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ANALIZA OPŢIUNILOR ŞCOLARE ŞI PROFESIONALE ALE ELEVILOR 

DIN CLASA A VIII – A  DIN JUDEŢUL BUZĂU  EXPRIMATE ÎN VEDEREA 

FUNDAMENTĂRII PLANULUI DE ŞCOLARIZARE ŞI STABILIRII 

REŢELEI UNITĂŢILOR DE ÎNVĂŢĂMÂNT PREUNIVERSITAR DE STAT 

PENTRU ANUL ŞCOLAR 2017 – 2018 

ARGUMENT 

Finalizarea clasei a VIII-a impune, în contextul educaţional românesc, necesitatea luării unei 

decizii cu privire la traseul educaţional ulterior gimnaziului. Datorită complexităţii tot mai mari a 

pieţei muncii este necesar ca elevii să ia decizii cât mai realiste în legătură cu viitoarele lor studii 

liceale şi postliceale, dar şi a viitoarei lor cariere. 

Orientarea şcolară şi profesională reprezintă în acest sens un răspuns prin sistemul coerent 

de acţiuni şi măsuri, prin care elevii sunt ajutaţi să-şi aleagă şcoala, respectiv profesiunea, potrivit 

atât cu aspiraţiile şi aptitudinile proprii, cât şi cu cerinţele societăţii.  

Orientarea şcolară şi profesională înglobează întregul sistem al acţiunilor educative care 

dezvoltă personalitatea tânărului şi pregătesc integrarea lui socială şi profesională. 

Cunoaşterea opţiunilor şcolare şi profesionale ale elevilor reprezintă în acest context un 

aspect important al activităţii de orientare în carieră a acestora. 

Centrul Judeţean de Resurse şi Asistenţă Educaţională Buzău şi Centrul Judeţean de 

Asistenţă Psihopedagogică Buzău au realizat, prin intermediul consilierilor şcolari, sondarea 

opţiunilor elevilor din clasele a VIII-a, în perioada octombrie- noiembrie 2017, centralizând la final 

datele. 



Studiul a constat în aplicarea chestionarului OSP pentru elevii din clasa a VIII-a din judeţ şi 

a urmărit: 
❑ informarea elevilor cu privire la formele de învăţământ liceal prin studierea de către aceş7a a 

ches7onarului O.S.P. ce cuprinde totalitatea filierelor, profilelor şi calificărilor oferite de unităţile 

şcolare din judeţ şi cuprinse în nomenclatorul de meserii; 

❑ cunoaşterea opţiunilor   şcolare   primare   ale   elevilor,   pe   forme   de   învăţământ,   filiere, profile, 

calificări; 

❑ derularea unor programe de consiliere şi orientare adresate elevilor  din ciclul şcolar gimnazial. 

În funcţie de opţiunile elevilor care au parcurs itemii ches7onarului s-au constatat următoarele: 

  „Chestionarul privind opţiunile şcolare şi profesionale ale elevilor de clasa a VIII-a” a fost 

completat de: 

•  1755 elevilor de clasa a VIII-a din şcolile participante; 

• elevii au fost atât din mediul urban cât şi din mediul rural. 

1. Care este *pul de şcoală pe care doreş* să-l urmezi după terminarea clasei a VIII-a? 

 

2. Care crezi că sunt şansele tale de a fi admis la şcoala pe care doreş* să o urmezi ? 

❑ liceu  teore*c                       1372      filiera teore*ca 1109 filiera vocațională 263

❑ liceu tehnologic                    244

❑ şcoala profesională              139



 

3. Alegeţi liceul/grupul şcolar şi respec*v profilul vizat: 

a. foarte mari                        515

b. medii                                  956

c. minime                              173

d. fără şanse                           12 

Nivelul de învăţământ
Profilul / Specializarea                    
Opţiunea

TOTAL 

291

COLEGIUL NAŢIONAL 

 „B.P. HAŞDEU” BUZĂU 

                    Liceal, 

curs de zi, cls. a IX-a

 Profil uman

❑ filologie  bilingv engleză 24

❑ filologie  23

❑ ş7inţe sociale 63

 Profil real   

❑ matema7că – informa7că bilingv 
engleză

28

❑ matema7că – informa7că 90

❑ ş7inţe ale naturii 63



 

