
EMOŢII ŞI BUCURII, DUPĂ 30 DE ANI DE LA TERMINAREA ŞCOLII 
GIMNAZIALE „AL. I. CUZA” FĂLTICENI 

În ziua de 6 august 2016 foştii elevi ai clasei a VIII-a B de la Şcoala Generală Nr.1 
“Alexandru Ioan Cuza” Fălticeni, s-au întâlnit pentru a sărbători 30 de ani de la momentul în 
care drumurile lor s-au despărţit, fiecare păşind pragul unui liceu…. Opt ani din viaţă i-au petrecut 
împreună. În tot acest timp au râs, au legat prietenii, au învăţat şi au făcut fel şi fel de năzbâtii. 
Apoi, drumurile li s-au despărţit, fiecare mergând pe căi diferite, unde viaţa ori dorinţa de a face o 
carieră i-a purtat.  

În 1978 au păşit pentru ultima oară pe băncile şcolii, ca boboci în clasa I, iar în anul 1986 
au absolvit cursurile clasei a VIII-a B. Acum, după trei decenii de atunci, timizii şcolari s-au reîntors 
în sălile de curs, la sediul Şcolii Gimnaziale “Al. I.Cuza” Fălticeni. Reîntâlnirea a fost una 
emoţionantă pentru toţi, astfel că au profitat de ocazie şi au povestit întâmplările de care au avut parte 
în perioada de timp în care nu s-au mai văzut. De la tinerii plini de idealuri care au terminat 
gimnaziul în anul 1986, absolvenţii sunt astăzi oameni împliniţi şi fericiţi. Au diferite meserii de 
care sunt mândri. Mai mult decât atât sunt împliniţi în familii frumoase.  

În continuare, au aşteptat cu nerăbdare sosirea în clasă a domnilor profesori: prof. Popescu 
Marin, prof. Niţă Axinia, prof. Astărăstoaie Lidia, prof. Lungu Aglaia,  a doamnei diriginte 
Vagner Cecilia şi a d-nei director a şcolii, prof. Ilincăi Daniela, urmând strigarea catalogului, timp 
în care fiecare dintre absolvenţi a spus "prezent".  Întâlnirea a fost consemnată şi de ţinerea unui 
moment de reculegere în amintirea domnilor profesori dispăruţi. Apoi, au mers la un restaurant din 
Fălticeni, unde au petrecut câteva ore de neuitat. 

Revederea de 30 de ani de la terminarea gimnaziului s-a încheiat pentru absolvenţii promoţiei 
'86 a Şcolii Gimnaziale “Al. I.Cuza” Fălticeni cu gândul la următoarea aniversare. 


