
Stimați absolvenți 

Avem bucuria să vă anunțăm că, în luna noiembrie 2019, Colegiul Național „Petru 

Rareș” din Piatra Neamț  aniversează 150 de ani de atestare documentară, probând astfel că, și 

prin vechime, este una dintre primele instituții de învățământ din țara noastră. 

Celebrarea evenimentului se va derula pe tot parcursul lunii noiembrie 2019, iar momentul 

jubiliar va fi marcat, în săptămâna 25-29 noiembrie 2019, prin manifestări al căror program va fi 

postat pe site-ul liceului. La acest eveniment ne propunem să invităm oficialități naționale și 

locale, membri ai forului academic, colaboratori, foști și actuali profesori, membri ai comunității 

părinților, dar, mai ales, absolvenți ai colegiului, rareșiștii care au însuflețit instituția centenară 

cu mărturia tinereții și a succesului lor. Renumele acestei școli se fundamentează îndeosebi pe 

contribuția și reușita generațiilor de absolvenți, îndrumați cu dăruire și competență de către 

profesorii lor, a căror flacără le-a luminat mintea și le-a încălzit sufletul, călăuzindu-i pe cărările 

întortocheate ale vieții. 

Organizarea acestui eveniment presupune un efort considerabil, motivat de importanța 

jubileului și de renumele prestigiosului nostru colegiu, unitate de elită a învățământului 

românesc. Ne dorim ca, prin activitățile inițiate și desfășurate cu acest prilej, să evidențiem și să 

omagiem eforturile depuse, pe parcursul acestui secol și jumătate de existență, de către profesori și 

elevi deopotrivă, ale căror merite, unanim recunoscute, au impus emblema liceului ca pe o garanție 

a reușitei și a competenței, absolvenții noștri devenind personalități marcante ale vieții academice, 

sociale, economice și culturale din țară și din străinătate. 

Întru cinstirea renumelui liceului în care v-ați început strălucita formare, indiferent de 

meleagurile pe care v-ați afla, vă invităm să ne sprijiniți cu sugestii, sau prin participarea directă 

la acțiuni dedicate acestui eveniment aniversar. Suntem convinși că implicarea dumneavoastră în 

susținerea demersului nostru nobil va fi la înălțimea așteptărilor unei școli de tradiție și va 

reprezenta, în fața comunității locale, spiritul unei instituții de învățământ căreia îi suntem toți 

profund recunoscători. 

Cu bucuria că ne veți fi alături în acest demers al școlii pe care o reprezentați, oriunde ați 

fi, vă mulțumim!  
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