 

Nivelul de învăţământ Profilul / Specializarea                    Număr clase/locuri           285     

COLEGIUL NAŢIONAL  

„MIHAI EMINESCU” BUZĂU 

Liceal, 

curs de zi, cls. a IX-a

 Profil uman

❑ filologie  bilingv engleză                               41

❑ filologie bilingv franceză 8

❑ filologie                               67

❑ ş7inţe sociale                   84

Profil real
❑ ş7inţe ale naturii                   35

❑ matema7că - informa7că      50



 

 

Nivelul de învăţământ
Profilul / Specializarea                    Număr clase/
locuri

               76

LICEUL DE ARTE „MARGARETA  
STERIAN” BUZĂU 

Liceal, 

curs de zi, cls. a IX-a

Profil teatru 
❑ instructor de teatru         17

Profil muzică 5

❑ instrumen7st 25

❑ Profil arte plastice 6

❑ Arhitectură
28



 

 

Nivelul de învăţământ
Profilul / Specializarea                    Număr clase/
locuri

                 94

COLEGIUL 
ECONOMIC BUZĂU 

Liceal, 

curs de zi, cls. a IX-a

Profil servicii

❑ tehnician în ac7vităţi economice 51

❑ tehnician în turism 20

❑ tehnician în ac7vităţi de comerţ       23



 

Nivelul de învăţământ Profilul / Specializarea                    Număr clase/locuri                   130 

LICEUL CU PROGRAM 
SPORTIV „IOLANDA BALAS 

SOTER” BUZĂU  

Liceal, 

curs de zi, cls. a IX-a

Profil  vocaţional sportiv
❑ atle7sm 15

❑ handbal 18

❑ fotbal 15

❑ tenis de masă 1

❑ mozaic                                       12

Profil uman

❑ filologie 12

❑ s7inte sociale 10

Profil real 

❑ ş7inţele naturii 7



 

 

Nivelul de învăţământ
Profilul / Specializarea                    Număr clase/
locuri

                58

LICEUL TEORETIC 
Profil uman 

❑ filologie                             37



 

 

LICEUL TEORETIC 

 „AL. MARGHILOMAN” 
BUZĂU 

Liceal, 

curs de zi, cls. a IX-a

Profil real

❑ matema7că - informa7că intensiv         13

❑ matema7că- informa7că           38

❑ ş7inţe ale naturii                        8

Nivelul de învăţământ
Profilul / Specializarea                    Număr clase/
locuri

              138

LICEUL PEDAGOGIC  

„SPIRU HARET” BUZĂU 

Filieră vocaţională 

Profil pedagogic

❑ educatoare - învătători 78



 

 

LICEUL PEDAGOGIC  

„SPIRU HARET” BUZĂU 

 Liceal, 

curs de zi, cls. a IX-a

❑ instructor pentru ac7vităţi extraşcolare 7

Filieră teore7că 

Profil uman 

❑ filologie                                                              22

❑ ş7inţe sociale 31

Nivelul de învăţământ
Profilul / Specializarea                    Număr clase/
locuri

               5



 

SEMINARUL TEOLOGIC  
ORTODOX „CHESARIE 

EPISCOPUL” BUZĂU Liceal, 

curs de zi, cls. a IX-a

Profil teologic  

❑ teologie ortodoxă 5 

Nivelul de învăţământ
Profilul / Specializarea                    Număr clase/
locuri

               39

LICEUL TEHNOLOGIC 

„GRIGORE MOISIL” BUZĂU 

Liceal, 

curs de zi, cls. a IX-a

Profil electronică şi automa7zări

❑ tehnician operator tehnică telema7ca, 
intensiv engleza 8

❑ tehnician în automa7zări 14

Profil mecanic  

❑ tehnician proiectant CAD 9

Profil media şi tehnici polografie      

❑ tehnician operator text-imagine, intensiv 
engleza    

6

Profil electric               

❑ tehnician electrotehnist                                     6



 

