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 LICEUL TEHNIC BUZĂU este cunoscut în
cadrul comunității locale pentru proiectele
europene, activitățile educative și pregătirea
de calitate a absolvenților. Suntem unul dintre
cele mai mari licee tehnice din județul Buzău.
Pregătim personal calificat în toate domeniile
de calificare (tehnic, servicii și resurse), atât în
învățământul profesional cât și liceal (zi și
seral).  Prin proiectele anterioare, prin
mobilitățile individuale ale cadrelor didactice și
prin activitățile extrașcolare implementate ne-
am format  o echipă de profesori cu o reală
expertiză în domeniul proiectelor. Liceul
Tehnic Buzau este acreditat Erasmus pentru
perioada 2021-2027. Anual cate 100 de elevi
vor efectua un stagiu de practiă de 3
saptamani in Portugalia cu toate cheltuielile de
transport si cazare asigurate si cu bani de
buzunar (800Euro)

CONTACT US
FACEBOOK : LICEUL TEHNIC

ACTIVITATI EDUCATIVE

YOUTUBE LICEUL TEHNIC BUZAU

SCOALA PROIECTELOR EUROPENE



 FOARTE IMPORTANT, susţinere financiară -
Învăţământul în LICEUL TEHNIC BUZĂU Şcoala
Profesională este gratuită. 
- Toţi elevii cuprinşi la învăţământul profesional
beneficiază de o bursă de studiu lunară în
cuantum de 200 RON, pe întreaga durată a anului
şcolar şi a perioadelor de instruire practică
comasată, prin Programul naţional "Bursa
profesională",aprobată prin HG nr. 1.062/2012
privind modalitatea de subvenţionare de către stat
a costurilor pentru elevii care frecventează
învăţământul profesional. 
 Înscrierea candidaţilor în vederea admiterii în
învăţământul profesional cu durata de 3 ani se
face la LICEUL TEHNIC, pe baza opţiunii
candidatului pentru calificarea profesională
Înscrierea în vederea admiterii în învăţământul
profesional cu durata de 3 ani a elevilor din clasa
a VIII-a şi a absolvenţilor clasei a VIII-a din seriile
anterioare se realizează pe baza Fişei de
înscriere, eliberată de unitatea de învăţământ
gimnazial.
Unitatea de învăţământ gimnazial va elibera o
singură fişă de înscriere în învăţământul
profesional cu durata de 3 ani fiecărui
elev/candidat care optează pentru înscrierea la
învăţământul profesional, pentru fiecare etapă
menţionată în calendarul admiterii în învăţământul
profesional. 
 Conform calendarului admiterii în învăţământul
profesional cu durata de 3 ani, admiterea se
realizează în 3 etape. În fiecare etapă de admitere
se organizează: - înscrierea candidaţilor; -
preselecţia candidaţilor, - nu e cazul; - admiterea
candidaţilor şi afişarea rezultatelor.

DOBÂNDIREA UNEI CALIFICĂRI
PROFESIONALE ÎN CONCORDANȚĂ CU
CELE SOLICITATE DE PIAȚA MUNCII;
OBȚINEREA UNUI CERTIFICAT DE
CALIFICARE PROFESIONALĂ CU CARE
ABSOLVENȚII SE VOR PUTEA ANGAJA ÎN
ROMÂNIA SAU ÎN UNIUNEA
EUROPEANĂ;
 ACCENTUL PE PREGĂTIREA PRACTICĂ:
CONTRACTELE PENTRUSTAGII DE
PRACTICĂ LA AGENTI ECONOMICI DE
RENUME DIN BUZAU:  MERCEDES,
HYUNDAI,  TOYOTA,  IVECO,

RESTAURANT MOARA DRAGĂICILOR,
O'BROTHER'S,  NEW GENERATION,

MAGAZINELE TRITON  SI CAREFOUR
FACILITEAZĂ FAMILIARIZAREA
TIMPURIE A ELEVILOR CU CERINȚELE DE
PE PIAȚA MUNCII;
STAGIILE DE PRACTICĂ DIN
PORTUGALIA OFERĂ ȘANȘA UNICĂ A
UNEI PREGĂTIRI LA STANDARDE
EUROPENE.

AVANTAJE
OFERITE DE ÎNVĂȚĂMÂNTUL

PROFESIONAL:

elevii înscrişi în clasa a VIII-a în anul şcolar
curent, cu condiţia promovării clasei a VIII-a;
absolvenţii clasei a VIII-a din seriile anterioare

 Absolvenţii învăţământului profesional care
promovează examenul de certificare dobândesc
certificat de calificare profesională şi suplimentul
descriptiv al certificatului, conform Europass.
 Absolvenţii învăţământului profesional pot
continua studiile în clasa a XI-a liceu, curs de
zi/seral.

  
Planul de școlarizare al 

Liceului Tehnic Buzău 2021-2022
ÎNVĂȚĂMÂNT PROFESIONAL

 DE 3 ANI 
 

 ·MECANIC AUTO – 24 LOCURI 1 clasa
· BUCĂTAR  – 24 LOCURI 1 clasă 

· OSPĂTAR   – 12 LOCURI  0,5 clasă 
·COMERCIANT VÂNZĂTOR  – 12 LOCURI  0,5

clasă 
 

  Cine se poate înscrie în învăţământul
profesional 

cu durata de 3 ani?

 

Perspective de continuare a studiilor
după învăţământul profesional cu durata de 3 ani:


