
 

 

 

 

LICEUL TEORETIC “AUREL LAZĂR” 

LA ÎNCEPUT DE AN ȘCOLAR 2019-2020 

 

 

Ca la fiecare început de an şcolar, oamenii şcolii i-au întâmpinat pe elevi nu numai cu sălile 

de curs şi manualele pregătite, dar şi cu suflete deschise şi cu urări de bine pentru elevii care 

calcă pentru prima dată pragul şcolii, dar în aceeaşi măsură şi pentru cei ce revin. 

 

Comunitatea lăzăristă a fost onorată cu prezența la acest moment festiv de către:  

 Dna Daniela SOPOTA – inspector la Inspectoratul Școlar Județean Bihor;  

 Dra Roxana BABA – jurist la Sindicatul Liber din Învățământ Bihor; 

 Dl Ioan Vasile MICU – membru al Consiliului de Administrație al liceului din partea 

Primăriei Municipiului Oradea, profesor și ex-director al liceului; 
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 Dl Cristian POPA – membru în Consiliului de Administrație al liceului, Președinte al 

Asociației Părinților “Parentes”; 

 Dna Ilinca ȘANDOR – comisar la Centrul de Prevenire, Evaluare și Consiliere 

Antidrog; 

 Dl Adrian IENCIU – agent șef la Poliția de Proximitate din cadrul Poliției 

Municipiului Oradea; 

 Dl Gheorghe TIRLA – profesor, ex-director al liceului; 

 Dl Dumitru MEGHEȘAN – preot, profesor universitar, decan la Facultatea de 

Teologie Ortodoxă “Episcop Dr. Vasile Coman” din Oradea, care a oficiat slujba de 

binecuvântare și a sfințit sălilor de clasă. 

 

În luările de cuvânt oaspeții și-au exprimat emoțiile, bucuria și admirația față de lăzăriștii 

mici și mari, precum și urările de bine pentru noul an școlar. 

 

 

 

Distinși oaspeți, stimați părinți, dragi colegi și iubiți elevi, 

 

 

Iată-ne astăzi în fața unui nou început – o nouă provocare, o nouă aventură! 

Este o zi importantă pentru noi toți – o zi care va fi urmată de multe alte zile care vor 

aduce în viața noastră, a tuturor, lucruri bune și lucruri foarte bune. Va fi un an în care vom 

încerca să transformăm provocările în oportunități, iar aventura cunoașterii va fi o călătorie 

profundă și plăcută.  

Doresc să îi salut în mod special pe elevi. 

A fi elev la Liceul Teoretic “Aurel Lazăr” are o triplă semnificație.  

A fi lăzărist este o cinste – cinstea de a fi printre cei mai buni;  

A fi lăzărist este o responsabilitate – responsabilitatea de a te situa la standardele 

exigențelor dascălilor și de a duce mai departe renumele liceului nostru; 

A fi lăzărist este o mândrie – mândria de a purta uniforma liceului, de a fi pătruns de 

spiritul lăzărist. Acestea sunt doar câteva dintre semnele vizibile ale apartenenței voastre la o 

comunitate educațională de elită. 



Este necesar, dragii mei, să înțelegeți că trebuie să învățați nu atât pentru școală, 

pentru note, cât mai ales pentru viață. Noi, profesorii, vă suntem alături – călăuze și prieteni 

mai mari la care puteți apela ori de câte ori aveți nevoie. Însă așteptăm din partea voastră 

dorința de a învăța, muncă temeinică și respect pentru tot ceea ce vă punem la dispoziție. 

Mesajul meu pentru voi este că doar educația, munca, determinarea și onestitatea 

conduc la succes. Începeți acum un nou an școlar, un an în care veți descoperi noi taine ale 

lumii. Această trudă nu va fi în zadar, căci satisfacțiile nu se vor lăsa așteptate prea mult.  