 



 

Nivelul de învăţământ
Profilul / Specializarea                    Număr 
clase/locuri

            21

LICEUL TEHNOLOGIC  

„DIMITRIE FILIPESCU” 
BUZĂU  

Liceal, 

curs de zi, cls. a IX-a

Profil tehnic /electric

❑ tehnician metrolog 1

Profil resurse naturale şi protecţia mediului   

❑ tehnician ecolog şi protecţia 
calităţii mediului 5

Şcoală profesională 

cls. a IX-a

❑ Profil tehnic/mecanic  
                                   15

Liceal, 

Curs seral, cls. a IX-a

Profil tehnic/electric  

❑ tehnician metrolog                                                      

0

4

8

12

16

profil tehnic/electric profil tehnic/mecanic

LICEUL TEHNOLOGIC "DIMITRIE FILIPESCU" 21 elevi
Column1
Column2

Nivelul de învăţământ
Profilul / Specializarea                    Număr clase/
locuri

                15



      

 

LICEUL TEHNOLOGIC 

 „COSTIN NENIŢESCU” BUZĂU 

Liceal, 

curs de zi, cls. a IX-a 

Profil chimie industrială 

❑ tehnician chimist de laborator

Profil industrie alimentară 

❑ tehnician analize produse alimentare 
Profil  protecţia mediului 

❑ tehnician ecolog şi protecţia calităţii 
mediului 4

Profil turism şi alimentaţie 

❑ tehnician în turism 3

Profil electronică automa7zări

❑ tehnician operator tehnică de calcul 1

Şcoală profesională 

cls. a IX-a
❑ Turism şi alimentaţie 7

LICEUL 
TEHNOLOGIC 

"COSTIN 
NENIŢESCU"  

15 elevi

şcoală profesională, cls. A IX-a
47% curs de zi - liceal, cls. A IX-a

53%



 

LICEUL TEHNOLOGIC 
"COSTIN NENIŢESCU" 

şcoala profesională, cls. a IX-a- turism şi alimentaţie
47%

profil electronică automa7zări - tehnician operator tehnică de calcul
7%

profil turism şi alimentaţie- tehnician în turism
20%

profil protecţia mediului - tehnician ecolog şi protecţia calităţii mediului
27%

Nivelul de învăţământ
Profilul / Specializarea                    Număr clase/
locuri

               29

COLEGIUL TEHNIC BUZĂU  

Liceal, 

curs de zi, cls. a IX-a 

Profil tehnic  

❑ tehnician mecatronist 3

❑ tehnician operator tehnică de calcul 2

                  

Profil servicii 

❑ tehnician în administraţie 3



 

Profil resurse naturale şi protecţia mediului  

❑ tehnician ecolog şi protecţia calităţii 
mediului  

3

 Profil tehnic  

mecanic auto   11

Şcoala profesională 

cls. a IX-a

Profil servicii  

Cofetar/pa7ser 7

COLEGIUL TEHNIC 
BUZĂU  
29 elevi

şcoală profesională, cls. A IX-a - 7
28%

curs de zi, liceal, cls. A IX-a - 22
72%



 

COLEGIUL TEHNIC 
BUZĂU

şcoala profesională, cls. A IX-a - profil servicii- cofetar/pa7ser
26%

profil tehnic - mecanic auto
41%

profil resurse naturale şi protecţia mediului - tehnician ecolog şi protecţia calităţii mediului
11%

profil servicii - tehnician în administraţie
11%

profil tehnic - tehnician mecatronist; tehnician operator tehnică de calcul
11%

Nivelul de învăţământ
Profilul / Specializarea                    Număr clase/
locuri

          42

LICEUL TEHNOLOGIC 

 „HENRI COANDA” BUZĂU 

Liceal, 

Profil tehnic  

❑ tehnician desenator pentru construcţii şi 
instalaţii     

5

❑ tehnician în transporturi 7



 

