INSPECTORATUL ŞCOLAR JUDEŢEAN BUZĂU

MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE ȘI CERCETĂRII ȘTIINȚIFICE
DIRECŢIA GENERALĂ EDUCAŢIE ŞI ÎNVĂŢARE PE TOT PARCURSUL VIEŢII
Comisia Naţională de Bacalaureat

Pentru organizarea sesiunii august septembrie 2016 a examenului de bacalaureat, Inspectoratul Şcolar al Judeţului Buzău propune constituirea următoarelor
CENTRE DE EXAMEN:

1. CENTRE DE EXAMEN

Nr.
crt.

Denumirea unităţii
şcolare centru de Şcoli arondate
examen

Liceul Tehnologic comuna Rusetu

Colegiul National "M.Eminescu" Buzău
Liceul Tehnologic "Sf. Mucenic Sava" Berca
Colegiul National "B.P.Hasdeu" Buzău

Colegiul Economic Buzău

1

Liceul Teoretic
"Al.Marghiloman"
Buzău

Colegiul Tehnic Buzău

Filieră

Profil

tehnologică

tehnic

tehnician mecanic pentru intretinere si reparatii

teoretică

umanist
real

filologie,bilingv
filologie,bilingv limba
limba franceză,
franceză, bilingv
bilingv limba
limbaengleză,
engleză,ştiinţele
ştiinţele
sociale
matematică-informatică, ştiinţe ale naturii

tehnologică
teoretică

tehnologică

tehnologică

tehnic
real
umanist
real
servicii

tehnic,
resurse
servicii

Liceul de Arte "Margareta Sterian" Buzau

Specializarea/Calificarea

tehnician mecatronist, tehnician desenator pentru construcţii
şi instalaţii
filologie, filologie bilingv-engleza,
ştiinţe sociale
matematică-informatică, matematică-informatică intensiv
tehnician în activ.financiare şi comerciale, tehnician în
administraţie, tehnician în turism, tehnician în activităţi
economice, tehnician în gastronomie, tehnician în activităţi
de comerţ
tehnician transporturi, tehnician operator tehnică de calcul,
tehnician în administraţie , tehnician mecatronist,tehnician
ecolog si protectia calitatii mediului,tehnician in gastronomie
.tehnician electromecanică, tehnician mecanic întreţinere şi
reparaţie, tehnician ecolog si protectia mediului, tehnician in
activitati de posta

vocaţională

artistic

artistic

Liceul Pedagogic "Spiru Haret" Buzău

vocaţională
teoretică

pedagogic
umanist
real

instructor-animator
filologie
matematică-informatică

Liceul Prima School municipiul Buzau

tehnologică

tehnic

tehnician operator tehnica de calcul

Liceul Tehnologic Agricol Smeeni

tehnologică

tehnic
resurse
naturale şi
protecţia
mediului

tehnician în transporturi, tehnician veterinar

Liceul Tehnologic "Henri Coanda" Buzau

tehnologică

tehnic

tehnician în instalaţii electrice, tehnician mecatronist,
tehnician desenator pentru construcţii şi instalaţii, tehnician
electrotehnist

Liceul Teoretic "Al.Marghiloman" Buzău

teoretică

real
umanist

matematică-informatică şi ştiinţe ale naturii
filologie

Liceul Special pentru Deficienţi de Vedere Buzau

Liceul Tehnologic "Dimitrie Filipescu" Buzau

Colegiul Agricol "Dr.C.Angelescu" Buzău

teoretică

umanist

filologie

tehnologică

tehnic
resurse
naturale şi
protecţia
mediului

tehnician analize produse alimentare , tehnician mecatronist,
tehnician proiectant CAD, tehnician mecanic pentru
întreţinere şi reparaţii

tehnologică

tehnic
resurse
naturale şi
protecţia
mediului
real
tehnic

Liceul Tehnologic "Costin Neniţescu" Buzău
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Liceul Tehnologic
Meserii şi Servicii
Buzău

tehnologică

resurse
naturale şi
protecţia
mediului

tehnician în transporturi, tehnician întreţinere şi reparaţii,
tehnician ecolog şi protecţia calităţii mediului, tehnician in
industrie alimentara, tehnician in activitati de comert,
tehnician mecatronist, tehnician automatizări

tehnician chimist de laborator, tehnician in turism, tehnician
in chimie industriala, tehnician operator tehnică de calcul,
tehnician ecolog şi protecţia calităţii mediului, tehnician
chimist de laborator, tehnician în gastronomie, tehnician in
industrie alimentara

