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Acest scurt istoric este dedicat elevilor din clasele a V-a și a IX-a care au ales să studieze în cel mai prestigios Colegiu Național din județul Neamț și unul dintre cele mai bune din țară
(situat pe locul al XXX-lea în ierarhia națională, loc pe care-l putem îmbunătăți prin efortul comun-elevi, profesori, părinți, autorități locale). Este singurul liceu din țară construit pe locul Casei
Domnești a lui Ștefan cel Mare.

I.

Puțină istorie nu strică:

Începuturile:
Colegiul Național ,,Petru Rareș” s-a înființat în baza legii învățământului, adoptată în
1864, în vremea domniei lui Alexandru Ioan Cuza, după model francez. Din 1865, autoritățile locale ale Comunei urbane Piatra-Neamț au cerut mereu Ministerului Instrucțiunii Publice înființarea
unui Gimnaziu pentru băieții ce terminau clasa a IV-a la școlile din oraș și din județ - clasa a V-a
de acum fiind clasa I a Gimnaziului, ca primă etapă a studiilor liceale. Deoarece Ministerul amâna
înființarea Gimnaziului din lipsă de fonduri, autoritățile locale au ales să finanțeze ele noua școală.
Actul constitutiv al gimnaziului din Piatra Neamț este considerat Ordinul nr. 13797 al
Ministerului Instrucțiunii prin care au fost numiți ca profesori ai gimnaziului, Calistrat Hogaș (pentru partea literară și director), iar pe Ion Negre pentru partea științifică.1 Numirea ca director a lui
Calistrat Hogaș s-a datorat faptului că acesta obținuse, la concursul organizat în septembrie 1869,
medie mai mare decât I. Negre.2
La 27 noiembrie 1869 a avut loc festivitatea de deschidere a cursurilor gimnaziului clasic
din Piatra Neamț, în prezența autorităților locale și a directorilor școlilor primare din oraș.
În evoluția gimnaziului se disting două etape: între 1869 – 1878, când a funcționat ca
gimnaziu clasic și între 1878 – 1897, când a funcționat ca gimnaziu real.
În privința numelui au existat mai multe opinii: profesorii școlii au propus numele de „Elena
Doamna” sau „Petru Rareș”, Primăria susținea numele cărturarului „Gheorghe Asachi”, dar Prefectura a hotărât ca „în amintirea eforturilor făcute de oraș la înființarea sa să fie numit Gimnaziul Piatra”,
nume care s-a păstrat până în 1893, când „toate școlile primiră denumiri Ministerul Cultelor și Instrucțiunii îl numi «Petru Rareș» și cu acest nume rămase și după transformarea lui în liceu.”
De la înființare și până la 1 aprilie 1885, când, pe baza legii propuse de D.A. Sturdza, toate
gimnaziile au trecut în întreținerea statului, gimnaziul a fost tutelat de Primăria Piatra Neamț, chiar
dacă unele fonduri proveneau de la Prefectură și de la Primăria Târgu Neamț. Primăria răspundea
de asigurarea localului, a mobilierului, procurarea materialului didactic, plata profesorilor și a personalului de îngrijire.3
Din 1897, odată cu înființarea clasei a V-a de atunci, a IX-a acum, Gimnaziul a devenit
Liceul de Băieți ,,Petru Rareș” din Piatra-Neamț. Trebuie să precizăm că până în 1948, cu excepția
învățământului primar, care era mixt, restul școlilor secundare - gimnazii și licee - erau diferite pentru băieți și fete, inclusiv în privința programei de studiu. Această diferență se datora concepțiilor
epocii, în care femeile nu aveau drepturi egale cu bărbații.
A)