Liceal, 

curs de zi, cls. a IX-a
Profil  vocaţional spor7v                           24

❑ instructor spor7v, fotbal 8

Şcoală profesională 

cls. A IX-a

Profil electromecanică 

❑ electromecanic material rulant 6

Liceal seral

Profil tehnic 

❑ tehnician mecatronist   

❑ tehnician ecolog şi protecţia calităţii mediului   

LICEUL TEHNOLOGIC 
"HENRI COANDĂ" 

BUZĂU  
42 elevi

şcoală profesională, cls. A IX-a
14%

curs de zi, liceal, cls. A IX-a
86%



 

LICEUL TEHNOLOGIC 
"HENRI COANDĂ"

şcoală profesională - profil electromecanică
15%

profil vocaţional spor7v
59%

profil tehnic
27%

   Nivelul de învăţământ Profilul / Specializarea                    Număr clase/locuri              71

LICEUL TEHNOLOGIC 
MESERII ŞI SERVICII BUZĂU 

 Liceal, 

curs de zi, cls. a IX-a

Profil servicii 

❑  turism şi alimentaţie 8

❑ Este7ca şi igiena corpului omenesc 9

Profil resurse naturale şi protecţia mediului                               

❑ industria alimentară   2

Şcoala profesională 

cls. a IX-a 

❑ ospătar/chelner 23

❑ frizer/manichiurist 20

❑ cofetar/pa7ser 9



 

LICEUL TEHNOLOGIC 
MESERII ŞI SERVICII 

BUZĂU  
71 elevi

şcoala profesională
73%

curs de zi, liceal, cls. A IX-a
27%



 

LICEUL TEHNOLOGIC 
MESERII ŞI SERVICII 

BUZĂU

şcoala profesională- ospătar/chelner; frizer/manichiurist; cofetar/pa7ser
73%

profil resurse naturale şi protecţia mediului - industria alimentară
3%

profil servicii- turism şi alimentaţie; este7ca şi igiena corpului omenesc
24%

Nivelul de învăţământ Profilul / Specializarea                    Număr clase/locuri            83

COLEGIUL AGRICOL 

 „DR.C. ANGELESCU” BUZĂU 

Liceal, 

Profil tehnic 

❑ tehnician  transporturi                                                            19

Profil resurse naturale şi protecţia mediului  

❑ tehnician ecolog şi protecţia calităţii mediului      1

Profil industrie alimentară

❑ tehnician analize produse alimentare 2



Liceal, 

curs de zi, cls. a IX-a
❑ tehnician în industria alimentară                                 

Profil servicii                                            

❑ tehnician în ac7vităţi de comerţ                                           2

Liceal, 

seral, 

 cls. a IX-a

Profil tehnic 

❑ maistru electromecanic auto 2

Şcoală profesională

Profil tehnic 

❑ mecanic auto 37

❑ mecanic agricol                                                          7

Profil servicii 

❑ ospătar/chelner/vânzător 13



 

 

COLEGIUL AGRICOL 
"DR. A. ANGELESCU" 

BUZĂU  
83 elevi

liceal, seral, cls.a IX-a
2%

şcoală profesională
69%

curs de zi, liceal, cls.a IX-a
29%

COLEGIUL AGRICOL 
"DR. A. ANGELESCU"

şcoala profesională
69%

liceal, seral, cls. A IX-a
2%

profil servicii
2%

profil industrie alimentară
2%

profil resurse naturale şi protecţia mediului
1%

profil tehnic
23%



 

Nivelul de învăţământ Profilul / Specializarea                    Număr clase/locuri             2

LICEUL PRIMA SCHOOL 

Liceal, Par7cular 

curs de zi, cls. a IX-a

Profil uman  

❑ filologie

Profil tehnic 

❑ tehnician  în 
automa7zari

❑ tehnician operator tehnica de calcul            2

LICEUL PRIMA 
SCHOOL

liceal, par7cular, curs de zi, cls. A IX-a- profil uman; profil tehnic
100%

Nivelul de învăţământ Profilul / Specializarea                    Număr clase/locuri             117

