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CINE SE POATE ÎNSCRIE?
• elevii înscrişi în clasa a VIII-a, aceştia
trebuind să facă dovada promovării clasei la
sfârşitul anului şcolar;
• absolvenții clasei a VIII-a din seriile
anterioare, care nu împlinesc 18 ani până la
data începerii cursurilor anului școlar 20152016
UNDE SE FAC ÎNSCRIERILE?
• la secretariatul Liceului
Tehnologic
„Vasile Gherasim”
CÂND SE FAC ÎNSCRIERILE?
ETAPA I: 8-12 iunie 2015 – Completarea și
eliberarea de către unitatea de învățământ
gimnazial a fișelor de înscriere;
8-12 iunie 2015 și 15 iunie (până la ora
1500) - Înscrierea candidaţilor, pe baza fişei
de înscriere în învăţământul profesional cu
durata de 3 ani;
ETAPA a II-a:
- 20-21 august 2015 - Eliberarea de către
unităţile de învăţământ gimnazial a fişelor de
înscriere și înscrierea elevilor la unităţile de
învăţământ profesional pe baza fişelor de
înscriere;
În limita locurilor disponibile:
ETAPA a III-a:
- 3-4 septembrie 2015 – Repartizarea
absolvenților clasei a VIII-a care nu au
participat la nicio repartizare sau nu au fost
repartizați în etapele anterioare, care nu s-au
înscris în perioada prevăzută de metodologie
sau care și-au încheiat situația școlară
ulterior etapelor anterioare ;
- 7-8 septembrie 2015 – Depunerea de către
absolvenți a dosarelor de înscriere la unitățile
școlare la care au fost repartizați;
- 8 septembrie2015 – Afișarea , la sediul
unităților de învățământ profesional, a listei
candidaților înmatriculați în învățământul
profesional după depunerea dosarelor de
înscriere în etapa a II-a de admitere și
repartizarea din etapa a III-a.

Motto:
„Orice progres al societăţii este
legat de muncă.”

Liceul Tehnologic
,,Vasile Gherasim”
Marginea
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În cadrul comunei Marginea şi a zonei
Rădăuți, conform datelor preluate din
PLAI Suceava 2014, industria de
exploatare şi prelucrare a lemnului, a
cărei dezvoltare este în strânsă corelaţie
cu suprafaţa mare a fondului forestier
existent, precum şi industria uşoară,
reprezentată prin unităţile de confecţii,
tricotaje şi încălţăminte, sunt sectoarele
industriale cele mai reprezentative
pentru IMM-uri.
Deși Regiunea Nord Est este mai puţin
atractivă pentru investitorii străini, aici
înregistrându-se
2,4% din investiţia
străină directă, resursele forestiere
îndreptățesc aprecierea că vor exista in
continuare solicitări pentru meseriile
legate de prelucrarea lemnului, domeniu
în care unitatea noastră formează tinerii.
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