1 Coralia – Letiţia Bunghez, Gheorghe Bunghez, Colegiul Naţional „Petru Rareş”, Piatra Neamţ. File de istorie 1969 – 1999,
Editura Nona, Piatra Neamţ, 2003, p.32
2 Alecsandru Iftimie, op.cit, p.11
3 Ibidem, p.15-16
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Cine a fost Petru Rareș ?
Fiu nelegitim al lui Ștefan cel Mare, Petru Rareș a devenit domn al Moldovei într-un context intern și extern dificil, în condițiile în care Imperiul Otoman era în perioada sa de apogeu, sub
domnia sultanului Soliman Magnifi-cul. El a avut două domnii, între 1527-1538 și 1541-1546.
Înainte de a deveni domn se ocupase cu negoțul de pește, motiv pentru care a fost numit și
Petru Măjarul.
Cronicarul Ion Neculce ,în a unsprezecea legendă din ciclul O samă de cuvinte relatează
despre prima sa înscăunare, iar cronicarul Grigore Ureche scria că înscăunarea sa s-a datorat nepotului său, Ștefan cel Tânăr, care, suferind fiind, a cerut ca, după moartea sa să fie înscăunat „Pătru
Măjarul.”
În prima sa domnie a încercat să reia în stăpânire regiunea Pocuției, din Nordul Moldovei (despre care veți învăța mai multe la orele de istorie) și
a intrat în conflict cu Polonia și a intervenit în Transilvania, unde se luptau pentru tron Ioan Zapolya și Ferdinand
de Habsburg, ajungând arbitrul situației din Transilvania ,
după victoria de la Feldioara, din 1529. Din acest motiv, istoricul Nicolae Iorga îl consideră un ,,precursor al lui Mihai
Viteazul”. Această politică externă activă l-a nemulțumit pe
sultanul Soliman Magnificul și, în 1538 acesta a organizat
o campanie împotriva Moldovei, sultanul însuși preluând
conducerea unei armate uriașe.
În septembrie 1538 Sultanul a intrat în Suceava,
a capturat tezaurul lui Petru Rareș și l-a instalat domn pe
Ștefan Lăcustă. Trădat de boieri, Petru Rareș s-a refugiat
în Transilvania, unde moștenise de la tatăl său, Ștefan cel
Mare, cetățile de refugiu Ciceu și Cetatea de Baltă. Potrivit
cronicarului Ion Neculce, drumul său spre Transilvania a
trecut prin Piatra lui Crăciun (Piatra Neamț), prin mahalaua
Valea Viei, într-o zi de duminică. Preotul Ghiță, de la biserica din mahala, a tras asupra sa cu
arcul, fără să-l nimerească. Hulit și alungat de popor pentru fapta sa, preotul și-a pus capăt zilelor,
trei zile mai târziu, pe culmea Borzogheanu. De la Piatra, Petru Rareș s-a îndreptat spre
mănăstirea Bistrița, unde s-a recules la mormântul străbunicului său Alexandru cel Bun și a
făgăduit că ,,dacă din nou mă voi întoarce în scaunul domniei mele, din temelie voi reînnoi și zidi
această sfântă biserică.” Tot atunci, se pare, ar fi rostit și celebrele cuvinte: ,,Vom fi iarăși ce am
fost și mai mult decât atât”.
A obținut iertarea sultanului și a devenit domn al Moldovei pentru a doua oară în 1541,
cumpărând tronul. A domnit până în 1546 .
A doua sa domnie a început în preajma unui eveniment care avea să marcheze mult timp
destinele Europei Centrale și Estice: cucerirea Budei de către sultanul Soliman Magnficul și transformarea unei mari părți a Ungariei în Pașalâcul de la Buda. Din acest motiv atitudinea lui Petru
Rareș a fost mai prudentă, dar, cu toate că, pe față, se arată ascultător față de poruncile sultanului,
în secret căuta să stabilească legături cu puterile creștine. Se poate considera că a dus o politică de
B)
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echilibru, urmărind stabilirea de relații bune cu toți vecinii.
Petru Rareș s-a stins din viață la Suceava, la 3 septembrie 1546, de boală și de bătrânețe.
A fost înmormântat la mănăstirea Probota, ctitoria sa, situată în apropiere de Pașcani.
Cronicarul Grigore Ureche îl caracterizează astfel: ,,Cu adevărat era ficior lui Ștefan vodă
cel Bun, că întru tot simăna tătâne-său, că la războaie îi mergea cu noroc, că tot izbândea, lucruri
bune făcea, țara și moșia sa ca un păstor bun o socotiia, judecată pre direptate făcea.”
Având în vedere trecerea sa prin oraș, probabil chiar prin zona unde este azi Colegiul nostru, este lesne de înțeles de ce s-a optat pentru acest nume.
Câteva date despre directorii din anii de început și de cumpănă:
Calistrat Hogaș (1847-1917) a fost numit profesor de latină, română, franceză, religie, istorie și geografie la Gimnaziul din Piatra, prin ordin al Ministrului
Instrucțiunii Publice și Cultelor, la 29 septembrie 1869,
iar în decembrie 1869, în urma concursului susținut, a fost
numit și director al nou înființatei instituții de învățământ.
A obținut acest post devansându-l pe contracandidatul
său, Ion Negre. Putem observa că, de la început, misiunea
de director la această școală a fost disputată.
La 27 noiembrie 1869, în cadrul unei solemnități pline de entuziasm, a avut loc inaugurarea primului gimnaziu din Piatra-Neamț, ședința festivă fiind prezidată de tânărul profesor Calistrat Hogaș. În
amintirea acestui început, Ziua Colegiului Național
,,Petru Rareș” este sărbătorită în fiecare an, la sfârșitul lunii noiembrie.
„Calistrat Hogaș a fost și profesor – dar nu unul
de rând, ci un artist și un profesor. Unui atare dascăl i se
cer două mari însușiri: să știe să întrebe și să știe să se repete. A ști să te repeți frumos – și fiecare repetare să aibă
aparența noutății, ce dificilă artă, ce grea problemă! Și ce
ușor o soluționa Calistrat Hogaș”, afirma un alt profesor de legendă din liceul nostru, Constantin
Turcu.
A deținut funcția de director în perioada 1869-1877 și 1882-1886.
Relațiile dintre Primărie și profesorii gimnaziului au devenit deosebit de încordate 1877,
când s-a efectuat a doua reducere de salariu pentru corpul didactic plătit de comună. Deoarece directorul Calistrat Hogaș s-a solidarizat cu profesorii nemulțumiți, purtând o corespondență în termeni
duri cu Primăria și criticându-l pe primarul Gr. Isăcescu, în ziarul local Situațiunea , acesta a recurs
la mă-suri drastice: Calistrat Hogaș a fost înlocuit de I. Negre în funcția de director, iar la 6 iunie
1878, prin Ordinul Ministerului Instrucției nr. 5116, Calistrat Hogaș a fost „revocat definitiv din
profesorat”
C)