Liceul Tehnologic "Grigore C.Moisil" Buzau

tehnologică

tehnic

tehnician operator tehnica de calcul, tehnician proiectant
CAD, tehnician in instalatii electrice, tehnician in
automatizari, tehnician electronist, tehnician prelucrari
mecanice,

Liceul Tehnologic comuna Verneşti

tehnologică

tehnic

tehnician transporturi, tehnician mecanic pentru intretinere si
reparatii

Liceul cu Program Sportiv “Iolanda Balaş Soter “Buzău

teoretică
vocaţională

umanist
real
sportiv

ştiinţe sociale, filologie
matematică-informatică, ştiinţe ale naturii
handbal, atletism, fotbal, mozaic (lupte, judo, gimnastică,
volei baschet)

Liceul Tehnologic Meserii şi Servicii Buzău

tehnologică

Liceul Tehnologic Lopatari

tehnologică

tehnic

tehnician designer vestimentar

teoretică

umanist
real

filologie
matematică-informatică

tehnologică

tehnic

tehnician transporturi

teoretică

tehnologic,
resurse
naturale şi
protecţia
mediulu
real

resurse naturale şi protecţia mediulu
matematică-informatică,

Liceul Teoretic Pogoanele
Liceul Tehnologic ” IA Radulescu Pogoneanu”
Pogoanele

Liceul Teoretic Beceni

Seminarul Teologic "Chesarie Episcopul" Buzău

Liceul Teoretic "Radu Vlădescu" Pătârlagele

tehnician în turism,tehnician in gastronomie , tehnician în
industrie alimentară, tehnician analize produse alimentare

vocaţională

teologic

preot

teoretică

umanist
real

filologie
matematică-informatică, stiinte ale naturii

tehnologică

resurse
naturale şi
protecţia
mediului
tehnic

tehnician operator tehnica de calcul, tehnician mecanic
întreţinere şi reparaţii, tehnician prelucrarea lemnului

tehnologică

terhnic

tehnician mecanic pentru intretinere si reparatii,tehnicianin
constructii si lucrari publice, tehnician in comert

teoretică

umanist
real

filologie
matematică-informatică, ştiinţe ale naturii

Liceul teoretic "Nicolae Iorga" oraş Nehoiu

Liceul Tehnologic Patarlagele

servicii
resurse
naturale şi
protecţia
mediului

Colegiul National "Al.Vlahuţă" Rm. Sarat

3

Liceul Teoretic
"St.cel Mare"
Rm.Sărat

Liceul Tehnologic Economic "Elina Matei Basarab"
Rm. Sarat

teoretică

umanist
real

tehnologică

servicii

Liceul Teoretic "Stefan cel Mare" Rm. Sarat

teoretică

umanist
real

Liceul tehnologic "Victor Frunza" Rm.Sarat

tehnologică

tehnic

filologie, ştiinţe sociale
matematică-informatică, ştiinţe ale naturii
tehnician în gastronomie, tehnician în turism, tehnician în
activităţi economice
filologie, ştiinţe sociale, filologie-limbi moderne
matematică-informatică, ştiinţe ale naturii
tehnician mecanic pt. întreţinere şi reparaţii, tehnician
proiectant CAD

Pentru organizarea sesiunii august - septembrie 2016 a examenului de bacalaureat, Inspectoratul Şcolar al Judeţului Buzău propune constituirea următoarelor
SUBCOMISII DE EXAMEN:

Unitatea şcolară în care
va funcţiona o
subcomisie în alt local Şcoli arondate
sau în altă localitate
decât centrul de examen

Centrul de
examen la care
este arondată
comisia

Limba de
predare

Specializarea/Calificarea

filologie
matematică-informatică, stiinte ale naturii
română

Liceul teoretic "Nicolae Iorga" oraş Nehoiu

1

tehnician operator tehnica de calcul, tehnician mecanic întreţinere
şi reparaţii, tehnician prelucrarea lemnului

Liceul Tehnologic
Meserii şi Servicii
Buzău

Liceul teoretic "Nicolae
Iorga" oraş Nehoiu

Liceul Tehnologic Patarlagele

terhnic

tehnician mecanic pentru intretinere si reparatii,tehnicianin
constructii si lucrari publice, tehnician in comert

Liceul Teoretic "Radu Vlădescu" Pătârlagele

umanist
real

filologie
matematică-informatică, ştiinţe ale naturii

PREŞEDINTELE COMISIEI JUDETENE DE BACALAUREAT ,

Întocmit,

Prof. FLORINA STOIAN

Stoica Adrian

