
Calendarul detaliat al etapelor şi acţiunilor pentru stabilirea cifrei de 

şcolarizare la învăţământul dual şi la învăţământul profesional 

pentru anul şcolar 2018-2019 
 

Nr. 

crt. 
Etapa/ Acţiunea 

Termen de 

finalizare etapă/ 

acţiune 

Perioada 

Informarea operatorilor economici privind posibilitatea de solicitare a şcolarizării la 

învăţământul dual şi la învăţământul profesional, pentru anul şcolar 2018-2019 

1 Inspectoratul Şcolar Judeţan/ Inspectoratul Şcolar al Municipiului Bucureşti (ISJ/ 

ISMB) realizează, cel puţin, următoarele acţiuni de popularizare în rândul operatorilor 

economici a oportunităţii de solicitare de şcolarizare în învăţământul dual şi în 

învăţământul profesional, pentru anul şcolar 2018-2019: 

- publicarea pe site-ul ISJ/ ISMB a calendarul etapelor şi acţiunilor pentru stabilirea 

cifrei de şcolarizare la învăţământul dual şi la învăţământul profesional pentru anul 

şcolar 2018-2019; 

- publicarea în presa locală a unor anunţuri/ articole de informare privind oportunitatea 

solicitării de către operatorii economici interesaţi a şcolarizării la învăţământul dual/ 

învăţământul profesional, surselor de informare privind organizarea şi funcţionarea 

învăţământului dual/ învăţământului profesional, calendarul etapelor şi acţiunilor pentru 

stabilirea cifrei de şcolarizare; 

- informarea tuturor operatorilor economici parteneri ai unităţilor de învăţământ cu 

privire la calendarul etapelor şi acţiunilor pentru stabilirea cifrei de şcolarizare la 

învăţământul profesional şi la învăţământul dual pentru anul şcolar 2018-2019; 

- informarea, prin intermediul instituţiilor reprezentate în Comitetele Locale de 

Dezvoltare a Parteneriatului Social (CLDPS), a operatorilor economici potenţial 

interesaţi să solicite şcolarizare la învăţământul profesional şi la învăţământul dual, cu 

privire la calendarul etapelor şi acţiunilor pentru stabilirea cifrei de şcolarizare la 

învăţământul profesional şi la învăţământul dual, pentru anul şcolar 2018-2019. 

Notă: Informarea operatorilor economici se va realiza prin e-mail/ fax sau orice alte 

mijloace de comunicare, în funcţie de datele de contact ale operatorilor economici 

disponibile. 

În funcţie de specificul local, ISJ/ ISMB vor întreprinde şi alte acţiuni de popularizare 

în rândul operatorilor economici a oportunităţii de solicitare de şcolarizare la 

învăţământul profesional şi la învăţământul dual, în anul şcolar 2018-2019, prin 

intermediul mass-media sau a unor mese rotunde, dezbateri, conferinţe, etc. 

Până la data de  

3 noiembrie 

2017 

2 ISJ/ ISMB transmit la Centrul Naţional de Dezvoltare a Învăţământului Profesional şi 

Tehnic (CNDIPT) situaţia informării operatorilor economici şi copii scanate ale 

publicaţiilor din presa locală privind calendarul etapelor şi acţiunilor pentru stabilirea 

cifrei de şcolarizare la învăţământul profesional şi la învăţământul dual pentru anul 

şcolar 2018-2019. 

3 noiembrie 

2017 

Realizarea propunerilor privind locurile la învăţământul dual şi la învăţământul profesional 

Învăţământ dual 
3 Operatorii economici transmit la CNDIPT solicitările de şcolarizare la învăţământul 

dual, conform modelului de solicitare, anexă la Metodologia de organizare şi funcţionare 

a învăţământului dual. 

Notă: Solicitările operatorilor economici se transmit prin e-mail la adresa vet@tvet.ro  

Până la data de  

17 noiembrie 

2017 

4 CNDIPT centralizează solicitările operatorilor economici şi transmite către inspectoratele 

şcolare şi unităţile administrativ teritoriale pe raza cărora s-a solicitat şcolarizarea, 

situaţia solicitărilor operatorilor economici pentru şcolarizare la învăţământul dual. 

