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A N A L I Z A 
privind opţiunile şcolare şi profesionale 

ale elevilor din clasa a VIII–a 

anul şcolar 2019 - 2020 

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, şi în perspectivă, şi a viitoarei 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. 
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Centrul Judeţean de Resurse şi Asistenţă Educaţională Buzău şi Centrul Judeţean de Asistenţă 

Psihopedagogică  au realizat prin intermediul consilierilor şcolari, sondarea opţiunilor elevilor din clasele 

a VIII-a, în perioada octombrie - noiembrie 2019, centralizând la final datele. 

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

➢ Informarea elevilor cu privire la formele de învăţământ liceal prin studierea de către aceştia a 
chestionarului O.S.P. ce cuprindea 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, specializări; 

➢ Derularea unor programe de consiliere şi orientare adresate elevilor  de  gimnaziu.  

Participarea la „Chestionarul privind opțiunile școlare și profesionale ale elevilor de clasa a VIII-a” 

• Numărul TOTAL  al elevilor de clasa a VIII-a din școlile participante: 3558. 

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

Total elevi chestionați județul Buzău 3558

Răspunsuri valide 3467

Răspunsuri invalide     91
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1. Care este tipul de şcoală pe care doreşti să-l urmezi după terminarea clasei a VIII-a? 

  

  

răspunsuri valide
răspunsuri invalide

❑ liceu  teoretic -  2394        filiera teoretică -  1784         filiera vocaţională  - 610

❑ liceu tehnologic - 588      curs de zi - 587 seral - 1

❑ şcoala profesională -  392          

❑ învățământ dual - 93

liceu teore1c
liceu tehnologic
școală profesională
învățământ dual
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2. Care crezi că sunt şansele tale de a fi admis la şcoala pe care doreşti să o urmezi ? 

curs de zi
seral

școală profesională - tradițional
învățământ dual

a. foarte mari  - 1158                    

b. medii - 1256

c. minime - 810                             

d. fără şanse - 243                          
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3. Alegeţi liceul/grupul şcolar şi respectiv profilul vizat: 

  

foarte mari
medii
minime
fără șanse

Nivelul de învăţământ Profilul / Specializarea                    Opţiunea

COLEGIUL NAŢIONAL 
 „B.P. HAŞDEU” BUZĂU 

Liceal, 
curs de zi 

 Profil uman 
❑ filologie  bilingv engleză - 54 
❑ filologie - 46  
❑ ştiinţe sociale - 105  

 Profil real   
❑ matematică – informatică  bilingv engleză - 43 
❑ matematică – informatică - 138 
❑ ştiinţe ale naturii - 89TOTAL  - 475

Nivelul de învăţământ Profilul / Specializarea                    Număr clase/locuri

COLEGIUL NAŢIONAL  
„MIHAI EMINESCU” 

BUZĂU 
Liceal, 

curs de zi 

 Profil uman 
❑ filologie  bilingv engleză  - 58                              
❑ filologie bilingv franceză - 11 
❑ filologie - 107                                
❑ ştiinţe sociale - 100                    

Profil real 

❑ ştiinţe ale naturii  - 44                 
❑ matematică - informatică - 56     TOTAL  - 376

Nivelul de învăţământ Profilul / Specializarea                    Număr clase/locuri
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LICEUL DE ARTE 
„MARGARETA  

STERIAN” BUZĂU 
Liceal, 

curs de zi 

Profil teatru 
❑ instructor de teatru - 56          

Profil muzică 
❑ instrumentist - 37 

Profil arte vizuale 
❑ tehnician pentru tehnici artistice - 51 
❑ desenator tehnic pentru arhitectură - 56TOTAL  - 200

Nivelul de învăţământ Profilul / Specializarea                    Număr clase/locuri

COLEGIUL ECONOMIC 
BUZĂU 

Liceal, 
curs de zi 

Profil servicii 
❑ tehnician în activităţi economice -73 
❑ tehnician în administrație - 17             
❑  tehnician în activităţi de comerţ  - 51 
❑ tehnician în turism - 48 
❑ tehnician în gastronomie - 18      TOTAL  - 207

Nivelul de învăţământ Profilul / Specializarea                    Număr clase/locuri

LICEUL CU PROGRAM 
SPORTIV „IOLANDA 

BALAS SOTER” BUZĂU  
Liceal, 

curs de zi 

Profil  vocaţional sportiv 
❑ atletism - 25  
❑ handbal - 30  
❑ fotbal - 79 
❑ mozaic - 27                                      

