
 
 

 
 
 

 
INFORMAȚII ADMITERE LICEU 

An școlar 2020 - 2021 
 
 

 Extras din CALENDARUL ADMITERII  
 

02 – 06 iulie 2020 

Completarea opțiunilor în fișele de înscriere de către absolvenții clasei 
a VIII-a și de către părinții acestora, asistați de diriginții claselor a VIII-a, la unitatea de învățământ sau prin formular transmis electronic 

Orice opțiune greșită poate conduce la o repartizare nedorită! 

03 – 07 iulie 2020 
Verificarea de către părinți și candidați a corectitudinii datelor din fișa listată de calculator și corectarea eventualelor greșeli 

10 iulie 2020 
Comunicarea rezultatelor candidaților repartizați computerizat în învățământul liceal de stat 

13 – 20 iulie 2020 
Depunerea/Transmiterea dosarelor de înscriere la școlile la care au fost repartizați computerizat candidații ce au susținut evaluarea națională 

30 iulie – 03 august 

Repartizarea de către comisia de admitere județeană a candidaților 
care: 

- au fost repartizați computerizat în prima etapă de admitere, dar nu și-au depus/ transmis dosarele de înscriere în termen; 
- nu au participat sau au participat la repartizarea computerizată în prima etapă de admitere dar, din diferite motive, nu au fost repartizați computerizat; 
-  nu au susținut evaluarea națională. 

 PLANUL DE ȘCOLARIZARE ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL LICEAL DE ZI 
 

Filieră Profil 
Domeniul 

pregătirii de 
bază 

Specializarea/ 
Calificarea 

profesională 

Nr.   
clase 

   Nr. 
  locuri 

Locuri 
alocate 
pentru 

romi 

Cod 
spec. 

Tehnologică 

Resurse 
naturale și protecția 
mediului 

Protecția 
mediului 

Tehnician 
ecolog 

1 28 1 188 

Tehnologică Servicii Comerț 
Tehnician în activități de comerț 

1 28 1 186 

Tehnologică Servicii 
Turism și alimentație 

Tehnician în 
turism 

1 28 1 189 Tehnologică Tehnic  Electromecanică 
Tehnician 

electromecanic 
1 28 1 187 



 DEPUNEREA DOSARELOR  
 

       În perioada 13 – 20 iulie 2020, absolvenții depun/transmit, la unitățile de 
învățământ liceal la care au fost declarați admiși, dosarele de înscriere cuprinzând actele 
de studii în original: 

a) cererea de înscriere; 
b) cartea de identitate (dacă este cazul) și certificatul de naștere; 
c) adeverință cu notele și media generală obținute la Evaluarea Națională – clasa a VIII-a; 
d) foaia matricolă pentru clasele V – VIII (cu calculul mediei generale); 
e) fișa medicală. 
 
 
 Cartea de identitate (dacă este cazul) și certificatul de naștere se depun în copie 

certificată în conformitate cu originalul de către angajatul unității de învățământ; 
 Pentru realizarea unei planificări privind accesul persoanelor în unitatea de învățământ, în scopul depunerii dosarului de înscriere, părintele/reprezentantul legal trebuie să 

exprime intenția de depunere a dosarului, prin telefon sau e-mail, în prima zi prevăzută în 
calendar pentru această etapă (13 iulie 2020); 

 Depunerea dosarelor se poate realiza și prin poștă, cu confirmare de primire sau 
prin e-mail, documente scanate. În cazul transmiterii dosarelor prin mijloace electronice sau prin poștă, cartea de identitate și certificatul de naștere se depun în copie. Candidaților care au 
transmis dosarele de înscriere prin poștă sau e-mail li se va comunica, telefonic sau prin e-mail, situația înscrierii. 

 În cazul transmiterii dosarelor prin mijloace electronice sau prin poștă, candidații/ părinții/reprezentanții legali ai acestora au obligația de a prezenta în format fizic, în original sau în copie certificată în conformitate cu originalul documentele care au stat la baza înscrierii în învățământul liceal în termen de maximum două săptămâni de la începerea cursurilor.  
 Pentru absolvenții clasei a VIII-a din seria curentă  și din seriile anterioare, internați 

în spital sau aflați în izolare, în contextul epidemiologic de infectare cu virusul SARS- Cov-2 și care, din această cauză, nu pot depune documentele necesare înscrierii și participării la etapele de 
admitere, precum și dosarul de înscriere la unitatea de învățământ liceal la care au fost repartizați 
computerizat, transmiterea și completarea documentelor se face prin mijloace electronice. În această situație, părintele/reprezentantul legal transmite unității de învățământ și o declarație-tip pe proprie răspundere cu privire la veridicitatea informațiilor introduse în fișa de înscriere și în 
celelalte documente transmise. 

 Prezentarea de înscrisuri false se pedepsește conform legii și atrage pierderea locului obținut prin fraudă. 
 

 DATE DE CONTACT COLEGIUL TEHNIC „PETRU MUȘAT” SUCEAVA 

 
Telefon: 0230 – 524728 

E-mail: petrumusatsv@gmail.com 

 

 

Vă așteptăm cu drag! 
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