
 
 

 

 

 
Onoraţi invitaţi, stimaţi colegi și părinţi, dragi absolvenţi, 

 

La sfârșitul fiecărui an școlar, emoţiile absolvenţilor se reunesc cu emoţiile celor care i-au 

format și i-au educat de-a lungul anilor de şcoală. Este un moment care marchează sărbătoarea unui 

bilanţ pe care ni-l dorim, şi pentru acest an şcolar, plin de succes şi de reuşite.  

Dragi absolvenţi,  

Școala este locul fundamental al devenirii voastre, locul în care vă formați personalitatea, 

învățând lecția comunicării, a deschiderii spre cei din jur, dar și spre marele univers. Pentru voi, acum, 

se încheie o etapă importantă din viața voastră – gimnaziul, în care ați pășit cu multe speranțe și visuri 

acum patru ani și începe una nouă și plină de provocări – a vieții de licean.  

Vă dorim mult succes la examenul care vă așteaptă, bucurii, încredere în forțele proprii și să 

alegeţi liceul și profilul pe care le veți urma într-un mod realist, ţinând cont de aptitudinile, competenţele 

și înclinaţiile voastre, astfel încât continuarea cursurilor liceale să conducă la o reușită profesională, dar 

și personală! 

Stimați profesori,  

Sărbătoarea de astăzi este și un prilej de a reflecta la misiunea noastră profesională, din ce în ce 

mai complexă și mai dificilă, aceea de a schimba din interior și din exterior școala, folosind cele mai 

valoroase experiențe, de a modela personalitatea elevilor noștri, astfel încât să devină capabili să creeze 

și să transmită valori. Pe toți ne reunește crezul în educație, în puterea ei modelatoare și transformatoare, 

în capacitatea acesteia de a oferi șanse de succes tuturor copiilor. Aflați într-un continuu exercițiu de 

învățare, alături de elevi, căutăm soluții, construim strategii, împărtășim experiențe pentru a asigura 

viitorul copiilor, al tinerilor dar și al sistemului educațional. 

Acum, în acest moment festiv, dorim să vă mulţumim pentru toate eforturile depuse, pentru 

răbdarea cu care le-aţi îndrumat paşii, precum şi pentru toată dragostea pe care le-aţi dăruit-o pe 

parcursul acestor ani. 

Stimaţi părinţi,  

Suntem convinși că pe parcursul acestor ani aţi fost mereu alături de copii, că aţi fost oricând 

gata să vă sacrificaţi pentru a le asigura bunăstarea şi condiţiile necesare studiilor, că aţi suferit alături 

de ei la momentele mai dificile şi că i-aţi susţinut în devenirea lor profesională, umană şi intelectuală. 

Astăzi, vă puteţi bucura din plin de reuşita lor, de faptul că eforturile depuse de dumneavoastră nu au 

fost în zadar. Vă dorim multă sănătate și să vă bucuraţi de toate reuşitele lor în viaţă!  

Cu această ocazie dorim să le mulțumim și reprezentanților autorităților locale, care ne-au 

sprijinit pe tot parcursul anului școlar și suntem convinşi că și pe viitor vom avea parte de aceeași bună 

colaborare.  

În încheiere, dorim să vă transmitem, din partea echipei Inspectoratului Şcolar Judeţean Sălaj, 

mult succes la examenele care vă așteaptă, putere de muncă, sănătate şi un viitor pe măsura speranţelor 

voastre.  

 

Inspector școlar general, 

prof. Maria Pop 

    