21 noiembrie 

2017 

5 ISJ/ ISMB analizează solicitările operatorilor economici pentru şcolarizare la 

învăţământul dual, în conformitate cu obligațiile prevăzute la art. 23 alin. (6)-(8) din 

Metodologia de organizare şi funcţionare a învăţământului dual, aprobată prin OMEN nr. 

3554/2017. 

ISJ/ ISMB transmit la CNDIPT situaţia cu centralizarea solicitărilor operatorilor 

23 noiembrie 

2017 

mailto:vet@tvet.ro


economici pentru şcolarizare la învăţământul dual, cu menţiunea clară a solicitărilor 

care au fost satisfăcute la nivel judeţean şi, în cazul în care acest lucru nu a fost 

posibil, a motivelor de nesatisfacere la nivel judeţean. 

6 CNDIPT analizează documentaţia trimisă de ISJ/ ISMB referitoare la modul de 

satisfacere al solicitărilor operatorilor economici şi face demersurile pentru identificarea 

soluţiilor de satisfacere la nivel regional a solicitărilor acestora care, din motive 

obiective, nu pot fi satisfăcute la nivel judeţean. 

CNDIPT informează operatorii economici pentru care au fost identificate soluţii de 

satisfacere a solicitărilor la nivel regional, în alte judeţe decât cel menţionat iniţial în 

solicitare, precum şi la inspectoratele şcolare şi unităţile administrativ teritoriale pe raza 

cărora s-au identificat soluţiile de satisfacere a solicitărilor la nivel regional (conform art. 

23 alin. (9) din Metodologia de organizare şi funcţionare a învăţământului dual, aprobată 

prin OMEN nr. 3554/2017). 

27 noiembrie 

2017 

7 ISJ/ ISMB revizuieşte propunerea privind locurile la învăţământul dual, în urma 

soluţiilor identificate pentru satisfacerea solicitărilor operatorilor economici la nivel 

regional. 

ISJ/ ISMB transmit la CNDIPT propunerile revizuite privind numărul locurilor la 

învăţământul dual, detaliat pe unităţi de învăţământ, domenii de formare, calificări 

profesionale şi operatori economici. 

29 noiembrie 

2017 

Învăţământ profesional 

8 Operatorii economici înaintează unităţilor de învăţământ profesional şi tehnic partenere 

solicitările de şcolarizare la învăţământul profesional pentru anul şcolar 2018-2019, 

conform modelului prevăzut în anexă la Calendarul etapelor şi acţiunilor pentru 

stabilirea cifrei de şcolarizare la învăţământul dual şi la învăţământul profesional 

pentru anul şcolar 2018-2019. 

În absenţa unui parteneriat tradiţional al operatorului economic cu o unitate de 

învăţământ profesional şi tehnic, operatorul economic va transmite solicitarea de 

şcolarizare la ISJ/ ISMB menţionând calificarea profesională solicitată şi numărul de 

locuri. 

17 noiembrie 

2017 

9 ISJ/ ISMB informează operatorii economici care au solicitat şcolarizare la învăţământul 

profesional pentru anul şcolar 2018-2019, cu privire la unitatea de învăţământ cu care 

vor încheia contracte-cadru pentru formarea profesională a elevilor prin învățământul 

profesional de stat, în situaţia în care nu există un parteneriat tradiţional al 

operatorului economic cu o unitate de învăţământ profesional şi tehnic. 

17 noiembrie 

2017 

10 Unităţile de învăţământ profesional şi tehnic1 încheie contracte cadru cu operatorii 

economici pentru formarea profesională a elevilor prin învățământul profesional de stat 

şi înaintează la ISJ/ ISMB propunerea privind numărul de locuri la învăţământul 

profesional, împreună cu contractele-cadru încheiate. Contratul-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. 

24 noiembrie 

2017 

11 ISJ/ ISMB realizează propunerea privind numărul de locuri la învăţământul profesional, 

detaliat pe unităţi de învăţământ, domenii de formare, calificări profesionale şi operatori 

economici care solicită şcolarizarea, cu respectarea prevederilor Metodologiei de 

organizare şi funcţionare a învăţământului profesional de stat, aprobată prin OMENCS nr 

5033/2016. 

