PRIMARULUI MUNICIPIULUI BACĂU
LA DESCHIDEREA ANULUI ŞCOLAR 2008 – 2009
Dragi elevi,
Stimate cadre didactice,
Dragi părinţi,
Am ajuns din nou momentul unui nou început de an şcolar, un nou început care ne găseşte pe
noi, cei care avem ca responsabilitate crearea condiţiilor pentru un proces de învăţământ civilizat, mai
aproape decât în anii anteriori de finalizarea tuturor investiţiilor de care elevii şi profesorii au mare
nevoie.
După această vacanţă în care am speranţa că v-aţi încărcat cu energie pentru a obţine rezultate
cu care noi, băcăuanii, să ne putem mândri în acest nou an şcolar, am deosebita plăcere să vă anunţ că
şcolile şi liceele în care învăţaţi vă vor primi cu încă o serie de probleme rezolvate legate de condiţiile
de zi cu zi în care vă desfăşuraţi orele.
Mai mult decât atât, am finalizat construcţia celor 35 de terenuri de sport noi pe sistem
american, care am convingerea să vă atragă mai mult de activităţile sportive, am îmbunătăţit, iar acolo
unde a fost cazul am înfiinţat un laborator de informatică nou pentru ca fiecare elev să poată învăţa
noţiunile de bază ale informaticii, am pus la punct sistemul de acordare al burselor şcolare cu care vaţi obişnuit de anul trecut şi am aprobat noile premii pentru Gala Învăţământului Băcăuan care îmi
doresc să reprezinte un stimulent puternic pentru ca voi, elevii municipiului Bacău să faceţi
performanţă.
Am făcut toate acestea datorită rezultatelor deosebite pe care le-aţi obţinut anul trecut când,
prin munca voastră şi a dascălilor voştri, am urcat până pe locul II după Bucureşti la premii şi medalii
obţinute în cadrul competiţiilor şcolare.
Elevii şi profesorii băcăuani au făcut şi fac cinste Bacăului şi de aceea merită întreaga noastră
recunoştinţă, atenţie şi preocupare. Vom investi în continuare în învăţământul băcăuan pentru că o
educaţie performantă creează condiţiile dezvoltării oraşului nostru.
Vă doresc să fiţi sănătoşi, să aveţi multă putere de muncă şi să aveţi convingerea că doar cel
care are carte are în viaţă cu adevărat parte. Puneţi mâna să învăţaţi, pentru că numai dacă veţi fi cu
adevărat buni veţi reuşi în viaţă!
Noi, Primarul şi Consiliul Local Bacău vă susţinem să faceţi performanţă şi vă dorim mult
succes în noul an şcolar!
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