
Anexa nr. 1 
 

 

Calendarul etapelor și acțiunilor pentru stabilirea cifrei de școlarizare 

în învățământul dual și în învățământul profesional 

pentru anul școlar 2018-2019 
 

 

Nr. 

crt. 
Etapa/ Acțiunea 

Termen de 

finalizare etapă/ 

acțiune 

Perioada 

Informarea operatorilor economici privind posibilitatea de solicitare a școlarizării în 

învățământul dual și în învățământul profesional, pentru anul școlar 2018-2019 

1 Inspectoratul Școlar Județan/ Inspectoratul Școlar al Municipiului București (ISJ/ 

ISMB) realizează, cu sprijinul Camerelor de Comerț și a instituțiilor reprezentate în 

Comitetele Locale de Dezvoltare a Parteneriatului Social acțiuni de popularizare în 

rândul operatorilor economici privind oportunitățile de solicitare de școlarizare în 

învățământul dual și în învățământul profesional, pentru anul școlar 2018-2019. 

Până la data de  

3 noiembrie 

2017 

Realizarea propunerilor privind locurile în învățământul dual și în învățământul profesional 

Învățământ dual 
2 Operatorii economici transmit la CNDIPT solicitările de școlarizare în învățământul 

dual, conform modelului de solicitare, din anexa nr. 2 la Metodologia de organizare și 

funcționare a învățământului dual, aprobată prin OMEN nr. 3554/2017, prezentată și în 

Anexa nr. 1 la prezentul calendar. 

Notă: Solicitările operatorilor economici se pot transmite prin e-mail la adresa 

vet@tvet.ro sau prin încărcare în platforma special dedicată promovării 

învățământului profesional și tehnic din site-ul www.alegetidrumul.ro. 

Până la data de  

17 noiembrie 

2017 

3 CNDIPT centralizează solicitările operatorilor economici și transmite către inspectoratele 

școlare și unitățile administrativ teritoriale pe raza cărora s-a solicitat școlarizarea, 

situația solicitărilor operatorilor economici pentru școlarizare în învățământul dual. 

21 noiembrie 

2017 

4 ISJ/ ISMB analizează solicitările operatorilor economici, în conformitate cu obligațiile 

prevăzute la art. 23 alin. (6)-(8) din Metodologia de organizare și funcționare a 

învățământului dual, aprobată prin OMEN nr. 3554/2017 și transmit la CNDIPT situația 

cu locurile propuse, ca răspuns la aceste solicitări. 

23 noiembrie 

2017 

5 CNDIPT analizează gradul de satisfacere al solicitărilor operatorilor economici și  

motivele  de nesatisfacere ale acestora la nivel județean și inițiază, după caz, demersuri 

pentru identificarea soluțiilor de satisfacere la nivel regional a solicitărilor care, din 

motive obiective, nu pot fi satisfăcute la nivel județean. 

27 noiembrie 

2017 

6 ISJ/ ISMB realizează propunerea privind numărul de locuri în învățământul dual, 

conform anexei nr. 3 la ordin. 

29 noiembrie 

2017 

Învățământ profesional 

7 Operatorii economici înaintează unităților de învățământ profesional și tehnic sau 

inspectoratelor școlare solicitările de școlarizare în învățământul profesional pentru 

anul școlar 2018-2019, conform modelului prevăzut în anexa nr. 2  la Calendarul 

etapelor și acțiunilor pentru stabilirea cifrei de școlarizare în învățământul dual și în 

învățământul profesional pentru anul școlar 2018-2019. 

17 noiembrie 

2017 

8 Unitățile de învățământ profesional și tehnic
1
 încheie contracte cadru cu operatorii 

economici pentru formarea profesională a elevilor prin învățământul profesional de stat 

și înaintează la ISJ/ ISMB propunerea privind numărul de locuri în învățământul 

profesional, împreună cu contractele-cadru încheiate.  

24 noiembrie 

2017 

9 ISJ/ ISMB realizează propunerea privind numărul de locuri la învățământul profesional, 

conform anexei nr. 4 la  ordin. 

29 noiembrie 

2017 

                                                      
1
 Cu excepţia celor aflate în proces de reorganizare 

mailto:vet@tvet.ro


Analiza propunerilor locurilor solicitate de operatorii economici  

pentru învățământul profesional și învățământul dual 
10 ISJ/ ISMB organizează ședință CLDPS pentru analiza și avizarea numărului de locuri 

pentru învățământul profesional și pentru învățământul dual. 

La ședința CLDPS participă reprezentanții operatorilor economici care au solicitat 

școlarizare în învățământul dual, ai unităților administrativ teritoriale pe raza cărora s-a 

solicitat școlarizarea de către operatorii economici și directorii unităților de învățământ 

propuse să școlarizeze învățământul dual. 

decembrie 

2017 

11 ISJ/ ISMB transmit la unitățile de învățământ și la unitățile administrativ-teritoriale pe 

raza cărora se află unitățile de învățământ respective situația locurilor repartizate pentru 

învățământul dual, conform modelului din anexa nr. 2 la  ordin. 

ISJ/ ISMB informează unitățile de învățământ cu privire la numărul de locuri repartizat 

pentru învățământul profesional, avizat de CLDPS și CNDIPT. 

ISJ/ ISMB transmite la CNDIPT proiectul cifrei de școlarizare la învățământul dual și 

învățământul profesional, conform anexelor 2-4 la  ordin.  

decembrie 

2017 

12 ISJ/ ISMB aprobă proiectul planului de școlarizare în Consiliul de Administrație. 

Unitățile de învățământ care au cifră de școlarizare avizată de ISJ/ ISMB pentru 

învățământul dual încheie contractele de parteneriat cu operatorii economici și cu 

unitatea administrativ teritorială pe raza căreia se află unitatea de învățământ și transmit 

la inspectoratul școlar copii ale contractelor. 

ianuarie 2018 

13 ISJ/ ISMB elaborează varianta finală a proiectului cifrei de școlarizare și o transmite 

la MEN și la CNDIPT 

ianuarie 2018 

14 CNDIPT transmite către Ministerul Educației Naționale, situația centralizatoare a 

planului de școlarizare pentru învățământul profesional și învățământul dual precum și 

Nota de informare privind avizarea de către CLDPS și CNDIPT a cifrei de școlarizare 

pentru învățământul profesional și tehnic. 

ianuarie 2018 

 

Notă:  

Modelul Contratului-cadru pentru formarea profesională a elevilor prin învățământul profesional de stat este 

cel din anexa nr. 1 la Metodologia de organizare și funcționare a învățământului profesional de stat, aprobată 

prin OMENCS nr. 5033/2016. 

Modelul Contractului de parteneriat pentru formarea profesională a elevilor prin învățământul dual este cel din 

anexa la Metodologia de organizare și funcționare a învățământului dual, aprobată prin OMEN nr. 3554/2017. 

 


