
Onorată şi dragă audiență, 
Vă mulțumim pentru că ați acceptat invitația la un eveniment, devenit deja tradiție în 
școala noastră, Gala Olimpicilor Colegiului Național Emil Racoviță, ediția 2017! 
 
Stimați părinți, 
Rezultatele remarcabile ale copiilor dumneavoastră se datorează şi dragostei şi 
sprijinului necondiționat oferit lor. Doresc să citesc scrisoarea de mulțumire pe care o 
veți primi din partea noastră. 
 
Dragi colegi, 
Devotament, voință, dăruire, dragoste de învățătură şi de copii, muncă asiduă, 
încununată de succes. Acestea sunt doar câteva dintre coordonatele care vă definesc 
ca profesori şi ca oameni. Vă mulțumim pentru eforturile depuse şi vă felicităm 
pentru rezultatele elevilor dumneavoastră! 
 
Dragi elevi, 
Sunteți adevărați ambasadori ai spiritului racovițist, ai excelenței în educație. Nu ați 
reprezentat cu mândrie şcoala noastră, familiile voastre doar la nivel local şi județean, 
ci şi la nivel național şi internațional. Felicitări pentru participarea cu succes la 
olimpiadele naționale! Felicitări pentru premiile, medaliile şi mențiunile obținute la 
etapa națională a olimpiadelor anul acesta! Felicitări pentru calificările în loturile 
naționale, care vor reprezenta România la olimpiadele internaționale!  
 
Se află printre noi nu doar olimpicii anului 2017, ci şi elevi şi absolvenți ai Colegiului 
Național Emil Racoviță, care au obținut premii la olimpiadele internaționale derulate 
la finalul anului şcolar trecut şi la începutul acestui an şcolar. Felicitări pentru 
succesele avute! 
 
La această ediție a Galei olimpicilor CNER premiem 49 de elevi, care au participat la 
olimpiadele naționale în anul şcolar 2016-2017, 9 elevi şi absolvenți, care au obținut 
premii la olimpiadele internaționale din anul şcolar 2015-2016 şi 31 de profesori. 
Felicitări tuturor atât din partea conducerii, cât şi a întregului corp profesoral CNER! 
 
Nu închei înainte de a mulțumi celor doi sponsori principali şi parteneri în educație ai 
şcolii noastre, Fundația LERIS şi Asociația Părinților CNER, fără sprijinul cărora nu 
am fi putut organiza acest eveniment. Recunoştintă și mulțumiri! 
 