4

Ioan G. Filip, Însemnări pentru istorie. Douăzeci ani din viaţa gimnaziului din Piatra Neamţ dintru început , în „Anuarul
Liceului Petru Rareş din Piatra Neamţ”, f.a., p.22
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Înverșunarea primarului nu s-a potolit prin
aceste măsuri față de Calistrat Hogaș, ci s-a
revărsat în continuare împotriva gimnaziului, care, la 21.08.1878, prin Ordinul 2917, a
fost transformat din teoretic în real, profesorii
rămânând disponibili. S-a ajuns la o situație
paradoxală: „Gimnaziul real din Piatra Neamț
era atât de nou că a funcționat fără program
de studii, încă doi ani”, iar profesorii au fost
transformați în funcționari comunali. Din
acest motiv „amintirea transformării Gimnaziului a rămas odioasă.” Astfel, chiar dacă
Gimnaziul din Piatra a devenit primul gimnaziu cu profil real din țară, această transformare era un
pas înapoi față de Gimnaziul clasic, fiind o treaptă intermediară spre școala profesională. Calistrat
Hogaș a fost repus în drepturile profesorale și în funcția de director în 1882.
Din 1939 casa lui Calistrat Hogaș a devenit muzeu, iar din 1967 fiica sa, Sidonia Hogaș a donat-o
statului, cu condiția să nu i se schimbe destinația.
Ion Negre - (1844-1906) a fost numit ,,profesor
pentru partea științifică” la Gimnaziul din Piatra-Neamț, tot
în anul 1869. A fost director al gimnaziului în trei perioade:
1877-1882, 1886-1888, 1891-1892 și revizor școlar pentru
județele Neamț și Suceava. Insistențelor sale li se datorează
construcția localului școlii, inaugurat la 8 noiembrie 1892
(până atunci funcționând în clădiri închiriate de Primărie,
unele improprii pentru o școală) și transformarea gimnaziului de la Piatra-Neamț în Liceul de Băieți ,,Petru Rareș”, în
anul 1897.
Personalitatea sa a fost evocată în 1934 de profesorul C. Turcu: „Ion Negre s-a legat pe vecie de orașul și ținutul
nostru, de care s-a simțit unit printr-o veche tradiție familială
și în năzuința lui neîncetată de a munci pentru ridicarea culturală a generațiilor de copii de la sate. Vreme de 35 de ani,
Ion Negre nu s-a despărțit și n-a încetat o clipă de a lucra
pentru instituția care creștea, pe măsură ce el îmbătrânea. A
fost, pe drept cuvânt, părintele școlii noastre și părintele elevilor. Rar se supăra. Rar lăsa corigenți. Cât despre repetenți,
lucrul acesta nu l-am auzit. Căci <<taica Negre>> nu putea să lase pe băieți repetenți!
De numele lui Negre se leagă aproape toate biruințele școlii sau - așa cum s-a exprimat
fostul ministru Haret, în 1898, cu ocazia vizitei făcute în orașul nostru - «liceul este în oarecare
măsură și opera profesorului Negre».5
5