Profil uman 
❑ stiinte sociale – 22 
❑ filologie - 24  

Profil real  
❑ ştiinţele naturii - 14 
❑ matematică-informatică - 5 

Filiera teoretică - 65 
Filiera vocaţională – 161 

TOTAL  - 226

 6



Nivelul de învăţământ Profilul / Specializarea                    Număr clase/locuri

LICEUL TEORETIC 
 „AL. MARGHILOMAN” 

BUZĂU 
Liceal, 

curs de zi

Profil uman  
❑ filologie - 91                              

Profil real 
❑ matematică - informatică intensiv 37   
❑ matematică-informatică 57       
❑ ştiinţe ale naturii - 37                       

TOTAL  - 222

Nivelul de învăţământ Profilul / Specializarea                    Număr clase/locuri

COLEGIUL NAȚIONAL  
„SPIRU HARET” BUZĂU 
(LICEUL PEDAGOGIC) 

 Liceal, 
curs de zi

Filieră vocaţională  
Profil pedagogic  

❑ educatoare – învătători  86 
❑ instructor pentru activități extrașcolare – 17 
❑ educator puericultor - 18         

Filieră teoretică  
Profil uman  

❑ filologie - 62                                                               
❑ ştiinţe sociale  - 59 

Profil real  
❑ matematică- informatică  15  

          
                                                         

Filiera teoretică - 136 
Filiera vocaţională – 121 

TOTAL  - 257

Nivelul de învăţământ Profilul / Specializarea                    Număr clase/locuri

SEMINARUL 
TEOLOGIC  ORTODOX 

„CHESARIE 
EPISCOPUL” BUZĂU 

Liceal, 
curs de zi

Profil teologic  
❑ teologie ortodoxă - 18 

TOTAL  - 18
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Nivelul de învăţământ Profilul / Specializarea                    Număr clase/locuri

LICEUL TEHNOLOGIC 
„GRIGORE MOISIL” 

BUZĂU 
Liceal, 

curs de zi

Profil electronică şi automatizări 
❑ tehnician operator tehnică telematica, intensiv engleza - 10  
❑ tehnician în automatizări -12 
❑ tehnician electronist - 14 

Profil media  
❑ tehnician operator text-imagine, intensiv engleza   - 17 

Profil electric                
❑ tehnician instalații electrice -11

Lic. Tehnologic - 64 

Şcoală profesională 

Înv. tradiţional – 7 

Profil electric                
❑ electrician -7 

Înv. profesional dual - 26
Profil mecanic  

❑ strungar - 4 
Profil electric                

❑ electrician - 22 
                               

TOTAL  – 97

Nivelul de învăţământ Profilul / Specializarea                    Număr clase/locuri

LICEUL TEHNOLOGIC  
„DIMITRIE FILIPESCU” 

BUZĂU  
Liceal, 

curs de zi 

Profil tehnic/mecanică 
❑ tehnician mecatronist -7 
❑ tehnician metrolog  - 7                                                                 

Profil resurse naturale şi protecţia mediului   
❑ tehnician ecolog şi protecţia calităţii mediului    - 10              

Lic. Tehnologic - 24

Şcoală profesională 

Înv. tradiţional – 14 

Profil tehnic/mecanică  
❑ lăcătuș confecții metalice și utilaj tehnologic – 7 
❑ confecționer aluminiu și mase plastice - 1 
❑ sudor  - 4 
❑ operator la mașini cu comandă numerică - 2    

Înv. profesional dual -12
❑ lăcătuș confecții metalice  – 1 
❑ sudor - 11 

                       

Liceal, 
Curs seral 

Profil resurse naturale/protecția mediului  
❑ tehnician ecolog şi protecţia calităţii mediului 

Profil tehnic/mecanică 
❑ tehnician mecatronist  
❑ tehnician metrolog   
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TOTAL  – 50

❑ tehnician mecatronist  
❑ tehnician metrolog   

                                                                 

Nivelul de învăţământ Profilul / Specializarea                    Număr clase/locuri

COLEGIUL TEHNIC 
BUZĂU  
Liceal, 

curs de zi 

Lic. Tehnologic  - 69 

Profil tehnic  
❑ tehnician transporturi - 10    
❑ tehnician mecanic pentru întreținere și reparații - 23 
❑ tehnician în automatizări – 4 
❑ tehnician operator tehnică de calcul - 4                                                      

Profil servicii  
❑ tehnician în gastronomie – 10 
❑ tehnician în administrație – 2 
❑ tehnician în activitate de poștă - 4    