29 noiembrie 

2017 

Analiza propunerilor locurilor solicitate de operatorii economici  

pentru învăţământul profesional şi învăţământul dual 
12 ISJ/ ISMB organizează ședință CLDPS pentru analiza şi avizarea numărului de locuri 

pentru învățământul profesional şi pentru învăţământul dual. 

La ședința CLDPS participă reprezentanţii operatorilor economici care au solicitat 

şcolarizare în învățământul dual, ai unităţilor administrativ teritoriale pe raza cărora s-a 

solicitat şcolarizarea de către operatorii economici şi directorii unităţilor de învăţământ 

propuse să şcolarizeze învățământul dual. 

Notă: La şedinţele CLDPS participă reprezentantul CNDIPT. 

decembrie 

2017 

                                                      
1 Cu excepţia celor aflate în proces de reorganizare 



13 ISJ/ ISMB informează unităţile de învăţământ cu privire la numărul de locuri repartizat 

pentru învățământul dual, detaliat pe unităţi de învăţământ, domenii de formare, 

calificări profesionale şi operatori economici care solicită şcolarizarea, avizat de CLDPS, 

CNDIPT şi reprezentantul unităţii administrativ-teritorială care a participat la şedinţa 

CLDPS. 

ISJ/ ISMB transmite la unitatea administrativ-teritorială pe raza căreia se află unitatea de 

învăţământ numărul de locuri la învăţământul dual, defalcat pe unităţi de învăţământ şi 

calificări, avizat de către CLDPS, CNDIPT şi reprezentantul unităţii administrativ-

teritorială care a participat la şedinţa CLDPS. 

ISJ/ ISMB informează unităţile de învăţământ cu privire la numărul de locuri repartizat 

pentru învățământul profesional, avizat de CLDPS şi CNDIPT. 

ISJ/ ISMB transmite la CNDIPT: 

 proiectul cifrei de şcolarizare la învăţământul dual, defalcat pe unităţi de învăţământ 

şi calificări, avizat de către CLDPS, CNDIPT şi reprezentantul unităţii administrativ-

teritoriale care a participat la şedinţa CLDPS; 

 proiectul cifrei de şcolarizare la învăţământul profesional, defalcat pe unităţi de 

învăţământ şi calificări, avizat de către CLDPS şi CNDIPT; 

 copia procesului verbal al şedinţei CLDPS. 

Notă: ISJ/ ISMB transmite documentele menţionate la CNDIPT prin e-mail la adresa 

vet@tvet.ro  

decembrie 

2017 

14 ISJ/ ISMB aprobă proiectul planului de şcolarizare în Consiliul de Administraţie. 

Unităţile de învăţământ care au cifră de şcolarizare avizată de ISJ/ ISMB la 

învăţământul dual încheie contractele de parteneriat cu operatorii economici şi cu 

unitatea administrativ teritorială pe raza căreia se află unitatea de învăţământ şi transmit 

la inspectoratul şcolar copii ale contractelor. 

Notă: Modelul Contractului de parteneriat este cel din anexa la Metodologia de 

organizare şi funcţionare a învăţământului dual, aprobată prin OMEN nr. 3554/2017. 

ianuarie 2018 

15 ISJ/ ISMB elaborează varianta finală a proiectului cifrei de şcolarizare 

ISJ/ ISMB transmit la CNDIPT: 

 planul de școlarizare completat conform anexelor metodologiei de fundamentare 

a proiectului planului de şcolarizare; 

 copii scanate ale contractelor de parteneriat încheiate de unitatea de învăţământ 

cu operatorii economici şi cu unitatea administrativ teritorială pe raza căreia se 

află unitatea de învăţământ, pentru învăţământul dual; 

 anexele de analiză a proiectului cifrei de şcolarizare la învăţământul profesional 

şi tehnic, pe baza modelelor transmise de CNDIPT; 

 copie/ extras din procesul verbal încheiat în Consiliul de Administraţie al ISJ/ 

ISMB în care s-a aprobat proiectul planului de şcolarizare. 