C.Turcu, În memoria profesorului Ion Negre (1844 - 1906), în „Anuarul Liceului „Petru Rareş”, anul 1934-1935”, Piatra
Neamţ 1935, p.14
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Dimitrie Hogea l-a omagiat și pentru activitatea sa extrașcolară foarte bogată: membru al
Societății pentru Învățătura Poporului Român, unul dintre fondatorii în 1881, a Societății „Asachi”
și a revistei cu același nume, (în care a publicat studii și articole interesante în chestiuni școlare și
bisericești, un raport documentat asupra stării școlilor primare urbane și rurale din județele Neamț
și Suceava), întemeietor de instituții economice precum Societatea Economică Română „Pionul”.
A avut și o activitate politică remarcabilă, în calitate de membru al Partidului Național
Liberal, pentru care a fost, „luptător pasionat și disciplinat, totdeauna în primele rânduri” și „n-a dezertat niciodată, deși a suferit mai multe persecuții politice.”6 O expresie a acestor persecuții a fost
și faptul că, deși a fost nominalizat, „în mai multe rânduri”, pentru a candida ca deputat din partea
Partidului Național Liberal, a fost sacrificat atât în 1888 cât și în 1895, în favoarea unor personaje
nominalizate de la centru, fapt ce l-a determinat să afirme „am ajuns cel de-al 3-lea cal de tramvai.”7
Abia în 1901 a reușit să fie ales deputat al Colegiului II din Neamț, demnitate de care a beneficiat
până în 1904.8
Deși a fost un profesor apreciat, director al Liceului „Petru Rareș”, revizor școlar, deputat,
I. Negre a avut mereu o condiție materială modestă, încât și moartea sa apare ca o ironie tragică:
„la începutul anului 1906, fiind bolnav și slăbit, a plecat la București, unde a făcut băi de iod la un
sanatoriu, dar nefiind internat acolo, a răcit, și după o scurtă suferință, a închis ochii, singur,
singurel, într-o modestă cameră din dosul Gării de Nord. Soția sa, coana Zamfirița, din lipsă de
mijloace, a hotărât să fie înmormântat la București; dar un puternic curent s-a format în întreg oraș,
care revindeca pentru dânsul onoarea de a păstra el acele scumpe rămășițe!”
A fost nevoie de intervenția energică a primarului lui Nicu Albu pentru a împiedica înmormântarea lui Ion Negre în groapa săracilor din cimitirul Belu din București. Tot el „a suportat
cheltuielile vagonului mortuar până la Piatra, și acele de înmormântare.”
Mihai Stamatin (1875-1922), absolvent al Facultății de Științe Naturale de la Universitatea ,,Alexandru Ioan
Cuza” de la Universitatea din Iași a devenit profesor al liceului nostru la 1 septembrie 1909, renunțând pentru aceasta la o
promițătoare carieră universitară. A deținut funcția de director
în perioada 1910-1911 și 1914-1922. ,,Școala, spunea el, este
un organism cu viață proprie, supus unor legi de organizare și
evoluție. Viața lui e complexă: funcțiunile vitale, fiind supuse
pe de o parte, unor legi generale, în legătură cu menirea organismului și educația, pe de altă parte cerințelor individuale, ale
fiecărui elev, școala trebuie să meargă în direcția rezultatelor
cerute de aceste puteri. Elevii sunt celule plastice supuse modelajului executat de profesori.”
În anul 1915 a introdus cercetășia în liceu, iar în perioada Primului Război Mondial a fost comandantul Legiunii
Cercetașilor din Neamț, care includea pe lângă elevii localnici,
6
7
8

Ibidem, p.177-178
Ibidem, p.178
Ibidem
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numeroși tineri refugiați, de soarta cărora era responsabil și cărora a încercat să le asigure condițiile necesare pentru supraviețuire și să le ofere și o educație. Sediul Legiunii Cercetașilor a fost în
Cancelaria liceului.
Tot de numele său se leagă și înființarea, în incinta liceului, a Muzeului Regional Cozla,
după model german, foarte apreciat de specialiștii din acea epocă. O parte dintre exponate se găsesc
la Muzeul de Științe Naturale din oraș.
Deoarece multe dintre considerațiile profesorului Stamatin actualitatea, iar altele sunt caracteristice pentru spiritul ,,Rareșului” de acum un veac, le voi reda in extenso. Astfel, el aprecia
că ,,valoarea corpului didactic a unei școli, metoadele sale de învățământ au rolul primordial în
educație; copiii sunt însă sub influența școalei numai o parte din vreme, restul timpului aparțin
familiei și societăței, cari adaug o bună parte din influența lor - pozitivă sau negativă - educației
date de școală. Nu putem izola școala influenței mediului în care se găsește, trebuie să punem prin
urmare activitatea acesteia în legătură cu familia, societatea precum și cu toate împrejurările în care
ea lucrează.
Menirea școalei fiind educația- educația în sensul larg al cuvântului, cu scopul de a da o
dezvoltare egală tuturor facultăților unui individ - viața ei trebuie privită și în tot complexul manifestărilor ei de ordin intelectual, moral și fizic.”9
Revenind la contextul istoric în care avea loc acest discurs, trebuie menționat și faptul
că anul școlar începuse cu o lună și jumătate mai târziu, adică la 15 octombrie 1913, din cauza
epidemiei de holeră și că și ,,în anul anterior școlile din Piatra au suferit de pe urma epidemiilor.”10
Directorul M. Stamatin considera și că ,,viața unei școli trebuie privită și din punctul de
vedere al disciplinei sale”, fiind de părere că ,,educația tinerimei noastre oglindește viitorul neamului și al țărei.”
A încetat din viață în anul 1922, din cauza unei
boli incurabile, fiind condus spre locul de veci de un
întreg oraș.
În semn de recunoștință pentru contribuția liceului la dezvoltarea orașului-evidențiată în memoriile
fostului primar Dimitrie Hogea, care a condus orașul în
perioada 1914-1918, și care se mândrea cu statutul său
de ,,rareșist”, Consiliul Local Piatra-Neamț a decis să se
realizeze un monument dedicat acestor directori. Monumentul a fost inaugurat la 27 iunie 1926. Suntem singurul liceu din țară care a beneficiat de această formă de
recunoștință din partea comunității.
În holul principal al Colegiului există mai multe
panouri cu numele directorilor care au condus liceul de-a
lungul timpului. Tot acolo există și panouri dedicate elevilor olimpici internaționali și numele profesorilor lor
îndrumători.
9
10

