
INSPECTORA TUL $COLAR JUDETEAN DOLJ 

Str. Ion Maiorescu Nr. 6, 200760 Craiova, Telefon 02511420961; 

03511407395 (407397) Fax: 02511421824, 03511407396 

E-mail: isjdolj@isj.dj.edu.ro Web: www.isj.dj.edu.ro 

Nr.24 /13.01.2014 

Catre 

MINISTER UL 
EDUCA'j.'IEI 
NATIONALE 

Toate unitatile de lnvatamant liceal (cu filiera tehnologica) de stat ~i particular din judetul Dolj 

Avand in vedere prevederile O.U.G.nr.117/2013, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei 
nr.843 din data de 30 decembrie 2013, privind modificarea ~i completarea Legii educatiei nationale 
nr.1/2011 ~i pentru luarea unor masuri In domeniul invatamantului se impune, ca pentru anul ~colar 
2014- 2015, sa existe ~i propuneri privind cifra de ~colarizare pentru invatamantul profesional cu durata 
de 3 ani (dupa clasa a VIII-a, nivelul secundar superior). 

Propunerile privind proiectul planului de ~colarizare pentru anul ~colar 2014-2015 pentru 
absolventii clasei a VIII-a trebuie sa tina seama de noul context legislativ ~i var cuprinde atilt propuneri 
pentru clasa a IX-a 1nvatamant liceal cat ~i propuneri pentru anul I 1nvatamant profesional cu durata de 3 
ani. 

Astfel, toate unitatile de invatamant liceal ce ~colarizeaza elevi 1n cadrul filierei tehnologice var 
reanaliza proiectul planului de ~colarizare pentru anul ~colar 2014- 2015, transmis la lnspectoratul 
~colar Judetean Dolj, ~i var face propuneri atilt pentru clasa a IX-a lnvatamant liceal - cursuri cu 
frecventa zi cat ~i propuneri pentru anul I lnvatamant profesional cu durata de 3 ani, In vederea 
continuarii studiilor de catre absolventii clasei a VIII-a. 

Proiectul planului de ~colarizare ~i fundamentarea acestuia var fi dezbatute de consiliul 
profesoral ~i aprobate de consiliul de administratie al unitatii de invatamant, dupa care macheta cu 
cifrele de plan propuse se inainteaza inspectoratului ~colar pan a la data de 23 ianuarie 2014. 

SEF BIROU, 



Unitatea de lnvatamant. ________ _ Termen : 23 ianuarie 2014 

Nr. 
crt. 

PRC>IECTUL 
planului de ~colarizare 

la invatamantul liceal pentru anul de invatamant 2014 - 2015 

Tnvatamant liceal Tnvatamant 

Filiera /profil/ domeniul/ profesional 

specializare/ 
calificare profesionala 

nr.cls./ nr.cls./ 
nr. nr. 
elevi elevi 

lnvatamant cu freventa - zi 
Filiera /profil /domeniul/ 
specializa re/ califica re 
profesionala 

Total 

Proiectul planului de ~colarizare a fost aprobat in ~edinta Consiliului de 
administratie din data de __________ _ 

DIRECTOR, 