COLEGIUL NAŢIONAL 

„AL. VLAHUŢĂ” RM.SĂRAT” 

Profil uman 

❑ filologie   43

❑ ş7inţe sociale 24



 

„AL. VLAHUŢĂ” RM.SĂRAT” 

Liceal, 

curs de zi, cls. a IX-a

Profil real  

❑ matema7că - informa7că  37

❑ ş7inţe ale naturii  13

COLEGIUL NAŢIONAL 
"AL. VLAHUŢĂ" 

RM.SĂRAT 
117 elevi

profil real
43%

profil uman
57%



 

COLEGIUL NAŢIONAL 
"AL. VLAHUŢĂ" RM. 

SĂRAT

ş7inţe ale naturii
11%

matema7că-informa7că
32%

ş7inţe sociale
21%

filologie
37%

Nivelul de învăţământ Profilul / Specializarea                    Număr clase/locuri           72 

LICEUL TEORETIC  

„ŞTEFAN CEL MARE” 
RM.SĂRAT  

Liceal, 

curs de zi, cls. a IX-a

Profil uman 

❑ filologie  20

❑ ş7inţe sociale 13

Profil real  

❑ matema7că - informa7că  17

❑ ş7inţe ale naturii  22



 

 

LICEUL 
TEORETIC 
"ŞTEFAN 

CEL MARE" 
RM. SĂRAT 

72 elevi

profil real
54%

profil uman
46%

LICEUL TEORETIC 
"ŞTEFAN CEL MARE" 

RM.SĂRAT

ş7inţe ale naturii
31%

matema7că-informa7că
24%

ş7inţe sociale
18%

filologie
28%

Nivelul de învăţământ
Profilul / Specializarea                    Număr clase/
locuri

              20

LICEUL TEHNOLOGIC 
ECONOMIC 

Profil servicii   



 

LICEUL TEHNOLOGIC 
ECONOMIC 

”ELINA MATEI BASARAB” 
RÂMNICU SĂRAT  

Liceal, 

curs de zi, cls. a IX-a

❑ tehnician în ac7vităţi economice             4 

❑ tehnician în ac7vita7 de comert                      4

❑ tehnician în gastronomie                                12

LICEUL TEHNOLOGIC 
ECONOMIC "ELINA MATEI 

BASARAB" RM. SĂRAT 
 20 elevi

tehnician în ac7vităţi de economie
20%

tehnician în gastronomie
60%

tehnician în ac7vităţi de comerţ
20%

Nivelul de învăţământ Profilul / Specializarea                    Număr clase/locuri           16



 

LICEUL TEHNOLOGIC 

 „VICTOR FRUNZA” 
RM.SĂRAT 

Liceal, 

curs de zi, cls. a IX-a

Profil : mecanica 

❑ tehnician transporturi 9

 Profil: agricultura 

❑ tehnician in agroturism 2

 Profil: industrie alimentară 

❑ tehnician în industrie alimentara

Liceal, 

seral, 

 cls. a IX-a

Profil: mecanică  

❑ tehnician mecanic pentru întreţinere şi 
reparaţii 3

Şcoala profesională 

cls. a IX-a

Profil: mecanică 

❑ mecanic auto 
2

Profil: Industrie tex7la si pielarie

❑ confec7oner produse tex7le 

Profil: agricultura

❑ lucrător in agroturism

LICEUL TEHNOLOGIC 
"VICTOR FRUNZĂ" 
RM. SĂRAT 16 elevi

şcoala profesională
13%

liceal, seral, cls. A IX-a
19%

curs de zi, liceal, cls. A IX-a
69%



 

LICEUL TEHNOLOGIC 
"VICTOR FRUNZĂ" 

RM. SĂRAT

şcoală profesională
11%

liceal, seral, cls. A IX-a
17%

profil agricultură
11%

profil mecanică
61%

Nivelul de învăţământ Profilul / Specializarea                    Număr clase/locuri              7