Pe parcursul anilor de liceu veți învăța să nu fiți „fotocopii”, ci să aveți curajul să fiți 

voi înșivă și prin unicitatea voastră să străluciți în sociatate. Veți învăța să nu renunțați la 

visele voastre, deoarece sunt o parte din voi. Veți învăța să fiți OAMENI de calitate care, 

asemenea unui magnet, să atragă alți oameni de calitate. 

Mă îndrept cu gândul spre cadrele didactice fără de care elevii acestei școli nu ar fi 

obținut rezultate remarcabile la examene și activități extrașcolare. Corpul profesoral al școlii 

se distinge prin pasiunea pentru meseria de dascăl. Nimic nu poate înlocui activitatea pe care 

o desfășoară un dascăl cu elevii săi. Acolo, în sala de clasă, în timpul orelor, acolo este 

succesul şcolii, acolo se creează și se consolidează performanţa şcolii. Afirm cu certitudine că 

şcoala noastră poate fi considerată un etalon şi un model instituţional pentru multe şcoli din 

judeţ şi nu numai.             

Vă îndemn să îi ajutați pe elevi să își formeze o conștiiță delicată și dreaptă, prin idei 

clare și exemplu propriu și să fie animați de un stil de viață care uneori îi va duce contra 

curentului și modelor din societate, dar le va asigura o stare de liniște și siguranță.  

Dragi colegi, descoperiți aptitudini și talente, formați competențe și deschideți cât mai 

multe drumuri pentru elevii noștri!  

Părinților le mulțumim că au avut încredere în noi. Copiii pe care îi educăm sunt o 

investiție făcută pentru viitor – de fapt, ei sunt cei care vor modela viitorul. De aceea, vă 

invităm să fim uniți în efortul educațional, pentru ca generațiile formate în această școală să 

fie un prilej de mândrie și satisfacție pentru fiecare dintre noi.  

Vă invităm să vă implicați, să fiți partenerii eforturilor noastre în programele și 

proiectele derulate de școală pentru a putea să le arătăm copiilor un alt mod de percepere a 

realității – mai simplu, mai pur, mai sănătos.  

Doar împreună putem să îi pregătim pentru viitor cu speranţă, credinţă şi iubire în 

suflet. Și să nu uitaţi – ”Copiii dumneavoastră sunt şi copiii noştri!”.   

Gândurile mele bune, încărcate de încredere şi dorinţa de a conlucra bine în acest an 

şcolar, se îndreaptă către comunitatea locală, beneficiarul indirect al educaţiei. Faptul că 



invitații ne sunt alături în această zi minunată de toamnă demonstrează că instituţiile acordă o 

deosebită atenţie educaţiei şi înţeleg rolul ei în societate. 

Împreună cu colegii mei, cadre didactice și personal auxiliar, ne străduim să tindem 

spre o şcoală de rafinament, de bun-gust, spre o şcoală cochetă, cu personalitate, spre un loc 

unde toată lumea să se simtă bine și în siguranţă. 

Într-un cadru şcolar stimulativ, vom desfăşura proiecte educaţionale locale, naționale 

și internaționale destinate elevilor interesaţi de formarea personală și de educația de-a lungul 

întregii vieţii, racordându-ne astfel și la exigenţele Uniunii Europene. 

În mod cert educaţia primită în şcoala noastră va oferi tinerilor posibilitatea de a se 

integra cu ușurință, în mod inteligent și confortabil într-o lume în continuă prefacere. 

Nu-mi rămâne decât să vă doresc tuturor multă sănătate, putere de muncă și fie ca tot 

ceea ce vom înfăptui împreună să fie încununat cu rezultate remarcabile.  

 

 

 

 

 

 

Avem convingerea că sunetul clopoțelului pentru anul școlar 2019-2020 va vesti un 

an cu succese și rezultate foarte bune în toate activitățile pe care le vom desfășura împreună. 

 

Aşa să ne ajute Dumnezeu și oamenii de bunăcredință de lângă noi ! 

 

 

 

Director, 

Prof. dr. Carmen CHIRA 
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