Notă: ISJ/ ISMB transmite documentele menţionate la CNDIPT prin e-mail la adresa 

vet@tvet.ro  

ianuarie 2018 

16 CNDIPT transmite către Ministerul Educaţiei Naţionale, situația centralizatoare a 

planului de școlarizare pentru învățământul profesional şi învăţământul dual precum şi 

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

pentru învățământul profesional şi tehnic. 

ianuarie 2018 
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Anexă la Calendarul etapelor şi acţiunilor pentru stabilirea cifrei de şcolarizare la învăţământul dual şi la 

învăţământul profesional pentru anul şcolar 2018-2019 

 
(Antet operator economic)                                                                                                                         (Nr. de înregistrare) 

 

Solicitare de şcolarizare în învăţământul profesional  

pentru anul şcolar 2018-2019 
 

1. Date privind operatorul economic 

1.1. Denumirea operatorului economic:…………………………………………………………… 

1.2. Adresa:………………………………………………………………………………………….. 

1.3. Date de contact:  

Telefon: ………..............................… Fax: ......................................................... 

E-mail: ………………....………………………. 

Pagina web: …………….……………………… 

1.4. Persoana de contact: 

Numele şi prenumele: ……………………………………………………………. 

Funcţia: …………………………………………………………………………… 

             Date de contact: 

Telefon:……......……………… Fax: ................................................. 

E-mail:………………… 

2. Solicitarea de şcolarizare 

Solicităm includerea următoarelor calificări în planul de şcolarizare pentru învăţământul profesional în anul 

şcolar 2018-2019 

Calificarea/ calificările profesională/ e solicitată/ e2 Numărul de locuri solicitate 

  

3. Precizări privind unitatea de învăţământ parteneră 

Avem o unitate de învăţământ parteneră / cu care dorim  să colaborăm pentru practica elevilor din învăţământul 

profesional în anul şcolar 2018-2019 în calificările mai sus menţionate 

            

da          precizaţi unitatea de învăţământ parteneră………………………………………… 

 

nu 

 

4. Precizări privind asigurarea stagiilor de practică a elevilor la operatorul de practică 

Calificarea/ calificările profesională/ e 

solicitată/ e 

Vom asigura efectuarea stagiilor de practică a 

elevilor  

Da/ Nu3 Observaţii4 

   

 

Data:…………………                         Reprezentant legal, 

                                                               Funcţia ...................................................................                                                  

                                                                            Numele şi prenumele ...………………................... 

                                                  Semnătură, [ştampilă] …………………................                                                                           

 

 

                                                      
2 Se completează conform Nomenclatorului calificărilor profesionale pentru care se asigură pregătirea prin învăţământul 

profesional, aprobat prin HG 866 din 13 august 2008 
3 Pentru fiecare calificare solicitată, vă rugăm menţionaţi „ DA” (în cazul în care veţi  asigura practica elevilor în firma 

dumneavoastră) sau NU (în cazul în care nu puteţi asigura practica elevilor în firma dumneavoastră). 
4 Vă rugăm, includeţi în colana „Observaţii” eventuale menţiuni pe care le consideraţi relevante privind susţinerea de către 

firma dumneavoastră a practicii elevilor la firma dumneavoastră sau la unitatea de învăţământ şi eventuale alte 

facilităţi/forme de sprijin pentru elevi oferite de firmă.  

 

 



 

 

Avizat, 

CLDPS, 

Președinte/Vicepreședinte 

…………………………….. 
(numele și prenumele) 

Semnătura 

 

 

Avizat, 

CNDIPT, 

Inspector 

…………………………….. 
(numele și prenumele) 

Semnătura 

Anexa nr. 2 la OMEN nr………………. 

 

Avizat, 

Reprezentant al unităţii  

administrativ - teritoriale, 

………………………………………. 
(numele și prenumele)  

Semnătura 

 

 

 

Proiectul cifrei de școlarizare la învățământul dual pentru anul școlar 2018-2019, de pe raza unităţii administrativ teritoriale………………, 

judeţul………….1) 

 

Nr. 

crt. 

