
 

13 septembrie 2021 

Dragi elevi, stimați părinți, dragi colegi profesori, distinși 

colaboratori și invitați, 

Bine ați venit în  Liceul Teoretic ”Henri Coandă” din 

Craiova, în prima zi a anului școlar 2021-2022!  

Mă bucur că iată, astăzi, curtea școlii răsună după atâta 

vreme de glasurile copiilor, făcând ca ea, Școala să fie  din 

nou un loc al bucuriei revederii, al devenirii, al creșterii 

fiecăruia din noi prin educație. Căci aceasta se întâmplă mai 

cu seamă în liceul nostru: devenim și creștem prin educație, 

conștienți de faptul că învățăm toată viața, îmbunătățindu-ne 

permanent. 

Mesajul meu se îndreaptă în special către cei 30 de elevi 

din ciclurile primar și gimnazial și 138 de elevi din ciclul 

liceal, nou-veniți în școala noastră și, cu bucuria revederii, 

către  ceilalți elevi care au ales să-și continue împreună cu noi 

aventura cunoașterii în  Liceul Coandă. 1100 de elevi vor fi,  

iată,  cei care în acest an școlar vor însufleți spațiile școlare 

pe care le vedeți de jur împrejur. 

Dragi elevi, veți începe  noul an școlar împreună cu o 

echipă de profesori, reveniți la școală cu forțe proaspete, la 

care se adaugă personalul didactic auxiliar și nedidactic, 

membri importanți ai echipei care lucrează cu și pentru voi. 

În acest an școlar fiți atenți la ceea ce vi  se întâmplă  în Liceul 

Coandă. Vedeți și înțelegeți când de important și în egală 

măsură prețios este timpul petrecut împreună.  

 



 

Bucurați-vă de ceea ce primiți de la școală și aduceți-vă 

tainul vostru la zestrea școlii, pentru că numai astfel școala 

poate deveni un loc primitor, în care să simțim că suntem 

folositori și contăm! 

Stimați părinți și dragi bunici, ne bucurăm să vă avem 

împreună cu noi și în acest an școlar, dorindu-ne                                 

să continuăm colaborarea cu dumneavoastră pentru reușita 

copiilor noștri.  

Dragi colegi profesori, să transformăm în acest an  

școala într-un oportunitate cu direcție și sens, în care copiii 

noștri să se simtă în siguranță și confortabil, învățând și 

petrecând timp cu folos împreună.  

Distinși invitați și colaboratori, sunteți aici pentru că 

școala noastră contează în comunitatea craioveană, în 

aceeași măsură în care spațiul social comunitar vibrează în 

noi. Vă invităm la toate activitățile noastre pentru a simți 

spiritul școlii, viața, sufletul ei și elanul ei ziditor.    

În acest an școlar, echipa managerială din Liceul Teoretic 

”Henri Coandă”, al cărei purtătoare de cuvânt sunt, este 

formată din: director, prof. Mihaela Brumar, director adjunct,                          

prof. Claudia Ivașcu și consilier educativ, prof. Sonia Dobre. 

În numele echipei Coandă, dragi elevi, vă spun cu 

bucurie bine ați venit în liceul nostru și vă urez ca în acest an 

școlar să fiți sănătoși, să vă fie bine și să vă bucurați de 

timpul petrecut cu folos, împreună cu noi, la școală!  

Așa să ne ajute Dumnezeu! 

SUCCES TUTUROR! 


