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Nr. ................../ .......................... 

 

 

ANALIZA PROPUNERILOR PENTRU PLANUL DE ȘCOLARIZARE 2023 – 2024. 

REORGANIZAREA REȚELEI ȘCOLARE A UNITĂȚILOR DE ÎNVĂȚĂMÂNT 

PREUNIVERSITAR DIN JUDEȚUL BUZĂU 

 

Proiectul planului de școlarizare pentru anul școlar 2023-2024, pentru județul Buzău, este 

realizat pe baza următoarelor criterii generale: criteriul legislativ, criteriul economic, criteriul 

demografic, criteriul geografic, criteriul socio-economic și criteriul relevanței. 

Fundamentarea proiectului planului de școlarizare pentru unitățile de învățământ 

preuniversitar de stat  din județul Buzău s-a realizat pe baza următoarelor criterii specifice 

obligatorii: 

1. respectarea legislației în vigoare privind organizarea și funcționarea învățământului 

preuniversitar; 

2. respectarea prevederilor legislației în vigoare privind încadrarea strictă în numărul de 

posturi aprobat de Ministerul Educației pentru fiecare inspectorat școlar, corelarea la nivelul 

unităților de învățământ a numărului de posturi cu numărul de elevi/preșcolari/antepreșcolari și 

încadrarea în bugetul aprobat pe baza costului standard per elev/preșcolar/antepreșcolar; 

3. respectarea standardelor naționale și europene din domeniul educației privind resursele 

umane calificate necesare desfășurării unui proces educațional eficient; 

4. respectarea prevederilor documentelor care stau la baza elaborării proiectului planului de 

școlarizare prin învățământul profesional și tehnic, respectiv: Planul regional de acțiune pentru 

învățământ (PRAI), Planul local de acțiune pentru învățământ (PLAI), Planul de acțiune al școlii 

(PAS). 

Constituirea formațiunilor de studiu la clasa a IX-a/ a XI-a, învățământ liceal, forma de 

învățământ seral/ anul I – învățământ postliceal și stagii de pregătire practică, învățământ de masă,  

s-a realizat cu respectarea prevederilor OME nr. 6217/ 09.11.2022 pentru aprobarea Metodologiei 

privind fundamentarea cifrei de școlarizare pentru învățământul preuniversitar de stat, evidența 

efectivelor de antepreșcolari/ preșcolari și elevi școlarizați în unitățile de învățământ particular, 

precum și emiterea avizului conform în vederea organizării rețelei unităților de învățământ 

preuniversitar pentru anul școlar 2023—2024, astfel: 

 învățământ liceal cu frecvență (zi), filiera tehnologică și învățământ profesional, din 24 

de elevi; 

 învățământ liceal cu frecvență (zi), filiera teoretică, din 26 de elevi; 

 învățământ liceal cu frecvență (zi), filiera vocațională, profil sportiv, teologic, 

pedagogic, precum și învățământ liceal de artă, din 24 de elevi; 

 învățământ liceal cu frecvență (seral) și frecvență redusă, clasa a IX-a, din 28 de elevi; 
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 învățământ liceal cu frecvență (seral), filiera tehnologică, ciclul superior, clasa a XI-a, 

din 28 de elevi; 

 învățământ terțiar non universitar (postliceal și de maiștri), din 28 de elevi; 

 constituirea formațiunilor de studiu în învățământul dual, conform solicitărilor 

operatorilor economici; 

   La constituirea claselor s-a avut în vedere:     

 asigurarea cuprinderii întregii generații a copiilor în vârstă de 4 ani în grupa mijlocie; 

 asigurarea cuprinderii întregii generații a copiilor în vârstă de 5 ani în grupa mare; 

 asigurarea cuprinderii întregii generații a copiilor în vârstă de 6 ani în clasa pregătitoare; 

 asigurarea cuprinderii întregii generații de absolvenți ai clasei a VIII-a în învățământul 

liceal și în învățământul profesional, inclusiv dual, în vederea finalizării învățământului obligatoriu, 

conform prevederilor legale; 

 organizarea programului educațional "A doua șansă", în vederea reducerii fenomenului 

de părăsire timpurie a școlii. 

La nivelul județului Buzău, în anul 2023 – 2024, vor funcționa 142 de unități de învățământ 

cu personalitate juridică, astfel:     

 138 de unități pentru învățământul de masă, din care 54 unități în mediul urban și 84 

unități în mediul rural: 

 13 unități de învățământ de nivel preșcolar (mediul urban); 

 1 unitate de învățământ de nivel primar (mediul rural); 

 94 unități de învățământ de nivel gimnazial (17 unități în mediul urban și 77 unități 

în mediul rural); 

 26 unități de învățământ de nivel liceal (22 unități în mediul urban și 4 unități în 

mediul rural);  

 1 unitate de învățământ de nivel postliceal (mediul urban);  

 3 unități de învățământ de nivel profesional (1 unitate în mediul urban și 2 unități în 

mediul rural); 

 4 de unități pentru învățământul special, în mediul urban: 

 1 unitate de învățământ de nivel liceal (mediul urban); 

 3 unități de învățământ de nivel profesional (mediul urban); 