LICEUL TEHNOLOGIC 

„TRAIAN SAVULESCU” 
RM.SĂRAT Liceal, 

curs de zi, cls. a IX-a

Profil resurse naturale şi protecţia mediului   

❑ tehnicianin agroturism                                            5

❑ tehnician veterinar                2

Profil tehnic    

❑ tehnician mecanic pentru întreţinere şi 
reparaţii       



 

LICEUL 
TEHNOLOGIC 

"TRAIAN 
SĂVULESCU" 
RM. SĂRAT  

7 elevi

profil resurse naturale şi protecţia mediului
100%

Nivelul de învăţământ Profilul / Specializarea                    Număr clase/locuri             4

LICEUL TEHNOLOGIC 
„SF.MUCENIC SAVA” BERCA 

Liceal, 

curs de zi, cls. a IX-a

Profil uman 

❑ filologie     
   

2 

Şcoală profesională 

cls. a IX-a

❑ Profil mecanică 2 



 

LICEUL TEHNOLOGIC 
"SF. MUCENIC SAVA" 

BERCA 4 elevi

şcoală profesională, cls.a IX-a- profil mecanică
50%

curs de zi, liceal, cls a IX-a- profil uman: filologie
50%

Nivelul de învăţământ Profilul / Specializarea                    Număr clase/locuri

LICEUL BECENI      Liceal, 

curs de zi, cls. a IX-a

Profil uman 

❑ filologie

Nivelul de învăţământ Profilul / Specializarea                    Număr clase/locuri            35

LICEUL TEHNOLOGIC 
NEHOIU            

Liceal, 

curs de zi, cls. a IX-a

Profil uman 

❑ filologie 18

Profil real  

❑ matema7că - informa7că 
Profil tehnic 

❑ mecanică 
 17



 

LICEUL TEHNOLOGIC NEHOIU  
35 elevi

profil tehnic - mecanică
49% profil uman- filologie

51%

Nivelul de învăţământ Profilul / Specializarea                    Număr clase/locuri              21

LICEUL TEORETIC  

„RADU VLĂDESCU” 
PĂTÂRLAGELE  

Liceal, 

curs de zi, cls. a IX-a

Profil uman  

❑ filologie 10

Profil real   

❑ matema7că – informa7că 10

❑ ş7inţele naturii 1



 

LICEUL 
TEORETIC 

"RADU 
VLĂDESCU" 
PĂTÎRLAGE

LE  
21 elevi

ş7inţele naturii
5%

profil real: matema7că-informa7că
48%

profil uman - filologie
48%

Nivelul de învăţământ Profilul / Specializarea                    Număr clase/locuri            18

LICEUL TEHNOLOGIC 

PĂTÂRLAGELE  

Liceal, 

curs de zi, cls. a IX-a 

ŞCOALA PROFESIONALĂ 

Profil servicii  

❑ comerţ  
    18 



 

LICEUL 
TEHNO
LOGIC 
PĂTÎRL
AGELE 

18 
elevi

profil servicii - comerţ
100%

Nivelul de învăţământ Profilul / Specializarea                    Număr clase/locuri              20

LICEU TEORETIC  Nicolae 
Iorga 

NEHOIU 

Liceal, 

curs de zi, cls. a IX-a 

Profil real: 

❑ matema7că-informa7că                                                              
❑ ş7inţe ale naturii   

                                                                                           

Profil uman:  

❑ filologie

6 

    

14



 

LICEUL TEORETIC 
"NICOLAE IORGA" 

NEHOIU  
20 elevi

profil uman- filologie
70%

profil real: matema7că-informa7că
30%

Nivelul de învăţământ Profilul / Specializarea                    Număr clase/locuri             22

LICEUL TEORETIC  

POGOANELE  

Liceal, 

curs de zi, cls. a IX-a

Profil uman  

❑ filologie 
Profil real   

❑ matema7că – informa7că 

17 

5 



 

LICEUL TEORETIC 
POGOANELE

profil real - matema7că informa7că
23%

profil uman - filologie
77%

Nivelul de învăţământ Profilul / Specializarea                    Număr clase/locuri