Denumirea 

operatorului 

economic 

Persoana de 

contact din 

partea 

operatorului 

economic 

Date de 

contact: 

Adresa de e-

mail/nr. de 

telefon/ nr. fax 

Solicitarea de şcolarizare Repartizarea cifrei de școlarizare pentru 

învățământul dual 

Domeniul de 

formare 

Calificarea profesională Nr. 

locuri 

solicitate 

Nr. 

locuri 

Gradul de 

satisfacere a 

solicitărilor  

Unitatea de 

învăţământ 

Observaţii2) 

           

           

           

           

           

           

           

Total        

Notă: 
1) Se completează câte o situaţie centralizată pentru fiecare unitate administrativ teritorială pe raza căreia au fost înregistrate solicitări ale operatorilor economici 
2) 

Se completează cu argumente în cazul în care numărul de locuri din propunerea de ofertă de şcolarizare nu satisface integral solicitarea de şcolarizare din partea operatorilor economici. 
 

Inspector Şcolar General, Inspector de specialitate IPT, 

……………………………..                                                                                                                                                    ……………………………..                   
(numele și prenumele) Semnătura                                                                                                                                                                                     (numele și prenumele) Semnătura 

 

 

 

 

 

 
 



Anexa nr. 3 la OMEN nr………………. 

 

Avizat, CLDPS, 

Președinte/Vicepreședinte 

…………………………….. 
(numele și prenumele) Semnătura 

   

 

Avizat, CNDIPT, 

Inspector 

…………………………….. 
(numele și prenumele) Semnătura 

 

 

 

Proiectul  cifrei de școlarizare la învățământul dual, pentru anul școlar 2018-2019, din judeţul…………., 

 

Nr. 

crt. 

Denumirea 

operatorului 

economic 

Persoana de 

contact din 

partea 

operatorului 

economic 

Date de 

contact: 

Adresa de e-

mail/nr. de 

telefon/ nr. fax 

Solicitarea de şcolarizare Repartizarea cifrei de școlarizare pentru învățământul dual 

Domeniul de 

formare 

Calificarea 

profesională 

Nr. locuri 

solicitate 

Nr. locuri Gradul de 

satisfacere a 

solicitărilor 

Unitatea de 

învăţământ 

Observaţii1) 

           

           

           

           

           

           

           

Total        

Notă: 
1) 

Se completează cu argumente în cazul în care numărul de locuri din propunerea de ofertă de şcolarizare nu satisface integral solicitarea de şcolarizare din partea operatorilor economici. 
 

Inspector Şcolar General, Inspector de specialitate IPT, 

……………………………..                                                                                                                                                    ……………………………..                   
(numele și prenumele) Semnătura                                                                                                                                                                                     (numele și prenumele) Semnătura 

 

 

 

 

 

 

 

 



Anexa nr. 4 la OMEN nr………………. 

 

Avizat, CLDPS, 

Președinte/Vicepreședinte 

…………………………….. 
(numele și prenumele) Semnătura 

 

 

 

Avizat, CNDIPT, 

Inspector 

…………………………….. 
(numele și prenumele) Semnătura 

 

 

 

Proiectul  cifrei de școlarizare la învățământul profesional, pentru anul școlar 2018-2019, din judeţul…………., 

 

Nr. 

crt. 

Denumirea 

operatorului 

economic 

Persoana de 

contact din 

partea 

operatorului 

economic 

Date de 

contact: 

Adresa de e-

mail/nr. de 

telefon/ nr. fax 

Solicitarea de şcolarizare Repartizarea cifrei de școlarizare pentru învățământul dual 

Domeniul de 

formare 

Calificarea 

profesională 

Nr. locuri 

solicitate 

Nr. locuri Gradul de 

satisfacere a 

solicitărilor  

Unitatea de 

învăţământ 

Observaţii1) 

           

           

           

           

           

           

           

Total        

Notă: 
1) 

Se completează cu argumente în cazul în care numărul de locuri din propunerea de ofertă de şcolarizare nu satisface integral solicitarea de şcolarizare din partea operatorilor economici. 
 

Inspector Şcolar General, Inspector de specialitate IPT, 

……………………………..                                                                                                                                                    ……………………………..                   
(numele și prenumele) Semnătura                                                                                                                                                                                     (numele și prenumele) Semnătura 

 

 

 

 

 

 

 

 


