
Distinși și stimați profesori, dragi colegi, 

 

 

Îmi revine deosebita onoare, ca, în calitate de șef de promoție, să vă 

adresez mesajul meu de absolvire. 

Parcă mai ieri eram în prima zi de școală tremurând de emoție la ce o să 

ne aștepte, neobișnuiți cu noile rigori, ținând strâns mâna părinților care ne 

conduceau. Ne amintim cu drag de foștii învățători, de multe ori asimilați cu o 

a doua mamă, care ne-au călăuzit primii pași în tainele cunoașterii. Am 

învățat pe parcurs că prieteniile durabile se leagă încă din primele zile de 

școală. 

Trecerea la gimnaziu a fost o dificultate sporită în a ne adapta la noile 

cerințe de studiu aprofundat, dar, datorită profesionalismului cadrelor 

didactice, am reușit să le surmontăm și am demonstrat încă o dată că 

profesorii și elevii Liceului „Nicolae Bălcescu” sunt o elită a învățământului 

clujean.  

Dar mai mult decât învățătura, am apreciat profesorii pentru 

disponibilitatea lor de a ne transmite din experiența proprie de viață în ceea ce 

privește lucrurile care contează cu adevărat: dedicația pentru ceea ce faci, 

respectul față de munca altuia, moralitatea și încrederea în forțele proprii. Pe 

parcursul anilor au fost și momente mai dificile, dar acum este ziua absolvirii, 

iar cele rele le lăsăm în urmă și pe cele bune le păstrăm în suflet.  

De acum, fiecare ne vom urma calea pentru care am muncit, și, chiar 

dacă drumurile noastre se despart temporar, ne vom aminti cu drag de foștii 

colegi și profesori, de clipele plăcute petrecute împreună și de pedepsele 

comune.  

Cu toții ne dorim cariere profesionale de excepție și știu că putem. 

Liceul „Bălcescu” a însemnat o forță în învățământul clujean. Haideți să 

continuăm această frumoasă tradiție, să demonstrăm că investiția spirituală a 

părinților și a profesorilor noștri a fost justificată și că putem să creștem 

valoarea noastră și a liceului în anii ce urmează.  

 

ȘTIU CĂ PUTEM!!! 

 

În încheiere, vă doresc succes la examenul care bate la ușă și sper ca 

amintirile noastre din ciclul gimnazial să ne însoțească pe parcursul vieții și să 

ne revedem cu drag  ori de câte ori ni se va oferi ocazia.  
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