LICEUL TEHNOLOGIC 
POGOANELE 

Liceal, 

curs de zi, cls. a IX-a

Profil mecanică:  

❑ mecanic-auto

Nivelul de învăţământ Profilul / Specializarea                    Număr clase/locuri              4

LICEUL TEHNOLOGIC SMEENI 
Liceal, 

curs de zi, cls. a IX-a 

şcoală profesională

Profil resurse naturale şi protecţia mediului   

❑ agricultură             4 



 

LICE
UL 

TEH
NOL
OGI

C 
SME
ENI  

4 
elevi

profil resurse naturale şi protecţia mediului - agricultură
100%

Nivelul de învăţământ Profilul / Specializarea                    Număr clase/locuri           3

LICEU TEHNOLOGIC 
COMUNA LOPĂTARI 

Liceal, 

curs de zi, cls. a IX-a

Profil tehnic 

❑ industrie tex7lă şi pielărie 
          3 



 

LICEUL 
TEHNOL

OGIC 
COMUN

A 
LOPĂTAR

I 
 3 elevi

profil tehnic- industrie tex7lă şi pielărie

Nivelul de învăţământ Profilul / Specializarea                    Număr clase/locuri          1

LICEU TEHNOLOGIC 
COMUNA RUŞEŢU 

Liceal, 

curs de zi, cls. a IX-a

Profil tehnic 

❑ mecanică  
        1 



 

LICEU
L 

TEHN
OLOGI

C 
COM
UNA 

RUŞEŢ
U  

1 elev

profil tehnic- mecanică
100%

Nivelul de învăţământ Profilul / Specializarea                    Număr clase/locuri             9

LICEU TEHNOLOGIC 
COMUNA VERNEŞTI 

Liceal, 

curs de zi, cls. a IX-a

Profil tehnic 

❑ mecanică  
9 



 

  

LICEU
L 

TEHN
OLOGI

C 
COM
UNA 
VERN
EŞTI  

9 
elevi

profil tehnic - mecanică
100%

COLEGIUL MILITAR D. CANTEMIR 

Breaza

militar 27



 

4. Eş* hotărât în legătură cu alegerea liceului/şcolii de arte şi meserii pe care vrei să o urmezi? Indică 
nivelul la care te afli acum: 

 

5. Ce a determinat alegerea ta? 

COLEGI
UL 

MILITA
R "D. 

CANTE
MIR"  

27 elevi

profil militar
100%

Foarte hotărât Hotărât Oscilez Nehotărât

569 636 340 68

nivel de 
hotărâre

nehotărât
4%oscilez

21%

hotărât
40%

foarte hotărât
34%



 

6. Cu cine te-ai consultat în alegerea colii pe care vrei să o urmezi? 

a. ap*tudinile personale 1019

b. pres*giul scolii 392

c. apropierea scolii de casa 200

d. perspec*va financiara 173

e. sfaturile altora 378

f. altele……   86 

Ce a 
determ

inat 
alegere

a ta?
altele

4%sfaturile altora
17%perspec7va financiară

8%apropierea şcolii de casă
9%pres7giul şcolii

17%

ap7tudinile personale
45%

a. Familia  1357

b. Dirigintele   300

c. cadrele didac*ce   173

d. prietenii, anturajul   374

e. consilierul şcolar   232

f. alţii……  
        

  47



 

CONSIDERAŢII GENERALE  

În ceea ce priveşte motivele care fundamentează alegerea profilului, se poate 

sesiza mai degrabă o aşteptare empiric-raţională în raport cu perspectiva inserţiei pe piaţa 

muncii, ca premisă a răspunsurilor elevilor. Acest fapt se reflectă în ponderea opţiunilor 

pentru specializări/calificări precum: matematică- informatică, tehnician în activităţi 

economice, tehnician în turism şi alimentaţie. În consecinţă, elevii fac alegeri conştiente, 

în acord cu tendinţele de pe piaţa muncii, adecvate valorilor, intereselor, aspiraţiilor lor în 

ceea ce priveşte cariera şi viitorul lor profesional. Nu sunt de neglijat, în opinia elevilor, 

rezultatele obţinute în gimnaziu, care le facilitează accesul la profilul dorit. Prezenţa 

acestui factor pe primele locuri în lista motivelor care influenţează alegerea filierei/

profilului liceal poate constitui o dovadă de realism din partea elevilor, în măsura în care, 

într-adevăr, rezultatele şcolare obţinute în gimnaziu sunt un criteriu foarte important în 

alegerea viitorului liceu.  

