
 

 
INFORMAȚII ADMITERE LICEU 

An școlar 2022 – 2023 

 

 Extras din CALENDARUL ADMITERII  

4 - 11 iulie 2022 

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! 

4 - 11 iulie 2022 
Verificarea de către părinți și candidați a corectitudinii datelor din fișa listată de calculator și corectarea eventualelor greșeli 

14 iulie 2022 
Repartizarea computerizată, Comunicarea rezultatelor candidaților repartizați computerizat în învățământul liceal de stat 

15 - 20 iulie 2022 
Depunerea dosarelor de înscriere la şcolile la care candidaţii au fost 
repartizaţi 

4 - 5 august 2022 

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 

Filiera Profil 
Domeniul 

pregătirii de 
bază 

Specializarea 
Nr.   

clase 
   Nr. 

  locuri 

Locuri 
alocate 
pentru 
romi/ 

elevi CES 

Cod 
spec. 

Tehnologică 

Resurse naturale și protecția 
mediului 

Protecția 
mediului 

Tehnician ecolog şi protecţia calităţii 
mediului 

1 24  133 

Tehnologică Servicii Comerț Tehnician în activități de comerț 
1 24 1/1 134 Tehnologică Servicii 

Turism și alimentație 
Tehnician în turism 1 24 1/1 135 Tehnologică Tehnic Electromecanică 

Tehnician 

electromecanic 
1 24  136 

Tehnologică Tehnic Mecanică 

Tehnician prelucrări pe mașini cu comandă numerică 
1 24  137 



 

 DEPUNEREA DOSARELOR  

       În perioada 15 – 20 iulie 2022, absolvenții depun la unitățile de învățământ 
liceal la care au fost declarați admiși, dosarele de înscriere cuprinzând actele de studii în 
original: 

a) fișa de înscriere; 

b) foaia matricolă și diploma de absolvire a învățământului gimnazial; 

c) adeverință cu notele și media generală obținute la Evaluarea Națională; 

d) certificatul de naștere și cartea de identitate; 

e) fișa medicală sau adeverința medicală cu vaccinări; 
f) dosar cu șină + folie plastic. 

 
 Certificatul de naștere și Cartea de identitate se prezintă în original și se depun în 

copie certificată în conformitate cu originalul de către angajatul unității de învățământ; 
 Prezentarea de înscrisuri false se pedepsește conform legii și atrage pierderea locului obținut prin fraudă. 

 Informații cu CARACTER GENERAL  
Conform Calendarului admiterii în învăţământul liceal pentru anul şcolar 2022 - 2023, repartizarea absolvenţilor clasei a VIII-a în învăţământul liceal de stat se face în două etape. La repartizarea computerizată, realizată în prima etapă de admitere, participă numai elevii 

care au susţinut evaluarea naţională. 
Admiterea candidaţilor pe locurile speciale pentru rromi, respectiv pe locurile distinct alocate în unităţile de învăţământ de masă pentru candidaţii cu CES se face computerizat, într-o sesiune distinctă, desfăşurată înaintea etapei de repartizare computerizată, conform Calendarului admiterii în învăţământul liceal pentru anul şcolar 2022 – 2023. După repartizarea candidaţilor în prima etapă de admitere computerizată, după rezolvarea situaţiilor speciale şi după a doua etapă de admitere, se repartizează şi absolvenţii clasei a VIII-a 

care nu au susţinut evaluarea naţională şi cărora nu li se poate calcula media de admitere. 

Repartizarea acestora se realizează de către comisia judeţeană de admitere, în ordinea descrescătoare a mediilor de absolvire a claselor V - VIII.  Dacă după derularea celor două etape de admitere prevăzute în calendar se mai înregistrează solicitări ale candidaţilor din seria curentă, precum şi ale candidaţilor din seriile anterioare care nu împlinesc 18 ani până la data începerii cursurilor anului şcolar 2022 - 2023 de înscriere în 

clasa a IX-a din învăţământul liceal de stat, inspectoratul şcolar, prin comisia judeţeană de admitere, repartizează aceşti candidaţi, în intervalul 22 august 2022 - până la data începerii 
cursurilor anului şcolar 2022 - 2023, în ordinea descrescătoare a mediilor de admitere, iar pentru absolvenţii clasei a VIII-a care nu au susţinut evaluarea naţională, în ordinea descrescătoare a mediilor de absolvire a claselor V – VIII. 

 Date de contact COLEGIUL TEHNIC „PETRU MUȘAT” Suceava 

Telefon: 0230 – 524728 

E-mail: petrumusatsv@gmail.com 

 

Vă așteptăm cu drag! 
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