Profil resurse naturale şi protecţia mediului  
❑ tehnician ecolog şi protecţia calităţii mediului  - 12 

 

Şcoala profesională 

Înv. tradiţional – 28 

Profil servicii  
❑ comerciant vânzător - 11 

Profil tehnic  
❑ mecanic auto - 15 
❑ mecanic utilaje și instalații în industrie – 2 

Înv. profesional dual -53 
❑ mecanic auto – 24 
❑ bucătar - 29 

TOTAL  – 150

Nivelul de învăţământ Profilul / Specializarea                    Număr clase/locuri
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LICEUL TEHNOLOGIC 
 „HENRI COANDA” 

BUZĂU 
Liceal, 

curs de zi 

Lic. Tehnologic  - 30 

Profil tehnic - 22 
Profil  vocaţional - 8

Profil resurse naturale şi protecţia mediului  
❑ tehnician ecolog şi protecţia calităţii mediului  - 7 

Profil tehnic  
❑ tehnician mecanic pentru întreținere și reparații  - 11 
❑ tehnician de telecomunicații - 4 

Profil  vocaţional sportiv  
❑ instructor sportiv, fotbal - 8

Şcoală profesională 

Înv. tradiţional –22 

Profil tehnic 
❑ electrician constructor - 7 
❑ lucrător trafic feroviar – 7 
❑ frigotehnist – 6 
❑ operator la mașini cu comandă numerică – 2 

 Înv. profesional dual - 2
  

❑ operator la mașini cu comandă numerică  - 1 
❑ lăcătuș construcții metalice și utilaj tehnologic- 1

Liceal 
Curs seral

Profil tehnic  
❑ tehnician prelucrări mecanice  

Profil resurse naturale şi protecţia mediului  
❑ tehnician ecolog şi protecţia calităţii mediului   

TOTAL  – 54

   Nivelul de învăţământ Profilul / Specializarea                    Număr clase/locuri

LICEUL TEHNOLOGIC 
MESERII ŞI SERVICII 

BUZĂU 
 Liceal, 

curs de zi 

Lic. Tehnologic  - 69

Profil servicii                 
❑ tehnician în hotelărie - 10               
❑ organizator banqueting – 8 
❑ tehnician în gastronomie – 9 
❑ coafor-stilist - 30 

Profil resurse naturale şi protecţia mediului  
❑ tehnician ecolog şi protecţia calităţii mediului  - 6 
❑ tehnician analize produse alimentare - 6  

Şcoala profesională 

Înv. tradiţional – 86 

❑ ospătar/chelner/vânzător - 36 
❑ frizer/manichiurist/coafor - 36 
❑ cofetar/patiser - 4 
❑ bucătar -6 
❑ lucrător hotelier – 4 
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TOTAL  –155

Nivelul de învăţământ Profilul / Specializarea                    Număr clase/locuri

COLEGIUL AGRICOL 
 „DR.C. ANGELESCU” 

BUZĂU 

Liceal, 
curs de zi 

Lic. Tehnologic  - 40

Profil resurse naturale şi protecţia mediului   
❑ tehnician în agroturism - 13 
❑ tehnician în industria alimentară - 6 

Profil turism și alimentație 
❑ tehnician în gastronomie - 5 
❑ tehnician în activităţi de comerţ  - 7 

Profil tehnic                                          
❑ tehnician în automatizări  - 5 
❑ tehnician în transporturi - 4 

 

Şcoală profesională 

Înv. tradiţional – 98 

Profil tehnic  
❑ mecanic auto - 57 
❑ mecanic agricol  - 9 
❑ frigotehnist - 5 

Profil agricol  
❑ horticultor  - 3 

                                                         
Profil servicii  

❑ ospătar/chelner/vânzător – 19 
❑ brutar-patiser 5 

TOTAL  – 138

Nivelul de învăţământ Profilul / Specializarea                    Număr clase/locuri

LICEUL PRIMA 
SCHOOL 

Liceal, Particular 
Frecvență redusă 

Profil uman  
❑ filologie - 2    
  

TOTAL  – 2

Nivelul de învăţământ Profilul / Specializarea                    Număr clase/locuri
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COLEGIUL NAŢIONAL 
„AL. VLAHUŢĂ” 

RM.SĂRAT” 
Liceal, 

curs de zi 

Profil uman  
❑ filologie - 72  
❑ filologie - intensiv franceză – 6 
❑ științe sociale - 21   