Ibidem
Ibidem, p.31
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D)

Evoluția Liceului ,,Petru Rareș”de-a lungul timpului

Izbucnirea Războaielor Balcanice (1912-1913), dar mai ales declanșarea Primului
Război Mondial au perturbat grav activitatea școlii. Deoarece în acest an se împlinesc o sută de
ani de la încheierea Primului Război Mondial, care pentru România a fost Războiul de Întregire
Națională, vom acorda mai mult spațiu evocării acestor evenimente. Chiar dacă România a intrat
în război abia în 1916, pregătirile de război au început din 1914, când o parte a școlii a fost
preluată de armată, iar orele de pregătire militară au devenit o componentă a pregătirii școlare,
urmate de trageri (pentru elevii care împliniseră 15 ani).
De asemenea, numeroși profesori au fost concentrați, apoi mobilizați pe front, orele lor
fiind suplinite de profesorii, inginerii, medicii rămași acasă, fie din cauza vârstei, fie din cauza stării
de sănătate. Au fost concentrați și trei elevi, care împliniseră 18 ani. Concentrările au continuat și
în anul școlar 1915-1916.
Chiar dacă vremurile erau tulburi și la hotarele țării era război, anul școlar 1914-1915 s-a
caracterizat prin sporirea exigenței profesorilor școlii, astfel încât s-a înregistrat cel mai mare număr de corigenți din istoria de până atunci a liceului (20 % față de 13 % în anul precedent).
Elevii care împliniseră 15 ani ,,făceau instrucție militară sub comanda unui ofițer inferior
de la Regimentul 15 Războieni, în noiembrie 1914 fiind în această situație 130 de elevi. Pregătirea
militară era trecută în orarul școlii joi, după amiaza și era completată de trageri reduse și de război,
pentru care liceul a avut repartizate 1800 de cartușe de război și 4000 de cartușe reduse”.
Intrarea României în război de partea Antantei a făcut ca și unii dintre profesorii liceului să
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lupte pe front pentru realizarea idealului național. Consider o datorie de onoare evocarea acestora:

prof. Mihai Botez (absolvent al Facultății de Matematică din cadrul Universității Al.I.
Cuza”din Iași) ,,a fost mobilizat la 15 august 1916 la Regimentul 4 Vânători, cu gradul de sublocotenent. Din prima zi de război a trecut în Transilvania prin pasul Ghimeș-Palanca și a luat
parte la luptele de la Csik-szereda, Odorhei și Sovarad Oituz.” După retragere, a luptat pentru
oprirea dușmanului la Valea Uzului, Călugăreni și în Munții Zăbrăuți, iar în aprilie-mai 1917 a
participat la luptele de la Măgura Cașinului. De la 1 iunie 1917 a fost detașat la Comandamentul
Diviziei a 7-a, iar la 1 septembrie 1917 a fost avansat la gradul de căpitan. A fost demobilizat la
30 aprilie 1918. Era căsătorit și avea doi copii”.

prof. Vasile Ghițescu (absolvent al Facultății de Litere) ,,a fost concentrate la 1 iulie 1916
și apoi mobilizat la 15 august, cu gradul de căpitan, la Regimentul 25 Infanterie Rahova (Vaslui). Cu unitatea sa a participat la înaintarea din Transilvania și a luptat la Praid, pe valea Oituzului, la Vârful Bradului și la Piatra. A participat la ofensiva din vara anului 1917, luptând pe
valea Cașinului. La demobilizare (15 mai 1918) avea grad de maior. A fost decorat cu Ordinul
Sf. Ana, clasa a III-a și Coroana României cu spade, în gradul de cavaler.“

prof. Panaite Popovici (absolvent al Secției Geografie din cadrul Facultății de Științe de
la Universitatea București, autor de manual de geografie pentru ciclul primar și pentru școlile
normale), a fost mobilizat la 15 august 1916, ca sublocotenent în rezervă, la Comandamentul
Brigăzii 27 din cadrul Regimentului 55 Infanterie. A luat parte la luptele de pe Valea Mureșului
pentru eliberarea Transilvaniei. A luptat în linia I la Nămoloasa și s-a remarcat și în luptele de la
Mărășești, ca ajutor al comandantului Brigăzii. A fost decorat cu Coroana României cu spade,
în grad de cavaler. A fost demobilizat cu grad de căpitan în rezervă.

