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ÎNVĂȚĂMÂNT LICEAL: 
 Ordin privind organizarea și desfășurarea admiterii în învăţământul liceal de stat pentru 

anul şcolar 2017-2018 

 Metodologie de organizare şi desfăşurare a admiterii în învăţământul liceal de stat, 

pentru anul şcolar 2017-2018 

 Informaţii referitoare la susţinerea probelor de aptitudini şi a probelor de verificare a 

cunoştinţelor de limbă moderna şi maternă 

 Calendarul admiterii în învățământul liceal de stat 

 Date privind desfăşurarea probelor de aptitudini, limbi moderne şi materne 

 Model de fişă de înscriere pentru participare la probele de aptitudini sau la probele de 

verificare a cunoştinţelor de limba modernă sau maternă 

 Model de fişă de înscriere 

 Centrul special de înscriere 

 Rețeaua unităților de învățământ liceal și profesional de stat din judeţul Suceava 

 Calendarul, locul și data repartizării candidaţilor de etnie rromă 

 Planul de şcolarizare la nivel de specializare/calificare profesională, locuri alocate 

pentru elevii rromi, pentru anul școlar 2017–2018 

 Locul şi data repartizării elevilor pentru învăţământ special 

 Lista numărului de locuri pentru  învăţământ special 

 Mediile ultimului admis la unităţile şcolare din judeţul Suceava, sesiunile iulie 2015 şi 

2016 

 

ÎNVĂȚĂMÂNT PROFESIONAL: 
 Extrase din Metodologia de organizare și desfășurare a admiterii în învățământul 

profesional de stat 

 Calendarul admiterii în învățământul profesional de stat 

 Model fișă de înscriere 

 Planul de școlarizare, locuri alocate pentru elevii rromi, pentru anul 2017-2018 

 Extrase din Metodologia-cadru de organizare și desfășurare a admiterii în învățământul dual 

pentru calificări profesionale de nivel 3, conform Cadrului național al calificărilor 

 Calendarul admiterii în învățământul profesional dual 

 Model fișă de opțiuni pentru învățământul dual, anexă la fișa de înscriere în înv.prof.  

 Planul de școlarizare - învățământ dual, pentru anul 2017-2018 

 

 Date de identificare a unităţilor de învăţământ preuniversitar particulare 


