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Stimați părinți și bunici, 

Dragi elevi, 

 

Anul școlar 2021-2022 se deschide sub caldele raze ale soarelui de septembrie. Îmi doresc 

din inimă să știu că ați petrecut o vacanță frumoasă, în care ați combinat fericit activitățile 

distractive cu cele cultural-educative, că ați citit o carte bună și că nu a fost seară și dimineață să 

nu vorbiți cu Bunul Dumnezeu. 

Începem anul sub auspiciile aceleiași pandemii, dar mai bine informați și, nădăjduiesc, mai 

puternici. Școala noastră este în haine de sărbătoare, cel puțin din câteva motive: 

- Ne reîntâlnim cu elevii noștri dragi și întâlnim pentru prima dată boboceii din clasele 

pregătitoare și clasele a 9-a spunându-le „Bine ați venit!”; 

- Am primit prin Ordin de Ministru titulatura de Colegiu Ortodox și prin HCL pe cea 

de Colegiul Ortodox „Mitropolitul Nicolae Colan”, ceea ce reprezintă un moment 

istoric; 

- Sărbătorim 100 de ani de episcopat ortodox în Cluj-Napoca. 

Vă mulțumim pentru modul în care ați înțeles să fiți alături de noi în anul școlar precedent. 

Vă mulțumim pentru înțelegere și pentru buna comunicare pe care ați avut-o cu profesorii noștri. 

Nu a fost un an ușor, alternarea între on-line și fizic, precum și cursurile după-masa pentru unele 

dintre clasele de liceu au fost principala cauză. 

În acest an, din pricina faptului că proiectul de reabilitare a clădirii unde își desfășoară orele 

ciclul gimnazial nu e finalizat, vom avea cursuri și după-amiaza. Clasele primare, gimnaziale și a 

XII-a vor veni doar dimineața, în timp ce la celelalte clase vom alterna, o săptămână dimineața o 

săptămână după-masa, prin urmare, vă rugăm să ne iertați pentru disconfortul pe care-l veți resimți. 

De anul viitor, vom intra, cu ajutorul lui Dumnezeu, în normalitate. 

Doresc să transmit un mesaj de încurajare pentru toți elevii și să-i îndemn să ia școala în 

serios, pentru că e singura cale spre o viață mai bună. La școala noastră se învață temeinic științele 

umaniste și reale, dar în același timp este susținută și afirmată viața morală, prin urmare vă rugăm, 

dacă ați ales școala noastră, să-i îmbrățișați și să-i promovați valorile. 

Vă dorim tuturor un an școlar binecuvântat și să fiți alături de noi pentru îmbogățire 

sapiențială reciprocă. 

 

 

Director, 

LiviuVidicanManci 
Pr. Liviu Vidican-Manci 