 Unitățile de învățământ de masă, cu personalitate juridică, au arondate 296 de structuri (45 

structuri în mediul urban și 251 structuri în mediul rural), astfel: 

 9 unități de învățământ de nivel antepreșcolar (8 unități în mediul urban și 1 unitate 

în mediul rural); 

 187 unități de învățământ de nivel preșcolar (29 unități în mediul urban și 158 

unități în mediul rural); 

 57 unități de învățământ de nivel primar (2 unități în mediul urban și 55 unități în 

mediul rural); 
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 42 unități de învățământ de nivel gimnazial (5 unități în mediul urban și 37 unități 

în mediul rural); 

 1 unitate de învățământ de nivel liceal (mediul urban);  

 Activitățile extrașcolare se vor desfășura în 3 unități cu personalitate juridică (Palatul 

Copiilor, Centrul Județean de Excelență și Clubul Sportiv Școlar) și 7 structuri arondate acestora. 

Pentru anul școlar 2023 – 2024, unitățile de învățământ preuniversitar de stat din județul 

Buzău, au propus următoarele formațiuni de studiu, pentru învățământul de masă: 

 învățământ antepreșcolar – 24 de grupe; 

 învățământ preșcolar 499 de grupe; 

 învățământ primar 908 clase; 

 învățământ primar ADS  3 clase; 

 învățământ gimnazial 747 clase; 

 învățământ gimnazial ADS 12 clase; 

 învățământ de artă 299 elevi; 

 cluburile sportive 64 de grupe; 

 învățământ liceal zi 116 clase cu 2900 elevi; 

 învățământ liceal seral, clasa a IX - 5 clase cu 140 elevi; 

 învățământ liceal seral, clasa a XI -  10 clase cu 280 elevi; 

 învățământ postliceal zi 10 clase cu 280 elevi; 

 învățământ postliceal – maiștri seral 4 clase cu 112 elevi; 

 învățământ postliceal – maiștri zi 2 clase cu 56 elevi; 

 

PROIECTAREA PLANULUI DE ȘCOLARIZARE PENTRU  

ANUL ȘCOLAR 2023 – 2024 – ANI DE ÎNCEPUT 

 

Pentru fundamentarea proiectului planului de școlarizare, pentru fiecare nivel de învățământ, 

se va ține seama de: 

1. analiza datelor statistice furnizate de Institutul Național de Statistică privind evoluția 

demografică a populației cu vârsta cuprinsă în intervalul 0 - 18 ani, a densității acesteia, a 

componenței etnice. Pentru nivelurile de studii specifice învățământului profesional și tehnic, 

analiza evoluției demografice se va face avându-se în vedere și recomandările stabilite prin PRAI și 

PLAI; 

2. analiza fenomenului de migrare internă și externă a populației de vârstă școlară, 

preșcolară și antepreșcolară; 

3. asigurarea cuprinderii populației de vârstă preșcolară și școlară, în raport cu opțiunile 

exprimate, într-o formă organizată de învățământ; 

4. investigarea necesarului de specializări solicitat pentru școlarizare în învățământul liceal, 

filiera teoretică, care să ofere acces pe piața muncii sau în învățământul superior; 

5. analiza solicitărilor exprimate de operatorii economici pentru școlarizarea în învățământul 

profesional și dual; 
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6. satisfacerea integrală a solicitărilor operatorilor economici pentru școlarizarea în 

învățământul profesional și dual, cu excepția situațiilor care pot fi motivate obiectiv în legătură cu 

autorizarea/acreditarea unităților de învățământ, capacitatea de școlarizare existentă sau 

imposibilitatea constituirii formațiunilor de studiu în limitele efectivelor de elevi stabilite prin 

reglementările în vigoare; 

7. includerea cu prioritate în proiectul planului de școlarizare a solicitărilor operatorilor 

economici pentru școlarizarea în învățământul dual. 

A) Educație timpurie: 

a.1) Nivel antepreșcolar (0 – 3 ani) – 4 grupe mijlocii, program prelungit; 

a.2) Nivel preșcolar (3 – 6 ani) – 82,63 grupe mici, program normal; 

                    - 38,83 grupe mici, program prelungit; 

B) Învățământ primar și gimnazial: 

b.1) învățământ primar – 181,41 clase pregătitoare (3437 elevi), învățământ de zi, din care 

30,41 clase (454 elevi), învățământ simultan; 

b.2) învățământ gimnazial – 183,83 clase a V-a (3581 elevi), învățământ de zi, din care 

9,83 clase (123 elevi), învățământ simultan; 

C) Programul ”A DOUA ȘANSĂ”: 

c.1) nivel primar – 3 clase/ 55 elevi; 

c.2) nivel gimnazial și secundar superior (ciclul inferior al liceului) – 12 clase/ 192 elevi; 

D) Învățământ liceal de masă: 

d.1) filiera teoretică – 58 clase/ 1508 elevi, din care: 

 profil Real – 32 clase/ 832 elevi 

 21 clase/ 546 elevi - Matematică – Informatică; 

 11 clase/ 286 elevi – Științe ale naturii. 

