
Istoric 
 

Colegiul Naţional „Gheorghe Roşca Codreanu” 

din Bârlad este un vechi lăcaş de cultură, fiind al 

doilea din Moldova şi al patrulea din cele două 

provincii din secolul al XIX-lea, după „Sfântul 

Sava” din Bucureşti, „Academia Mihăileană” din 

Iaşi şi „Carol I” din Craiova. A fost inaugurat din 

dorinţa comisului Gheorghe Roşca Codreanu, la 20 

octombrie 1846.  

În 1858, Clasul real a devenit gimnaziu, iar în 

1864, în timpul reformei din învăţământ, a devenit 

liceu. În luna noiembrie 1946, liceul şi-a sărbătorit 

centenarul existenţei sale, ocazie cu care este ridicat 

la rangul de Colegiul Naţional „Gheorghe Roşca 

Codreanu”. După reforma din 1948, instituţia 

cunoaşte mai multe denumiri:Şcoala medie de 10 

ani, între 1953–1954, Şcoala medie de băieţi nr. 2, 

în perioada 1954–1956, Şcoala medie mixtă nr. 1, 

între 1956–1958, Şcoala generală de 7 ani nr. 1, în 

perioada 1958–1962, Şcoala medie nr. 2, între 

1962–1965, Liceul nr. 2, între 1965–1971, Liceul 

de matematică–Fizică „Gheorghe Roşca Codreanu”, 

în perioada 1971–1990, Liceul teoretic „Gheorghe 

Roşca Codreanu”, între 1990–1996. 

Din septembrie 1996, se revine la denumirea de 

Colegiul Naţional Gheorghe Roşca Codreanu.   

 

 

„Să se facă o şcoală pe moşia mea 

pentru una sută elevi, care să înveţe dialectul 

latinesc.” 

 

 

 

 

Adresa: 

Str. Nicolae Bălcescu, Nr. 11, cod poştal 

731183, Bârlad, judeţul Vaslui 

Telefon: 0235 / 415412; Fax: 0235 / 414736 

Web:  www.colegiulcodreanu.ro  

E-mail:  colegiulcodreanu@yahoo.com 

 

COLEGIUL NAŢIONAL 

„GHEORGHE ROŞCA CODREANU” 

 

 

 

Alătură-te elitei 

codreniste! 
 

 

 

Aprilie 2015 

 



     Oferta educaţională pentru anul  şcolar  2015 –  2016 

 

Pentru anul şcolar 2015 – 2016 

colegiul nostru are aprobat următorul 

plan de şcolarizare: 

 

Gimnaziu 

 Clasa a V-a           1 clasă 

 

Liceu 

Matematică – Informatică  2 clase 

Ultima medie 2014 – 8,26 
 

Ştiinţele naturii   2 clase 

Ultima medie anul 2014 – 8,65 
 

Filologie    1 clasă 

  

Ultima medie anul 2014 – 7,71 
 

Ştiinţele socio-umane   2 clase 

Ultima medie anul 2014 – 7,94 
 

 

Fiecare clasă va avea un efectiv de 30 

de elevi. 
 

 
 

Alege: 

COMPETENŢĂ 

ORIGINALITATE 

DINAMISM 

REUŞITĂ 

ENTUZIASM 

ALTRUISM 

NONCONFORMISM 

UMANISM 

 

 

Resurse umane 
 

  Cadre didactice: 56 

   Elevi: 997 

 

Baza Materială 
 

 17 săli de clasă; 

 Aulă; 

 1 laborator de biologie; 

 1 laborator de chimie; 

 1 laborator de fizică; 

 2 laboratoare de informatică; 

 1 cabinet matematică; 

 1 cabinet psihologic; 

 1 cabinet socio-umane; 

 1 sală de sport; 

 1 teren de sport; 

 1 teren volei, baschet; 

 1 bibliotecă; 

 
 

 

Alege să fii codrenist! 