Elevii conştientizează  necesitatea unei continuităţi între tipul (filiera, profilul) de 

liceu absolvit şi profesia/ocupaţia pe care o vor practica în viitor.  

Reţeaua de relaţii semnificative: influenţa părinţilor, prietenii, anturajul, 

constituie aspecte relevante în alegerea carierei. Prin intermediul acestora, se oferă modele 

educaţionale şi de carieră, prin care elevii sunt ajutaţi să-şi cunoască resursele, să 

planifice, să acţioneze, să ia decizii informate.  

Cu cine te-ai 
consultat în 

alegerea şcolii 
pe care vrei să 

o urmezi?
alţii
2%

consilierul şcolar
9%

prietenii, anturajul
15%

cadrele didac7ce
7%
dirigintele

12%

familia
55%



Părinţii recomandă copiilor lor, filiera şi profilul liceului în funcţie de următoarele 

motive: aptitudinile copilului, rezultatele şcolare obţinute în gimnaziu, propria experienţă 

în muncă precum şi experienţa în calitate de părinţi. Deşi ne-am aştepta, poate, ca 

influenţa prietenilor, anturajul să aibă o pondere importantă printre criteriile care stau la 

baza alegerii filierei şcolare, rezultatele obţinute în urma prelucrării răspunsurilor nu 

susţin această supoziţie, în schimb influenţa părinţilor deţine pondere forte ridicată. Acest 

rezultat i-ar putea determina pe profesorii diriginţi şi pe părinţi să nu pornească de la 

premisa (aşa cum se întâmplă deseori) că regulile grupului, regulile celorlalţi, primează 

întodeauna. Copiii, la această vârstă, încep să-şi afirme tot mai mult independenţa, 

propriul mod de a fi, dar, cu toate acestea acordă, o importanţă mare implicării părinţilor 

în procesul decizional privind alegerea filierei şi profilului liceal. 

Rezultatele acţiunilor desfăşurate în cadrul studiului de faţă, conturează o serie de 

măsuri de îmbunătăţire a activităţii de educare a elevilor privind orientarea în carieră:  

- informarea elevilor şi a părinţilor privind organizarea şi desfăşurarea 

admiterii în învăţământul liceal şi profesional de stat pentru anul şcolar 2017-2018, 

structura învăţământului postgimnazial din judeţul Buzău;  

- diseminarea informaţiilor cuprinse în materialele elaborate de IŞJ Buzău, 

CJRAE / CJAP  Buzău de către profesorii responsabili cu activitatea de orientare şcolară 

şi profesională şi de către profesorii diriginţi de la clasele a VIII-a (broşuri, pliante, ghiduri 

informative de orientare şcolară şi profesională etc.);  

- participarea elevilor, părinţilor şi a cadrelor didactice la activităţi pe 

problematica orientării carierei organizate de IŞJ şi CJRAE /CJAP  (Târgul ofertelor 

educaţionale)   

- participarea cadrelor didactice la activităţi de formare privind orientarea în 

carieră, organizare de CCD Buzău, CJRAE/CJAP Buzău. 

Sugestii şi recomandări:  

Pentru a răspunde nevoilor elevilor claselor a VIII-a, este necesară:  

• Corelarea ofertei liceelor și școlilor profesionale cu oferta de pe piaţa muncii;  

• Realizarea unei prognoze de dezvoltare socială şi economică de către comunitatea 

locală /AJOFM.  



                     Director CJRAE,                                      Coordonator CJAP, 

                             Dan Pîslaru                                        Taisia Trica 