prof. Nicolae Stoenescu (licențiat al Facultății de Litere din București-Secția Istorie), a
fost mobilizat la 15 august 1916, cu gradul de căpitan în cadrul Marelui Stat Major al Regimentului 6 Mihai Viteazul. Împreună cu batalionul de acoperire a trupelor a trecut în Transilvania
prin pasul Predeal. La 1 octombrie 1916 a fost numit comandantul unui detașament de instrucție format din 2300 de recruți, cu sediul la Dorohoi. A fost demobilizat la 15 aprilie 1918. Era
căsătorit și avea trei copii.
De asemenea, trebuie reținut și faptul că, după intrarea României în război, localul liceului a devenit Spitalul militar al Crucii Roșii, având numărul 229, astfel încât cursurile s-au ținut
fie în localul Școlii Comerciale, fie în cel al Tribunalului (Muzeul de Istorie de azi), fie prin case
particulare, așa cum afirma profesorul V. Trifu ,,liceul nostru, nici în anii cei mai turburi - a încetat
să funcționeze.”
Încheierea Marelui Război a însemnat și încercarea de revenire la normalitate în întreaga
societate, având satisfacția realizării idealului național, profesorul Trifu consemnând în Anuarul
dedicat semicentenarului Liceului: ,,Realizarea aspirațiunilor naționale, deși cu cele mai mari sacrificii, o vedem astăzi ca fapt împlinit.”
A continuat extinderea și modernizarea liceului, în perioada 1924-1926 fiind adăugat etaj
clădirii inițiale.

• 10 •

C.N.P.R.

II. Evoluția instituțională în date
01.09.1869
08.11.1869
26.11.1869
27.11.1869
1877
01.04.1855
08.11.1892
1893
1897
1898
1924-1926
1928
1933
1948
1953
1957

1964

1976
1987
1990-1994
2000
2003-2004
2004
2005

Consiliul Comunal Piatra aprobă în unanimitate înființarea unui gimnaziu,
întreținut din fondurile sale
Ministerul învățământului, prin ordinul 13797 a numit 0profesori la gimnaziul
din Piatra pe Calistrat Hogaș – pentru partea literară și pe Ion Negre – pentru
partea științifică. Conducerea liceului i-a fost încredințată lui Calistrat Hogaș
Consiliul Comunal Piatra decide deschiderea finanțării pentru gimnaziu. Se
înființează astfel Gimnaziul Piatra (ca gimnaziu clasic)
Prima zi de școală
Consiliul Comunal Piatra transformă școala în gimnaziu real
Gimnaziul trece în întreținerea statului
Se inaugurează localul propriu construit pe locul forstei Curți domnești (construcție începută în 1887)
Școala primește denumirea Petru Rareș
Gimnaziul real se transformă în liceu real de 7 clase, primind denumirea Liceul Petru Rareș
Potrivit legii Haret, Școala devine liceu de 8 ani, cu secțiune reală și modernă
Se adaugă etajul I pe aripile laterale ale corpului A
Se trece la învățământul unitar de 7 ani
Se revine la liceu de 8 ani, cu secție literară și secție științifică
Liceul se transformă în școală medie, funcționând cu clasele I-XI
Liceul se transformă în școală medie de 10 clase
Liceul se transformă în școală medie de 11 clase
• Se trece, începând cu elevii claselor a IX-a la programa de 12 clase
• Se construiește Sala de festivități
• Se construiește Sala de sport
• Se termină amenajarea terenului de sport după efectuarea unor lucrări
deosebite la fundația acestuia
Se schimbă denumirea școlii: Liceul de matematică-fizică Petru Rareș
Începe să funcționeze în cadrul școlii, cu o clasă pe nivel, gimnaziu; elevii
sunt selectați printr-un concurs ce constă într-o probă de Matematică la care
se prezintă elevi de clasa a IV-a din tot orașul
Se construiește un corp nou de clădire, cu 14 săli de clasă și laboratoare (corpul B)
Se schimbă denumirea școlii: Colegiul Național Petru Rareș
Se realizează reabilitarea sălii de sport, după o perioadă de 10 ani în care nu a
fost utilizabilă din motive de securitate pentru elevi și profesori
Se reia publicarea Anuarului și revistei Flori de munte
Se înființează Asociația Sportivă a Colegiului Național Petru Rareș
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2007

2006-2007

2007-2008
2007-2009
2008

• după o întrerupere de 1 an (dictată de Inspectoratul Școlar Județean), se
reia formarea unei clase a V-a cu elevi selectați printr-o probă de
Matematică și una de Limba și literatura română;
• schimbarea sistemului de încălzire în corpul A, de la sobe la centrale
termice;
• schimbarea acoperișurilor la toate cele trei corpuri de clădire;
• se realizează „cuplarea” corpului B al școlii la corpul A și la nivelul tuturor culoarelor corpului A;
• se reabilitează Sala de festivități, lucrările incluzând și înlocuirea completă a bazei pereților sălii, realizarea unei structuri de tip amfiteatru și
separarea unei săli de protocol;
Se dotează modern laboratoarele de științe prin achiziții proprii cu fonduri
guvernamentale, după 20 de ani de absență a oricărui sprijin exterior.
Derularea a două proiecte Erasmus: Computer Science Why? și Tradiții
Mariage (România-Franța).
• Colegiul a devenit membru al Alianței Colegiilor Centenare din România.
• demararea activităților ca centru ECDL;