Profil real   
❑ matematică – informatică - intensiv informatică  20 
❑  matematică – informatică 42 
❑ ştiinţe ale naturii - 19 TOTAL  – 180

Nivelul de învăţământ Profilul / Specializarea                    Număr clase/locuri

LICEUL TEORETIC  
„ŞTEFAN CEL MARE” 

RM.SĂRAT  
Liceal, 

curs de zi 

Filiera teoretică -127 
Filiera vocaţională – 27 

Profil uman  
❑ filologie -47 
❑ filologie intensiv franceză - 5   
❑ ştiinţe sociale -41  

Profil real   
❑ matematică - informatică 19  
❑ ştiinţe ale naturii - 15 

Profil vocațional 
❑ instructor sportiv 27

TOTAL  - 154

Nivelul de învăţământ Profilul / Specializarea                    Număr clase/locuri

LICEUL TEHNOLOGIC 
ECONOMIC 

”ELINA MATEI 
BASARAB” RM. SĂRAT  

Liceal, 
curs de zi 

Lic. Tehnologic  -34

Profil servicii    
❑ tehnician în activităţi economice  - 7           
❑ tehnician în activitati de comert  - 2                    
❑ tehnician în gastronomie - 23 
❑ tehnician în administrație  - 1 
❑ tehnician în turism -1 

Şcoală profesională 
Înv. tradiţional –28

Profil servicii    
❑ ospătar  - 26          
❑ comerciant vânzător -2 

                               
TOTAL  - 62
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Nivelul de învăţământ Profilul / Specializarea                    Număr clase/locuri

LICEUL TEHNOLOGIC 
 „VICTOR FRUNZA” 

RM.SĂRAT 
Liceal, 

curs de zi 

Lic. Tehnologic zi - 11

Profil mecanică  
❑ tehnician transporturi – 9 
❑ tehnician electrician - 2 

 

Liceal, 
 Curs seral 

  
Lic. Tehnologic seral - 1

Profil mecanică  
❑ tehnician mecanic pentru întreţinere şi reparaţii - 1

Şcoala profesională 

Înv. tradiţional –33

Profil: mecanică 
❑ mecanic auto -29 
❑ electromecanic utilaje și instalații industriale - 1 
❑ electromecanic utilaje și instalații comerciale –1 
❑ confecționer produse textile - 2 

TOTAL  - 45

Nivelul de învăţământ Profilul / Specializarea                    Număr clase/locuri

LICEUL TEHNOLOGIC 
„TRAIAN SAVULESCU” 

RM.SĂRAT  
Liceal, 

curs de zi 

Lic. Tehnologic  - 6

Profil industrie alimentară   
❑ tehnician în industria alimentară  - 4 

Profil tehnologic 
❑ tehnician veterinar -2 

                                      
                              

Şcoala profesională 

Înv. tradiţional – 7 

Profil tehnic     
❑ mecanic utilaje și instalații în industrie - 1 
❑ mecanic auto - 4 

Profil agricol     
❑ horticultor – 1 
❑ lucrător în agroturism – 1 
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Liceal 
Curs seral 

Profil agricol     
❑ tehnician în agricultură

TOTAL  - 13

Nivelul de învăţământ Profilul / Specializarea                    Număr clase/locuri

LICEUL TEHNOLOGIC 
„SF.MUCENIC SAVA” 

BERCA 
Liceal, 

curs de zi 

Lic. Tehnologic  - 11 

Profil uman 
❑ filologie -11     

   

Şcoala profesională 

Înv. tradiţional – 5 Profil tehnic 
❑ mecanic auto -5     

  

TOTAL  - 16

Nivelul de învăţământ Profilul / Specializarea                    Număr clase/locuri

LICEUL BECENI      
Liceal, 

curs de zi 

Lic. Tehnologic – 4 
Filieră teoretică - 11

Profil resurse naturale și protecția mediului 
❑ tehnician ecolog şi protecţia calităţii mediului  - 4 

Profil uman     
❑ filologie - 11 

Şcoala profesională 

Înv. tradiţional –4 
Profil agricol     

❑ lucrător în agricultura ecologică - 4 

TOTAL  - 19
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Nivelul de învăţământ Profilul / Specializarea                    Număr clase/locuri

LICEUL TEORETIC ”
NICOLAE IORGA” 

NEHOIU           
 Liceal, 

curs de zi 

Filiera teoretică  - 47 

Profil uman 
❑ filologie -35  

Profil real   
❑ matematică - informatică   - 12                                  

Şcoala profesională 

Înv. tradiţional –2
Profil tehnic 

❑ tâmplar universal -2 

TOTAL  -49

Nivelul de învăţământ Profilul / Specializarea                    Număr clase/locuri

