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Prezenţa dumneavoastră este onorantă, mai ales în acest moment, când celebrăm o 

personalitate marcantă a neamului nostru  românesc şi fac referire la domnitorul Al. I. 

Cuza. 

Istoria a legat destinul locaşului de cultură unde ne aflăm, de faptele măreţe ale 

acestui înaintaş. Cei care au încercat să dea durabilitate şi continuitate învăţământului, au 

reuşit constant să ridice numele şcolii la nivelul renumelui patronului nostru spiritual. 

Astăzi când sărbătorim 155 de ani de Mica Unire, vorbim în egală măsură despre o 

pagină de cultură scrisă de înaintaşii noştri, la nivel de urbe, cu mult înaintea acestui 

eveniment istoric. În acest an, dar mai spre primăvară, şcoala noastră ar sărbători 

venerabila vârstă de 172 de ani de existenţă. Sunt tot atâţia ani de a fi în slujba 

frumosului şi binelui, a educaţiei, a promovării valorilor morale şi creştine.  

Şi pentru că nu este personalitate marcantă a Fălticeniului care să nu-şi fi 

descoperit setea de cunoaştere  trecând pragul şcolii noastre, amintesc doar câteva figuri 

de renume la nivel naţional: Nicu Gane, Nicolae Beldiceanu, Eugen Lovinescu, Artur 

Gorovei, Ion Dragoslav, Horia Lovinescu, Vasile Ciurea,  Aurel Stino,  Ştefan   

Şoldănescu, Alexandru Lambrior. 

Şi cred că o parte şi din cei prezenţi şi-au legat numele de această şcoală atât ca 

foşti elevi, cât şi în calitate de foşti dascăli. Se poate spune pe bună dreptate că numele 

şcolii este sinonim cu profesionalismul, dăruirea de sine, ambiţia şi calitatea. 

Astăzi, în şcoală sunt 504 elevi care au creionat profilul unei şcoli incluzive. Toţi 

elevii beneficiază de un învăţământ într-un singur schimb, însumând un număr de 21 de 

clase pe 2 cicluri de învăţământ, din care 13 clase de învăţământ primar şi 8 la ciclul 

gimnazial. 

Garanţie a unui învăţământ de calitate stau cadrele didactice, care  imprimă 

generaţiilor de elevi dorinţa de  cunoaştere, ambiţia, autodepăşirea, performanţa. În aceşti 

truditori pe tărâmul culturii, se întâlnesc adunate  dorinţa de reuşită, devotamentul, 

stăruinţa, curajul de  a face faţă provocărilor. 

Aşa am ajuns să vorbim despre istoria şcolii scrisă în decursul celor peste 17 

decenii, de succese răsunătoare dar şi de eşecuri niciodată de netrecut. De la un trecut 

scris cu abnegaţie şi dăruire de sine, ajungem să-i cunoaştem prezentul acestei şcoli, ce 

stă în mâinile unor generaţii noi de cadre didactice, ce vor demonstra că îşi merită locul 

câştigat, prin muncă, pasiune, armonie, ce vor clădi pe mai departe prestigiul unei şcoli 

de elită, la nivelul Fălticeniului. 

Admir devotamentul unor semeni, care au căutat să fie ei înşişi prin probitate 

profesională, care au demonstrat că pot respecta atât oamenii cât şi meseria fiind mentori 

pentru alţii. Sunt o norocoasă că am avut asemenea modele, care m-au determinat să aleg 

calitatea în defavoarea cantităţii, să preţuiesc valoarea şi să o deosebesc de false modele, 

dar şi să promovez corectitudinea în detrimentul necinstei, şi să pun pe primul loc 

colegialitatea şi empatia. Aşa am descoperit pedagogi care s-au deosebit de alţi profesori, 

care au adus plusvaloare profesionalismului prin calităţile umane deosebite care i-au 



 

definit, şi i-aş aminti pe foştii directori ai şcolii în persoana d-nei prof. Tatiana Lupu, a d-

nilor prof. Marin Popescu, Nicolae Moisoiu, şi cel mai tânăr dintre ei, pe d-nul prof. 

Gabrel Baban. 

De la ei am preluat moto-ul: „Trăim cu crezul că cei care-şi respectă profesia, vor  

fi respectaţi infinit.”  

Aceasta este şcoala ce are adunate între zidurile sale atâtea poveşti câţi semeni i-au 

trecut pragul; atâtea satisfacţii şi bucurii câte victorii au fost scrijelite în sufletele copiilor 

şi colegilor, deopotrivă; atâta zbucium şi emoţie câte examene au trecut peste noi. 

Şi pentru că sunt prezenţi mai toţi partenerii noştri educaţionali, îmi exprim 

gratitudinea faţă de toţi cei ce ne sprijiniţi în a desfăşura activităţi educative remarcabile, 

transformând lecţiile simple în momente de neuitat, îmbinând pasiunea cu competenţa 

profesională, toate purtând marca satisfacţiei. În demersurile noastre am fost susţinuţi de 

părinţii elevilor, care organizaţi în Asociaţia „Artur Gorovei” din 2007, ne-au determinat 

să punem bazele unui parteneriat sudat şi călit în timp. În acest sens, aduc mulţumiri d-

nei ing. Felicia Maftei, reprezentanta amintitei asociaţii. 

În speranţa că aveţi atâta înţelepciune câtă putere de muncă, atâta dăruire pe câtă 

cunoaştere, vă doresc să aveţi atâta preţuire de la cei din jur, câtă iubire încape în 

sufletele dumneavoastră generoase.  

Ca nişte veritabili performeri, ne legăm destinele de împlinirile şi eşecurile 

copiilor ce ne marchează discret şi ireversibil propriile realizări. Ne propunem să nu 

cunoaştem deznădejdea şi să nu ne abatem de la scopul şi menirea noastră, de a clădi 

caractere, de a lupta pe tărâmul educaţiei cu armele noastre: delicateţe şi totuşi cu 

fermitate, cu indulgenţă armonizată cu corectitudine. Prin noi se schiţează portretul unui 

om ce creşte ucenici pe care trebuie să-i ajute să descopere marile secrete ale reuşitei: 

cunoaşterea şi educaţia. 

Să rămâneţi aceleaşi caractere, prin marea de oameni din jurul nostru; 

Să sădiţi în copii setea de cunoaştere, ca apoi să culegeţi roadele prin reuşitele lor; 

Să creşteţi tineri de care să fiţi mândri, veghind la formarea şi transformarea lor în 

adevăraţi oameni.  

Să fim recunoscători o dată în plus, simbolului unirii de astăzi, că a adunat în 

acelaşi loc: tinereţea şi maturitatea, echilibrul şi emoţia, ambiţia şi entuziasmul.  

Şi  pentru toţi cei prezenţi, mă erijez în purtătorul de cuvânt al tuturor generaţiilor 

de elevi, care nu au reuşit să-şi exprime gratitudinea şi aprecierea pentru oamenii care 

sunteţi, pentru empatia şi dăruirea de sine, ce vă caracterizează. 

Vă mulţumesc pentru prezenţă şi vă propun să ne cunoaşteţi prin câţiva elevi, ce 

sunt ambasadorii muncii noastre dincolo de graniţele  şcolii. 
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