2009

• cu ocazia împlinirii a 140 de ani de existență a școlii, se schimbă mobilierul în Cancelarie și se inițiază procesul de schimbare a mobilierului din
toate sălile de clasă;
• Colegiul devine școală Eco prin derularea activităților din proiectul Eco
Școala;

2010

Școala Națională de vară de Educație Civică în parteneriat cu Ambasada
SUA la București.

2010-2012
2012
2012-2013
2013
2013-2014

Derularea proiectului TOPFSE – Firma de exercițiu (proiect POSDRU în
colaborare cu 2 universități și 2 colegii, în valoare de 500000 €.
• se dezvelesc pe pereții școlii plăci cu numele directorilor, șefilor de promoții și elevilor premiați la olimpiade internaționale;
• înființarea și dotarea corespunzătoare a cabinetului de astronomie;
Derularea proiectului Național Tineri lideri pentru România în parteneriat cu
AID și Ambasada SUA la București.
Desfășurarea primei ediții a concursului național Hai în viitor !
Modernizare cabinete și laboratoare școlare.
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2014

2015

2016

2017

• dezvelire bust Petru Rareș în holul principal al Colegiului;
• desfășurarea de activități în cadrul Proiectului Erasmus KA2 – parteneriat strategic: Des écrits aux écrans
• reluarea activității trupei de teatru TeenAct;
• Colegiul devine centru de testare Cambridge și centru DELF/DALF;
Colegiul este premiat cu Zayed Future Energy Prize, 100000 dolari;
• derulare activități din cadrul proiectului Zayed: reabilitare termică corp
nou de clădire, instalare panouri fotovoltaice, acumulare ape pluviale, implementare sistem de iluminat cu LED;
• proiect de înfrățire a Colegiului Național Petru Rareș cu Liceul Saint-Exupery, Franța;
• modernizare cabinet istorie, cabinet informatică (52), sală multimedia;
• pavare curți exterioare;
• refacere grupuri sanitare din corpul nou de clădire;
• organizarea selecției naționale a loturilor olimpice ale României participante la olimpiada internațională de Astronomie și Astrofizică;
• estetizarea sălii de lectură;
• derularea activităților din cadrul proiectului național Euroscoala;
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III. Societatea de lectură, Biblioteca liceului, excursiile de studii ale
absolvenților, asociația sportivă, cinematograful liceului
În 1897 a început organizarea bibliotecii liceului, iar în 1905-1906 au fost înființate societățile de lectură, de muzică și sport ale elevilor și a început publicarea anuarului liceului.
Biblioteca a fost înființată în anul școlar 1896-1897 prin donațiile a doi editori de carte din
Craiova-Ralian și Ignat Samitca, îmbogățită prin donații făcute de elevi, astfel ajungând să dețină
53 de volume.
În 1897-1898 conducerea bibliotecii a fost preluată de profesorul Vasile Mihăilescu. Pe o
statistică înaintată Ministerului Instrucțiunii la 17 septembrie 1898 sunt menționate 71 de volume.
În același an, a adresat Academiei Române o solicitare de a se trimite bibliotecii liceului toate titlurile editate de această instituție.
În 1900, societatea Filantropia s-a desființat, iar soldul de 120 lei a fost destinat bibliotecii,
sub forma a 16 volume științifice în limba franceză.
Între 1898-1905 au intrat în patrimoniul liceului fondurile de carte ce au aparținut bibliotecii fostei Societăți pentru învățătura poporului român și lui Grigore Lazu (mai bine de 400 de
volume). O donație importantă a venit și din partea Academiei Române. Astfel, în 1906, biblioteca
dispunea de 1470 volume și avea și o sală de lectură.
În 1909, director al liceului fiind prof. Gheorghe Beiu Paladi, s-a redactat primul catalog
al bibliotecii, care s-a și tipărit.Din acest catalog aflăm că biblioteca dispunea de 3000 de volume
aranjate în 8 dulapuri. În același an, prin Ordinul nr.9432, Ministerul Instrucțiunii Publice a aprobat
primul Regulament pentru funcționarea bibliotecii liceului, conform căruia biblioteca era deschisă
și pentru cititorii din oraș.
În 1911 biblioteca avea 3600 de volume, aranjate sistematic, un catalog, un regulament de
funcționare, o sală de lectură și un bibliotecar cu normă întreagă.
Izbucnirea Primului Război Mondial a afectat funcționarea liceului, deoarece armata s-a
instalat în mai multe săli de clasă, mai mulți profesori au fost concentrați, iar postul de bibliotecar
a fost desființat.
Odată cu intrarea României în război ,la 15 august 1916 liceul a devenit spital al Crucii
