
 

 

 

 

 

 

Colegiul Național “Vasile Alecsandri”, Galați (1867 - prezent) 

 

“Tradiție și performanță în educație”  
 

 

În topul național al liceelor din 2021 (pentru întocmirea căruia se iau în considerare promovabilitatea la 

BAC -100% la CNVA-, media mediilor obținute de absolvenții liceului la BAC -9,19 la CNVA- și media 

mediilor de admitere a celor 182 de elevi admiși în clasa a noua -9,53 la CNVA), Colegiul Național “Vasile 

Alecsandri” din Galați s-a clasat pe locul 7-9, alături de alte două instituții din țară. 

 

 

Facilități și dotări: 

 • 38 de săli de clasă, dotate cu tehnologie de ultimă generație  

 • cabinet medical 

 • cabinet de consiliere și asistență psihologică 

 • o sală multimedia 

 • o sală UNESCO 

 • două laboratoare de fizică 

 • un laborator de chimie 

 • un laborator de biologie 

 • un laborator de geografie 

 • 4 laboratoare de informatică 

 • spațiu de învățare în aer liber 

 • o sală de fitness 

 • o sală de sport interioară, un bazin de înot, trei terenuri de sport în aer liber (de fotbal și baschet) 

 • bibliotecă cu peste 30.000 de volume 

 • amfiteatru cu aproximativ 200 de locuri, dotat cu tehnologie de ultimă generație 

 • muzeul colegiului 

 

 

Elemente academice de interes: 

 

Oferta educațională: 

Specializarea Număr 

clase  

Ultima medie de 

admitere în 2020 

Ultima medie de 

admitere în 2021 

Matematică - informatică, bilingv engleză  1 9.82  9.38

Matematică - informatică (inclusiv specializarea 

intensiv informatică) 

 3 9.67  9.25

Științe ale naturii bilingv engleză  0.5 9.82  9.64

Științe ale naturii bilingv germană  0.5 9.60  9.22

Filologie bilingv engleză  1 9.51  9.18



 

 

Specializarea Număr 

clase  

Ultima medie de 

admitere în 2020 

Ultima medie de 

admitere în 2021 

Științe sociale (intensiv franceză)  1 9.39  9.05

 

 

 

Concursuri școlare notabile: 

 • Concursul interjudețean de matematică “Cristian S. Calude” 

 • Concursul de fizică “Mircea Amarine” 

 • Concursul de limba engleză “English 4 Exams” 

 

Centru de examinare pentru examenele: 

 • ECDL sau IC3 pentru competențe digitale 

 • Cambridge, Goethe și DELF pentru competențe de limbile engleză, germană, respectiv franceză 

 

Colegiul Național “Vasile Alecsandri” din Galați este recunoscut pentru numeroasele sale rezultate 

excepționale la olimpiade naționale și internaționale, precum cele obținute de Daria Teodora Hărăbor 

(generația 2018-2022) - aur la Olimpiada Internațională de Astrofizică. 

 

 

Oportunități extrașcolare: 

 

 • Clubul de robotică ByteForce 

 • Clubul de teatru Arabella 

 • Clubul de film și regie 

 • TedED Club CNVA 

 • Clubul de șah (Chess Club CNVA) 

 • Consiliul Școlar al Elevilor - participare ca elev reprezentant sau în numeroasele activități organizate de 

acesta (cum ar fi tradiția vânătorii de comori “Run.Pense.Gewinn” 

 • Conferința Galați Model United Nations (GalMUN) 

 • Conferința Deutsches Modell der Vereinten Nationen (DeutschMVN)  

 • Conferința “À vous la parole”/ FrancMNU  

 • Gazeta CNVA (revista școlii) 



 

 

 • Podcastul Hear Me Out 

CNVA Book Fair 

Atelier în cadrul clubului de teatru 

Arabella 
Spectacol de teatru 

GalMUN 2020 GalMUN 2019 Echipa de Robotica Byteforce 

CNVA - 150 de ani 


