
COMUNICAT DE PRESĂ 
 

COLEGIUL NAŢIONAL „PETRU RAREŞ” LA 149 DE ANI 
 

 În fiecare an, la 27 noiembrie, Colegiul Naţional „Petru Rareş” din Piatra-Neamţ îmbracă haine de 

sărbătoare. În urmă cu 149 de ani, se semna actul fondator al acestei şcoli de renume în învăţământul 

românesc, reper al învăţământului nemţean. Şi în acest an, momentul acestei sărbători este marcat prin 

evenimente care pun în valoare atât calitatea actului educaţional la „Petru Rareş”, cât şi a implicării elevilor 

şi dascălilor săi. Astfel, o serie de activităţi exprimă bucuria de a fi împreună, foşti, actuali dascăli şi elevi, 

invitaţi, în anul Centenarului Marii Uniri.  
 

 Colegiul Naţional „Petru Rareş” îi invită pe toţi susţinătorii săi să ia parte la activităţile comune 

dedicate Zilei Liceului şi Centenarului, ce vor avea loc în perioada 26-29 noiembrie.   
 

Luni, 26 noiembrie ora 11:00 – Te deum în Cancelaria Colegiului  

Marţi, 27 noiembrie, în intervalul orar 8-13, vor avea loc diferite tipuri de activităţi: 

- activităţi ştiinţifice: 

8:00-11:00 → Activităţi experimentale în laboratoarele de chimie, fizică, astronomie şi biologie; 

9:00-11:00 → Simpozion - Didactica matematicii Ioan Zenembisi, ediția 1 – sala de festivităţi; 

11:00-12:00 → Conferinţa de istorie - Proiectul politic al Marii Uniri în istoriografia actuală, în 

prezenţa conf. universitar doctor Ioan Cristian Ploscaru (absolvent C.N.P.R.) – sala de festivităţi; 

10:00-11:00 → O.S.P. şi educaţie juridică – sala 133; 

9:00-12:00 → Sesiune de comunicări - Bursa de idei economice – sala 111; 

11:00-13:00 → Atelier de promovare a voluntariatului local și internațional – sala 52; 

12:00 → Lansarea Anuarului 2018 C.N.P.R. - Cancelarie 

- concursuri: 

9:00-12:00 → Concurs de informatică – sala D2; 

12:00-13:00 → Concurs de educaţie antreprenorială – sala 111; 

- activităţi artistice: 

8:00-9:00 → Spectacol aniversar – sala de festivităţi; 

8:00-11:00 → Ateliere de creaţie literară – sala 39 şi cabinetul metodic; 

9:00-11:00 → Atelier de teatru – sala 18; 

9:00-12:00 → Atelier de creaţie plastică în parteneriat cu artiștii plastici Lucian și  Crina Gogu-Craiu – 

sala 24; 

- activităţi de recreere: 

9:00-11:00 → Tradițional și modern în cultura românească (târg de creație și gastronomie, atelier de 

olărit, târg caritabil, program artistic, urări pentru România, cafenea literară etc.) – Holul principal; 

10:00-12:00 →  Karaoke – laboratorul de limbi moderne; 

11:00-13:00 → Flashmob – sala 133; 



- expoziţii: 

expoziţie de fotografie, de proiecte ale elevilor – Holul principal; 

expoziţie de carte veche – Holul principal; 

expoziție de cărți poștale – Holul principal; 
 

Cu ocazia Centenarului Marii Uniri, începând cu ora 12,  va avea loc un Consiliu Profesoral 

festiv pentru omagierea evenimentului; la ora 12:45 se va dezveli o placă aniversară ce va fi așezată pe 

zidul de intrare în Colegiu. 
 

Miercuri, 28 noiembrie, între orele 12-13, în sala de festivităţi a colegiului va avea loc un dialog 

între generaţii, între foşti şi actuali elevi. Între 13 şi 14:30, Consiliul Local al Elevilor propune elevilor 

colegiului un spectacol de teatru cu piesa Ați văzut-o și pe aia?, susținut de către trupa CLARMIGOS. 
 

Joi, 29 noiembrie, în sala de festivităţi a colegiului, va avea loc conferinţa cu tema Modernități de 

ieri și azi, susţinută de către prof. universitar doctor Constantin Dram (absolvent C.N.P.R.). 

 

 Colegiul Național Petru Rareș” din Piatra-Neamț, în parteneriat cu Primăria Municipiului Piatra-

Neamț, cu Consiliul Local Piatra-Neamț și Inspectoratul Școlar Județean Neamț organizează, în data de 29 

noiembrie, începând cu ora 9, mai multe manifestări dedicate sărbătoririi Centenarului Marii Uniri la Piatra-

Neamț, manifestări ce vor avea loc în diferite locații. 

 

Mulţumim cadrelor didactice şi elevilor pentru organizarea acestor activităţi de înaltă ţinută, care sunt 

dovada incontestabilă a implicării tuturor în devenirea permanentă a Colegiului Naţional „Petru Rareş”. 

 

 Vă aşteptăm să sărbătorim împreună această importantă dată a calendarului învăţământului nemţean 

şi să urăm Colegiului Naţional „Petru Rareş” din Piatra-Neamţ viaţă lungă şi un călduros La Mulţi Ani! 

 

Echipa managerială, 

Director, prof. Grigoruță ONICIUC 

Director adjunct, prof. Ionela Claudia JORA 

 


