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25 mai 2022 

Ora 12.00 - Casa Culturii ”Ion Creangă” 

 Cursul festiv al absolvenților, promoția 2022; 

 

26 mai 2022 

Orele 9.00-12.00-Curtea interioară 

 Flash-mob-uri tematice; 

Ora 12.00 - Sala de festivități  

 Deschiderea oficială a Zilelor Colegiului, cu mesajul 

invitaților și al gazdelor; 

Ora 13.00 – Corpul C (biblioteca) 

 Expoziția culinară ”Chimie în bucătărie”; 

 

27 mai 2022 

Ora 9.00 – Sala de festivități 

 Simpozionul dedicat elevilor și profesorilor umaniști, 

”Identitate și spiritualitate românească”, ediția VI, cu tema ”Pe 

urmele lui Ștefan cel Mare”, înscris în CAERI; 

 Prelegerea ”Ștefan cel Mare și biografii săi”, susținută de 

Liviu Apetroaie, muzeograf la Muzeul Literaturii din Iași; 

 Premierea elevilor participanți la concursurile 

simpozionului; 

 Prezentarea revistei ”Foaia Literară” a Catedrei de Limba și 

literatura română; 

Ora 9.00 –  Sala multimedia (laboratorul de fizică)  

 Info&RED – concurs de abilități digitale pentru elevii de 

gimnaziu; 

Ora 9.00 – Laboratorul de chimie 

 Simpozionul dedicat profesorilor și elevilor realiști ”Omul, 

ființă rațională”, ediția XII, înscris în CAEJ; 

 Concurs de cultură generală ”SMART PEOPLE”, dedicat 

elevilor de gimnaziu și liceu; 

 

 

 

 

 

Ora 9.00 – Sala muzeală  

 Agora Stephanos. Dezbatere cu tema ”Peer education. 

Educația nonformală”, din cadrul rețelei Erasmus +, 

T4Europe;  

Ora 9.00 – Curtea laterală (corp A) 

 Expoziție cu animale de companie, în parteneriat cu 

Asociația ”Fauna nemțeană”; 

Ora 9.30 - Teren baschet (corp A)  

 Competiția sportivă/baschet, Memorialul ”Gheorghe 

Cobrea”, ediția aII-a; 

Ora 10.00 – Sala polivalentă  

 Demo Național al Cluburilor de Robotică, organizat de 

CLUBUL ”BLIZZARD EYE” al CNSM;  

Ora 10.00 - Teren fotbal (corp A)   

 Spectacol ”Ștefan are talent”, cu parada ECOMODA;  

Ora 11.00 - Curtea stejarului (corp A) 

 Dezvelirea bustului lui Ștefan cel Mare și a plăcii de 

recunoaștere a stejarului secular ca monument al naturii;  

 Expoziție de plante și flori ”Grădina lui Ștefan”; 

Ora 12.00  – Sala de lectură  

 Concurs de desene și fotografie dedicat elevilor, din cadrul 

proiectului județean ”Creatori de frumos în Ținutul 

Neamțului”, ediția II, înscris în CAEJ; 

Ora 16.00 – Casa Culturii ”Ion Creangă” 

 Reprezentația piesei de teatru ”Beauty and the Beast” a 

trupei de teatru ”TeensReAct” a CNSM; 

Ora 19.00 - Banchetul promoției 2022. 

 

28 mai 2022 

Ora 10.00 -Sala de festivități  

 ALUMNI CNSM – reuniunea de 20 de ani a promoției 

2002.  
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