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Am fost impreuna 10 ani… 

copii 

parinti 

profesori 



Flori de salcâm 
Suav parfum 
Mici clopoței 
Și un gând bun, 
Zvon cristalin 
De absolvire 
Se-aude lin 
Vis de-nplinire. 

Promotia 2020 



Câte gânduri și câtâ emoție se adună ,acum, la 

sfârșit de an. Câte avem să ne spunem , sau ,ce 

a mai rămas de spus , acum, când amintirile ne 

copleșesc  și se joacă cu memoria  noastră, 

scoțând la iveală lucruri păstrate , cu multă grijă, 

dar care, acum  înfloresc la întrebarea *Doamna, 

mai știți atunci….?* și, un val de zâmbete  se 

așterne pe fețele noastre. Ne amintim. Împreună. 

                          Așa cum am fost mereu. 



Daaaa…mai știm , dragii noștri, ce 
micuți ați fost, că abia vi se vedea 
năsucul din bănci.   
 
Daaaa, mai știm, cât de greu era să 
ținem creionul în mână, să mergem 
singuri la baie, sau…să stăm liniștiți 
în bănci.  



Acum, când vă privim, este nevoie să 
lăsăm un pic capul pe spate, să ne 
obisnuim cu vocea voastră un pic 
îngroșată, și să asistăm emotionați cum 
pășiți timid pe drumul nou ce se 
deschide în fața voastră, drum care 
duce spre viitor. 



De-alungul anilor, ne-am străduit  

să vă oferim dragoste, siguranță 

 si încredere în forțele proprii. 



Acum, vă  îmbrățișăm și vă felicităm 

pentru ceea ce ați devenit, pentru că 

ne-ați  învățat la rândul vostru niște 

lecții care nu se regăsesc în nici un 

manual, ne-ați învățat să fim mai buni 

pedagogi prin înțelegerea nevoilor reale 

pe care le aveați . 



Vă mulțumim, DRAGI COPII,  pentru că 

am simțit cât de lipsită de sens este 

meseria noastra fără voi și cât de mare 

este diferența între o îmbrățisare reală, 

fie ea mică și stângace, față de una 

doar din  priviri , pe un ecran plat. 





Pentru tine drag copil, 

cuvinte  
de  

ramas bun 



Prof. Laura Carmen Tipeiu 
Nu uita niciodată: 
Nimeni nu gândește ca tine,  
Nu se manifestă ca tine. 
Nimeni nu zâmbește așa cum o faci tu. 
Nu uita niciodată… 
Nimeni nu vede cerul cum îl vezi tu,  
Și nimeni nu știe tot ce știi tu. 
Nu uita niciodată: 
Fața ta nu o mai are nimeni pe acest pământ, 
Și ochii aceștia îi ai doar tu. 
Nu uita niciodată: 
Ești bogat și bogăția ta nu sunt banii tăi, ci viața 

ta! 
Ești un gând al lui Dumnezeu, tu ești o 

MINUNE! 
Anii trec ușor în zbor, 
Noi suntem mereu cu voi, 
Poarta școlii se închide, 
Poarta vieții se deschide. 
Toate visele-ndrăznețe 
În fapte le veți preschimba. 
                             Cu drag și dor, Laura Tipeiu. 



Prof. Cristina Luciana Cernat Dragii mei, ati reusit sa parcurgeti cu succes o 
parte din lungul drum al educatiei, sa 
patrundeti alaturi de noi in minunata lume a 
cunoasterii, fiind animati de curiozitate si 
entuziasm de copii. 
Va doresc sa va pastrati zambetul si 
bunatatea.Fiecare dintre voi este unic si 
minunat...si asa imi veti ramane in suflet. 
Ziua de ieri sa fie amintire  si cea de 
maine...promisiune. Astazi insa, va doresc 
voua si parintilor vostri: sa va bucurati de ceea 
ce ati reusit pana acum si sa fiti mandrii de 
voi.  
Va iubesc, veti ramane mereu elevii mei dragi. 

Va imbratisez, Cri 



Prof. Roxana Andreia Alexandru 
               Impreuna am parcurs un drum foarte frumos. 
               Am invatat foarte multe de la voi, niste copii  
               care stiu mereu sa se bucure si de cele mai  
               marunte lucruri.  
 
Sunteti minunati si veti ramane speciali pentru mine. 
Im voi aminti de fiecare in parte cu mare drag si sper sa 
raman si eu in amintirea voastra mereu. 
 
Gabi un copil plin de emotii si gospodarul clasei.  
Mihai un copil nazdravan, dar alaturi de care faceam o 
echipa minunata. 
Traian, copilul minunat care "de erau si 100 ca el in 
clasa" era liniste si disciplina. 
Alex care stia sa ne zica cate o vorba buna sa ne aduca 
zambetul pe fata si ne tinea la curent cu stirile. 
Dragos, magicianul, dansatorul, olimpicul clasei. 
Iani sunt convinsa ca si tu esti un copil minumat! 
Impreuna ati facut o echipa minunata si echilibrata!Sa 
va bucurati de familia voastra si sa puneti in valoare 
momentele petrecute impreuna. 