 profil Uman – 26 clase/ 676 elevi 

 18 clase/ 468 elevi - Filologie; 

 8 clase/ 208 elevi – Științe sociale. 

d.2) filiera vocațională – 14 clase/ 336 elevi, din care: 

 profil sportiv – 7 clase/ 168 elevi; 

 profil teologic – 1 clasă/ 24 elevi; 

 profil  muzica – 1 clasă/ 24 elevi; 

 profil teatru – 1 clasă/ 24 elevi; 

 profil arte vizuale – 2 clase/ 48 elevi; 

 profil pedagogic – 2 clase/ 48 elevi. 

d.3) filiera tehnologică – 44 clase/ 1056 elevi, din care: 

 profil tehnic – 13 clase/ 312 elevi; 

 profil servicii – 20 clase/ 480 elevi; 

 profil resurse naturale și protecția mediului – 11 clase/ 264 elevi. 



 
                   

                     
 

__________________________________________________________________________ 
              

_____________________  

  Str. Al. Marghiloman nr. 30, 120031, Buzău 

Tel:    +40 (0)238 721655, Fax:   +40 (0)238 414655 

                  www.isjbuzau.ro, E-mail: office@isjbuzau.ro  

5 

E) Învățământ liceal special: 

e.1) filiera teoretică – 1 clasă/ 8 elevi, din care: 

 profil Uman – 1 clasă/ 8 elevi - Filologie; 

F) Învățământ profesional de masă – 31,5 clase/ 756 elevi, din care: 

 domeniul Mecanică - 13 clase/ 312 elevi 

 domeniul Turism și alimentație - 6,5 clase/ 156 elevi 

 domeniul Comerț - 3,5 clase/ 84 elevi 

 domeniul Agricultură - 2 clase/ 48 elevi 

 domeniul Estetica și igiena corpului omenesc - 2 clase/ 48 elevi 

 domeniul Industrie alimentară - 1 clasă/ 24 elevi 

 domeniul Electromecanică - 1 clasă/ 24 elevi 

 domeniul Industrie textilă și pielărie - 1 clasă/ 24 elevi 

 domeniul Electric - 1 clasă/ 24 elevi 

 domeniul Fabricarea produselor din lemn - 0,5 clasă/ 12 elevi 

G) Învățământ profesional de masă dual – 9,5 clase/ 254 locuri, din care: 

 domeniul Mecanică – 3,8 clase/ 104 locuri 

 domeniul Turism și alimentație - 2 clase/ 53 locuri 

 domeniul Electric - 1,5 clase/ 45 locuri 

 domeniul Industrie alimentară – 1 clasă/ 22 locuri 

 domeniul Electromecanică – 0,6 clasă/ 20 locuri 

 domeniul Industrie textilă și pielărie – 0,5 clasă/ 10 locuri 

H) Învățământ profesional special – 3 clase/ 36 elevi, din care: 

 domeniul Turism și alimentație - 1 clasă/ 12 elevi 

 domeniul Industrie textilă și pielărie - 2 clase/ 24 elevi 

I) Învățământ liceal tehnologic, forma de învățământ SERAL – 5 clase/ 140 elevi, din 

care: 

 profil tehnic – 4 clase/ 112 elevi; 

 profil resurse naturale și protecția mediului – 1 clasă/ 28 elevi. 

J) Învățământ liceal tehnologic, ciclul superior al liceului, forma de învățământ 

SERAL – 10 clase/ 280 elevi, din care: 

 profil tehnic – 6 clase/ 168 elevi; 

 profil servicii – 3 clase/ 84 elevi; 

 profil resurse naturale și protecția mediului – 1 clasă/ 28 elevi. 

K) Învățământ postliceal, zi și seral – locuri finanțate de la BUGET – 11 clase, din 

care: 

 domeniul Sănătate și asistență pedagogică - 3 clase 

 domeniul Informatică - 2 clase (1 clasă – învățământ special) 

 domeniul Transporturi - 1 clasă 

 domeniul Mecanic - 1 clasă 
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 domeniul Electronică automatizări - 1 clasă 

 domeniul Comerț - 1 clasă 

 domeniul Servicii - 1 clasă 

 domeniul Economic - 1 clasă 

L) Învățământ postliceal, zi și seral – locuri finanțate prin bugetele locale și/sau de 

cursanți persoane fizice sau juridice – 26 clase - domeniul Sănătate și asistență pedagogică 

M) Învățământ postliceal – școala de maiștri, zi și seral – locuri finanțate de la BUGET 

– 6 clase, din care: 

 domeniul Mecanic - 2 clase 

 domeniul Electric - 2 clase 

 domeniul Textile - pielărie - 1 clasă 

 domeniul Transporturi - 1 clasă  

N) Stagii de pregătire practică în învățământul de masă – 1 clasă, domeniul Construcții, 

instalații și lucrări publice 

 

 

Inspector Școlar General, 

prof. Daniela PALCĂU 

 

 

 

Inspector școlar pentru Învățământ profesional și tehnic, 

              prof. Elena IORDACHE 

 

 

Compartiment Rețea școlară, 

               Ec. Maricica BACIU 

 

 