LICEUL TEORETIC  
„RADU VLĂDESCU” 

PĂTÂRLAGELE  
Liceal, 

curs de zi 
Profil uman  

❑ filologie -47 
Profil real   

❑ matematică – informatică - 28 
❑ ştiinţele naturii -7

TOTAL  -82 

Nivelul de învăţământ Profilul / Specializarea                    Număr clase/locuri

LICEUL TEHNOLOGIC 
PĂTÂRLAGELE  

Liceal, 
curs de zi 

Lic. Tehnologic – 12

Profil servicii  
❑ comerţ -6 

Profil tehnic 
❑ mecanic auto - 6 

Şcoală profesională 

Înv. tradiţional –4

Profil servicii  
❑ comerţ - 2 

Profil tehnic 
❑ mecanic auto - 2 
❑ industrie textilă TOTAL  - 16
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Nivelul de învăţământ Profilul / Specializarea                    Număr clase/locuri

LICEUL TEORETIC 
POGOANELE  

Liceal, 
curs de zi 

Profil uman  
❑ filologie - 43 

Profil real   
❑ matematică - informatică 3  

TOTAL  - 46

Nivelul de învăţământ Profilul / Specializarea                    Număr clase/locuri

LICEUL 
TEHNOLOGIC ”I.A. 

RĂDULESCU 
POGONEANU” 
POGOANELE  
Școală profesională 

Înv. tradiţional –20 

Profil tehnic  
❑ mecanică agricolă - 17 
❑ industrie textilă - 3  

TOTAL  - 20

Nivelul de învăţământ Profilul / Specializarea                    Număr clase/locuri

LICEUL TEHNOLOGIC 
SMEENI 
 Liceal, 

curs de zi 
Lic. Tehnologic - 17 

Profil resurse naturale şi protecţia mediului   
❑ tehnician veterinar - 17 

          

Şcoală profesională 

Înv. tradiţional – 21
Profil tehnic   

❑ mecanic auto -21 

TOTAL  - 38

Nivelul de învăţământ Profilul / Specializarea                    Număr clase/locuri
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Altă opțiune posibilă, în afara judeţului:   

➢ Liceu Militar -71 
➢ Liceu de Artă - 4 
➢ Liceu Teoretic alte orase – 4 
➢ Liceu Tehnologic alte orașe - 6 

LICEU TEHNOLOGIC 
COMUNA LOPĂTARI 

Liceal, 
curs de zi 

Notă: 2019-2020 fără nivel 
liceal 

Lic. Tehnologic -2

Profil servicii 
❑ turism și alimentație publică - 2 

Şcoală profesională 

Înv. tradiţional – 1
Profil tehnic 

❑ tâmplar universal -  1 

TOTAL  - 3

Nivelul de învăţământ Profilul / Specializarea                    Număr clase/locuri

LICEU TEHNOLOGIC 
COMUNA RUŞEŢU 
Şcoală profesională 

Profil tehnic 
❑ mecanic instalații industriale 

Nivelul de învăţământ Profilul / Specializarea                    Număr clase/locuri

LICEU TEHNOLOGIC 
COMUNA VERNEŞTI 
Şcoală profesională 

Înv. tradiţional – 12

Profil tehnic 
❑ mecanic auto -12 

  

Curs seral Profil tehnic 
❑ tehnician transport  
❑ tehnician mecanic întreținere 

TOTAL  -12
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4. Eşti 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?  
(În urma centralizării răspunsurilor elevilor chestionați s-a luat în calcul o singură alegere.) 

a. aptitudinile personale - 1245 
b. prestigiul scolii -1058 
c. apropierea scolii de casa - 452 
d. perspectiva financiara - 321 
e. sfaturile altora - 329 
f. altele…… - 62 

 

6. Cu cine te-ai consultat în alegerea şcolii pe care vrei să o urmezi? 
(În urma centralizării răspunsurilor elevilor chestionați s-au luat în calcul o toate alegerile.) 

Foarte hotărât Hotărât Oscilez Nehotărât

899 1915 653 91

foarte hotărât
hotărât
oscilez
nehotărât

ap1tudini personale
pres1giul școlii
apropierea de casă
perspec1va financiară
sfaturile altora
altele
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a. familia  -65% 
b. dirigintele -25% 
c. cadrele didactice – 43% 
d. prietenii, anturajul -25% 
e. consilierul şcolar – 38% 
f. alţii…… - 5% 

7. Ai fost informat despre învățământul dual?              
(În urma centralizării răspunsurilor elevilor chestionați s-a constatat că au fost informați despre 
învățământul profesional dual în unitățile de învățământ din mediul urban în special.) 