 Va iubesc si va imbratisez!   



Cuvintele ... sunt prea putine pentru a descrie ce 
ganduri si sentimente am in aceste momente.  
 
Drumurile noastre s-au intalnit in urma cu multi ani 
si de atunci in fiecare zi am construit impreuna un 
nou vis, o noua emotie si ati ajuns oamenii minunati 
de care sunt foarte mandra in acest moment. 
 
 Peste amintirile frumoase din scoala se vor aseza 
alte momente exceptionale, care vor face viata 
voastra sa straluceasca.   
 
V-ati format frumos si sunt mandra de voi si va 
doresc sa va pastrati sufletul mereu fericit,  sa visati, 
sa credeti si sa lasati o sclipire pe unde pasiti. 
 
 Va iubesc pe fiecare in parte si sunt fericita  ca 
impreuna am ajuns in aceste momente pline de 
emotie.  
 
Va doresc sa aveti parte de speranta, curaj, rabdare, 
credinta, bunatate si iubire. 

Prof. Elisabeta Rozalia Ghindea 



Prof. Adina Liliana Jipa 

Să fii parte din bucuriile și 

tristețile unui suflet de copil  

este un privilegiu.  

 

Vă doresc să fiți sănătoși iar 

viața să vă ofere momente 

frumoase, pline de  

bucurie și culoare! 



Prof. Adriana Elena Dumitrascu 
"Dragi elevi, iata ca a venit si clipa in care ne 

luam ramas bun unii de la altii.In acesti 8 ani 

in care am fost alaturi de voi am invatat multe 

lucruri si am strans amintiri minunate 

impreuna, va multumesc si ma bucur ca mi-ati 

fost elevi. 

Va doresc ca zilele insorite sa va lumineze 

pasii, sa nu va pierdeti niciodata zambetul 

curat si sa indrazniti sa visati !" 



Prof. Amalia Bulea 
În toți acești ani, mi-am dorit doar ca 

trecerea mea prin viața voastră să nu fie 

una fără rost, să învăț să fiu omul de 

care fiecare dintre voi a avut nevoie. 

M-am obisnuit  sa nu spun elevii mei, ci 

copiii mei! Astfel ca, din pozitia asta 

sufleteasca , atât de apropiată vă 

doresc să aveți o viață, cu multe bucurii 

și împliniri!  

Să zâmbiți , să aveți încredere în voi, să  

fiți apropiați și recunoscători părinților 

voștri. 

Cu trecerea timpului, unele lucruri se 

vor estompa, pe altele le voi uita 

dar..numele, visurile, boacănele  și 

zâmbele voastre nu le voi uita niciodată. 

Să aveți o viață frumoasă! 



Dragii copii, 
Să aveți o viață plină de bucurii, 

norocul să vă însoțească și toate 
visele să vi se împlinească!  
 

         Cu drag,          
Prof.Rodica Pascu 

Prof. Rodica Pascu 



Prof. Paula Georgeta Lupuian 
Sunteți la sfârșit și  început de 

poveste. Cea de ieri să fie amintire 

și cea de mâine promisiune.  
 
Savurați-i fiecare filă, puneți sens și 

rost în tot ce faceți,  zâmbiți, 

îndrăzniți, acumulați cunoștințe,  

impresii, emoții irepetabile,  fiți 

buni, fiți fericiți, fiți voi înșivă! 
 
Într-un ceas bun! 



Prof. Eugen Gheorghe Gomoescu 

„Când ai cerzut că iți este greu, ți-am adus aminte că 

poți; 
Când ai crezut că ai uitat răspunsul, ți-am amintit că îl 

știi deja; 
Când ai simțit nedreptatea, ți-am amintit că poți ierta; 
Când te-ai oprit, ți-am amintit că poți să continui; 
Cânt ai simțit teama, ți-am amintit că ești curajos; 
Când ai obosit, ți-am amintit că ești puternic! 
Și după ce anii vor trece, îmi vei amintii că ți-am fost 

cândva profesor!” 



Prof. Florin Dragos Caprita 
Este timpul să ne bucuram 

împreună de experiențele 

avute, de momentele din 

care am învățat unii de la 

alții. 

  

Lucrurile mărețe se obțin 

cu pași mărunți, iar de 

aceea este important este 

să nu stăm pe loc și să 

mergem inainte spre 

visurile noastre.  

 

Vă doresc succes și 

bucurie în tot cee ce veți 

realiza. 



Noi ,am fost doar puntea , intre copilarie si...viata 



Pentru voi, 
dragi parinti... 







Prof.Amalia Bulea 

Tot ceea ce va dorim, este , 
sa fie frumos in viata voastra! 


