cât şi internațional - cu toții au manifestat preocupare 

pentru ca istoria acestui colegiu să nu fie uitată, ci să se scrie mereu. 

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

rezultate deosebite obținute de către elevii noștri la examenele naționale, concursuri şi 

olimpiade şcolare. Prin munca şi efortul depuse suntem în continuare un colegiu de elită, 

un liceu etalon, nu doar la nivelul orașului, ci şi la nivel județean şi naţional. Ocupăm în 

continuare un loc fruntaș în topul liceelor la nivel naţional şi ne mândrim de faptul că acest 

liceu a dat, şi suntem siguri că va da şi în viitor, oameni de cultură şi specialiști în diverse 

domenii. 

Mereu am afirmat faptul că în acest colegiu plutește un spirit rareșist, ce se 

caracterizează prin muncă, devotament, performanță şi prin dorința de a excela. Acesta se 

întâlnește atât la elevii de liceu cât şi la cei de gimnaziu. Vrem să amintim aici şi de bobocii 

de la clasa a V-a, care pășesc pragul liceului nostru cu încredere şi cu dorința de a face 

performanță. Şi observăm faptul că se integrează foarte repede în atmosfera liceului şi că 

devin conștienți de faptul că sunt rareşişti şi că va trebui să ducă mai departe acest spirit. 

La fel se întâmplă şi cu elevii claselor a IX-a, care au ales acest colegiu dând dovadă de un 

caracter puternic, independent și riguros. 

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

emoționante - pe de-o parte privim noile generații care se alătură celor deja existente, 

încercând să surprindem în privirea lor setea de cunoaștere şi dorința de depășire 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 performanță 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. Mulți 

dintre ei şi-au urmat visul şi au reușit să intre la cele mai bune universități din țară, 

promițând că nu ne vor uita şi că se vor întoarce mereu cu mult drag la Colegiul Naţional 

Petru Rareș. Avem certitudinea că acești absolvenți vor purta cu ei numele liceului chiar şi 

dincolo de granițele țării, așa cum deja ne-au bucurat atât de mulți. Ne mândrim cu ei când 

aflăm că sunt oameni de prestigiu în orașele şi țările în care s-au stabilit.   

Vreau să le mulțumim şi părinţilor pentru încrederea acordată atunci când au 

îndrumat pașii copiilor lor spre colegiul nostru. Dorim ca şi în acest an şcolar să avem o 

bună colaborare pentru că numai împreună putem să ne atingem obiectivele. Munca 

elevilor şi a profesorilor a fost mereu însoțită de sprijinul părinţilor, care au înțeles de la 

început care este obiectivul principal al acestui liceu - acela de a face performanță 

adevărată. 

Nu în ultimul rând, dorim să-i felicităm pe colegii noștri, oamenii de la catedră, un 

corp profesoral de elită şi să le urăm multă putere de muncă în noul an şcolar. Suntem 

siguri că ne vom atinge obiectivele.  

Dacă la început aminteam de CARTEA COLEGIULUI şi de pagina nouă ce se deschide 

anul acesta, ne dorim ca la sfârşitul acestei file să putem consemna rezultatele care vor 

asigura o continuitate a istoriei acestui colegiu. Ne dorim să fie o pagină de care să fim 

mândri, așa cum s-a întâmplat şi până acum. 
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