
LICEUL SPECIAL PENTRU  

DEFICIENT I DE VEDERE  BUZA U 

Liceul Special pentru Deficienți de Vedere Buzãu 
este una dintre cele mai importante unități de învățământ 
special preuniversitar pentru deficienți de vedere din țară, 
care poate școlariza până la 150 copii nevăzători și ambliopi.  

Istoricul instituției începe în anul 1936, când 
Așezământul pentru orbi, cu caracter  de azil, transferat 
de la Ungheni la Buzãu, sa transformat în instituție școlară 
destinată pregătirii teoretice elementare și profesionale a 
deficienților vizuali. 

Din anul 1948 școala a devenit instituție de stat, 
schimbânduși numele în Școala generală pentru fete oarbe, 
căreia i sa afiliat în 1956 și o grădiniță pentru deficienți de 
vedere.  

În 1976 școala a fost mutată întro clãdire nouã, 
construitã dupã un proiect francez adecvat specificului 
deficientului de vedere, clădire care găzduiește liceul și în 
prezent. În aceeași perioadă, școala a devenit mixtă, 
școlarizând fete și băieți. 

În 1993 se înființează și nivelul de învățământ liceal, 
astfel că Școala generalã pentru fete oarbe devine Liceul 
pentru Deficienți de Vedere Buzău. În anul 2012, 
instituția își schimbă numele în Liceul Special pentru 
Deficienți de Vedere Buzãu.  

În anul 2015, în cadrul unității de învățământ,  se 
înființează Școala Postliceală AnalistProgramator. 

Adresã: Str. Horticolei, nr. 54, Buzãu 120081 

Telefon:0238 725 546,  

email:lpdv_bz@yahoo.com  

www.scoalanevazatori.ro 
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NIVELUL POSTLICEAL — domeniul INFORMATICĂ, oferă tinerilor absolvenți 

de liceu, posibilitatea specializării ca ANALIST PROGRAMATOR, calificare 

profesională NIVEL 5. 

Pregătirea profesională se realizează prin învăţământ de zi, durata studiilor fiind de un 

an și jumatate.  

În urma susținerii și promovării examenului de certificare, 

absolvenții primesc certificat de calificare profesională nivel 

5 și suplimentul descriptiv al certificatului în format 

Europass. Absolvenților  învățământului postliceal care 

nu au promovat examenul de certificare li se eliberează, la 

cerere, adeverință de absolvire și foaia matricolă. 

Studiile şcolii postliceale se încheie cu 

examen de absolvire prin care se certifică 

competenţele profesionale dobândite de 

elevi/cursanţi. Examenul de certificare a 

absolvenților constă în: 

- o probă practică,  

- o probă scrisă și  

- realizarea și susținerea unui proiect 

pentru obținerea certificatului de compe-

tențe profesionale. 

Absolventul învăţământului postliceal este 

capabil să conceapă, să proiecteze, să 

elaboreze, să testeze, să implementeze şi să 

dezvolte sisteme informatice și programe, 

precum şi documentaţia tehnică aferentă, 

utilizând tehnologiile informatice şi ale 

comunicării. 
Cursurile se desfășoară în două laboratoare, 

mobilate modern,  cu acces la internet. 

Persoanele deficiente de vedere beneficiază de 

tehnologii asistive: laptopuri echipate specific 

deficienței de vedere, display Braille, smart-

board, imprimantă Braille. 

ALTE SERVICII OFERITE DE CĂTRE 

INSTITUȚIA NOASTRĂ SUNT: 

- cazarea în internat pentru elevii care provin din alte 

localități; 

- servirea meselor la cantină; 

- asistență medicală generală și stomatologică, în 

cabinete medicale proprii. 