Roșii. Biblioteca a fost mutată într-o casă particulară, unde a rămas până după terminarea războiului.
Din 1920 și până în 1934 ,la conducerea bibliotecii s-a aflat profesorul de limba română
George Mihăilescu. În acești ani numărul volumelor s-a ridicat la 9000, fără colecțiile de ziare și
reviste. În 1931-1932 s-au înființat bibliotecile de clasă.
Numit bibliotecar în 1934, Constantin Turcu, licențiat în litere, a reușit să îmbogățească
fondul de carte cu manuscrise și tipărituri vechi.
Regimul comunist instalat după 1945 a afectat și fondul de carte al bibliotecii liceului. O
parte din colecțiile bibliotecii, considerate ,,cu caracter reacționar și conținut otrăvit“ a fost arsă în
curtea interioară a școlii. Cărțile salvate de flăcări au fost depozitate în subsolurile clădirii.
În 1969, la centenarul liceului, biblioteca ocupa trei încăperi din fosta locuință a directorului
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(unde se află și azi) și avea un fond de carte de aproape 20000 de volume.
În anii 1990-2013 biblioteca s-a extins cu o sală de lectură și cu o sală destinată împrumuturilor.
În 2012 liceul a încheiat un contract de parteneriat care are ca obiectiv implementarea
gestionării electronice a informațiilor, folosind aplicația eBibliofil.
În prezent biblioteca dispune de 55034 volume, din care carte românească 50000 de
volume și carte străină peste 5000 de volume, are colecții speciale de carte veche românească și
străină.
Cititorii sunt elevii ,personalul didactic și nedidactic, studenți (foști elevi), profesori pensionari.
Societatea de lectură a elevilor Liceului de băieți „Petru Rareș” din Piatra Neamț, înființată la 1 septembrie 1905, avea drept scop „cultivarea prin lectură, discuții literare și științifice,
conferințe diferite producții artistice ale elevilor și pentru elevi precum și corespondența școlară”.
Mijlocele de întreținere erau „cotizațiile lunare ale elevilor, profitele producțiunilor școlare, donațiile”, iar conducerea era asigurată de un comitet diriguitor, format din nouă elevi, sub îndrumarea
unui profesor. Comitetul stabilea programul fiecărei ședințe. Acestea erau publice și se desfășurau
din două în două săptămâni, sâmbăta seara, în amfiteatrul liceului.
În legătură cu societatea de lectură era și cinematograful liceului, înființat în 1910, printr-o
donație a Primăriei, la propunerea profesorului N. Pandelea care era membru în Consiliul Comunal.
Cinematograful a dat mai multe reprezentații. Datorită acestora s-au strâns banii necesari pentru
excursia absolvenților în anul școlar 1913-1914 la Viena. Până la declanșarea Primului Război
Mondial, excursia absolvenților era o frumoasă tradiție, care încununa pasiunea pentru drumeții,
cultivată în anii de școală și transpusă în literatură de primul nostru director, scriitorul Calistrat
Hogaș, care a umblat Pe drumuri de munte, însoțit de faimosul său cal, Pisicuța.
În 1913 a fost inaugurat și internatul liceului, care a funcționat până în 1916, când,
începând războiul, localul a fost preluat de armată. După război, cu ajutorul unei donații a fostului
elev al liceului, Alexandru Maxim, devenit un prosper om de afaceri, la propunerea directorului
Mihai Stamatin, a fost cumpărat un local nou pentru internat. Astăzi, acolo este Tabăra ,,Cozla”.
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Scurte concluzii:
Prezentul material nu reprezintă o istorie completă a liceului, ci, așa cum spune și titlul,
un scurt istoric, perfectibil, desigur, dedicat elevilor care-și încep studiile în această școală prestigioasă. Este școala ai cărei absolvenți, specialiști în domeniu, au înființat, în 1915, asociația
Alumni, tocmai pentru păstrarea tradițiilor, dar și pentru aducerea ei în acord cu spiritul timpului.
Absolvenții noștri sunt pretutindeni: în țară, pe toate continentele, cucerind piscurile Excelenței, fie
că aceasta e reprezentată de Olimpiada Internațională de Matematică, de Fizică, de Astronomie și
Astrofizică, de Latină, de Chimie de Lectură sau cel mai înalt vârf muntos din lume. Și, după toate
acestea, se reîntorc, cu drag, la școală, pentru a-și împărtăși experiența și pentru a se bucura de
revederea cu foștii dascăli, cu foștii colegi. Și ,,Rareșul” îi așteaptă mereu, cu drag.

Material realizat de prof. dr. Dorina Luminița DREXLER
Director,
prof. Grigoruță ONICIUC
Director adjunct,
prof. Claudia Ionela JORA
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