        Da  - 2501              Nu – 966 

 

8. De unde ai primit informațiile?  
Prof. consilier/Prof. clasa/Primărie/Presă 

9. Numește trei lucruri care îți vin în minte în legătură cu învățământul profesional dual? 

Notă : Datele cuprinse în chestionar respectă planul de școlarizare pentru anul școlar 2019-2020 

Aspecte pozitive Aspecte negative

+ angajare _ posibilități reduse din punct de vedere 

intelectual

+ pregătire practică _ șantier

+ contract de muncă _ muncă grea

+ studii aprofundate

+ bani

+ maturizare

+ asigurat
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Se constată : 

➢ o apreciere a învăţământului profesional tradiţional (şcoală profesională) după mulţi ani; 

➢ deşi elevii au informaţii despre învăţământul profesional dual nu şi-l doresc, nefiind dispuşi să 
muncească; 

➢ profesorii / diriginţii încep să influențeze elevii  în alegerea carierei, dar predomină familia, 
urmată de  prieteni/ anturaj; 

➢ atât în mediul urban, cât și în mediul rural elevii sunt  informaţi privind învăţământul profesional 
dual, dar nu sunt interesaţi şi se pare că, indiferent ce aleg visul lor este să plece în afara ţării. 

Coordonator CJAP,                                                              

  Prof. Taisia Trica                                                                           

Director CJRAE BUZĂU, 

Prof. Dan Pîslaru 

ANEXĂ :  

➢ Elevii chestionaţi din mediul urban : 

  Buzău:

Şcoala Gimnazială ”Cpt. Av. M. 
Bădulescu” 

Şcoala Gimnazială ”N. 
Titulescu” 

Şcoala Gimnazială ”Episcop 
Dionisie Romano”

Şcoala Gimnazială ”Ion 
Creangă”

Şcoala Gimnazială Nr.7 

Şcoala Gimnazială ”Nicu 
Constantinescu”

Şcoala Gimnazială ”
P.H.Zangopol”

Şcoala Gimnazială Nr.11 
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Şcoala Gimnazială ”Sf. Apostol 
Andrei”

Şcoala Gimnazială ”M. 
Kogălniceanu” 

Şcoala Gimnazială ”G.E.Palade”

Liceul cu Program Sportiv”
Iolanda Balaș Soter” 

Colegiul Național ”B.P.Hașdeu”

Colegiul Naţional ”M. 
Eminescu” 

Liceul de Arte”Margareta 
Sterian” 

Liceul Tehnologic ”D.Filipescu” 

Liceul Tehnologic ”Henri 
Coandă”

Rm. Sărat

Şcoala Gimnazială Nr.1 alte oraşe

Şcoala Gimnazială ”Vasile 
Cristoforeanu” Berca

Şcoala Gimnazială Nr. 6 Nehoiu

Sc. Gimn. Nr. 2 Rm. Sarat Pătîrlagele

Liceul Teoretic ”Ştefan cel Mare” Pogoanele

Colegiul  Naţional ”Al.Vlahuţă”
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Elevii chestionaţi din mediul rural sunt în unităţile de învăţământ din localităţile următoare:  

Viperești 

Bozioru 

Gura Teghii 

Glodeanu Sărat 

Breaza 

Buda 

Lopătari  

Chiojdu 

Amaru 

Stâlpu  

Vintilă Vodă 

Cernătești  

Pănătău 

Valea Salciei 

Săpoca 

Merei 

Bîsca 

Blăjani 

Pîrscov  

Căpătînești 

Fundeni 

Calvini 

Colți 

Mihăilești 

Rușețu  

Ulmeni 

Clondiru 

Scorțoasa 

Cîndești 

Săhăteni  

Lunca Priporului 

Florica 

Glodeanu-Siliștea 

Țintești -Maxenu 

Gălbinași 

Cilibia 

C.A.Rosetti 

Poșta Cîlnău 

Racovițeni 

Căldărăști 

Scutelnici  

Padina 

Smeeni 

Gherăseni 

Pogoneanu  

Cochirleanca 

Costești  

Cislău 

Beceni 

Valea Rîmnicului 

Vernești 

Podgoria 

Cănești  

Săgeata 

Boldu  

Unguriu 

Vadu Pașii
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