
 
Anexa la OMEN nr…………..................... 

 
Calendarul etapelor şi acţiunilor pentru stabilirea cifrei de şcolarizare  

pentru învăţământul dual din cifra de școlarizare aprobată pentru anul şcolar 2017-2018 

 

 

Nr. 

crt. 

Activitatea 

Până la data de 4 mai 2017 

1 

 

Operatorii economici transmit la CNDIPT solicitările de şcolarizare în învăţământul dual, conform 

modelului de solicitare, anexă la Metodologia de organizare şi funcţionare a învăţământului dual. 

CNDIPT centralizează solicitările operatorilor economici şi transmit către inspectoratele şcolare şi 

unităţile administrativ teritoriale pe raza cărora s-a solicitat şcolarizarea, situaţia solicitărilor 

operatorilor economici. 

În județele în care există solicitări ale operatorilor economici de şcolarizare în învăţământul dual, 

inspectoratele şcolare asigură cuprinderea acestora în planul de școlarizare, în conformitate cu 

obligațiile prevăzute la art. 23 alin. (6)-(8) din Anexa 1 la OMEN nr. 3554/2017, revizuind, după caz, 

cifrele de şcolarizare alocate învăţământului profesional, pentru evidențierea distinctă a 

învățământului dual. Inspectoratele școlare, pe baza situației transmise de către CNDIPT, transmit 

propunerile de revizuire a planului de școlarizare tuturor operatorilor economici care au solicitat 

şcolarizare în învățământul dual, unităților școlare,  instituţiilor reprezentate în CLDPS, consiliilor 

locale şi primăriilor pe a căror rază teritorială s-a solicitat şcolarizarea de către operatorii economici. 

2 Fiecare inspectorat şcolar (ISJ /ISMB) organizează ședință CLDPS pentru avizarea și repartizarea 

cifrei de școlarizare pentru învățământul dual. La ședința CLDPS participă reprezentanţii operatorilor 

economici care au solicitat şcolarizare în învățământul dual, ai consiliilor locale şi primăriilor pe raza 

cărora s-a solicitat şcolarizarea de către operatorii economici şi directorii unităţilor de învăţământ 

propuse în planul de școlarizare pentru învățământul dual. 

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

de învăţământ propunerea privind cifra de şcolarizare la învăţământul dual avizată de către CLDPS, 

împreună cu procesul verbal al întâlnirii de lucru. 

Notă:  La şedinţele CLDPS participă reprezentantul CNDIPT 

 

3 Inspectoratele şcolare informează unităţile de învăţământ cu privire la cifra de școlarizare repartizată 

pentru învățământ dual, avizată de CLDPS, CNDIPT şi unitatea administrativ-teritorială. 

 

4 Unităţile de învăţământ 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. 

 

Până la data de 8 mai 2017 

5 

 

Inspectoratele şcolare transmit la CNDIPT planul de şcolarizare revizuit care cuprinde și cifra de 

școlarizare pentru învățământul dual și  

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, la 

adresa de e-mail: vet@tvet.ro. 

 

Până la data de 10 mai 2017 

6 CNDIPT transmite către MEN, Direcția Generală Management Preuniversitar, situația 

centralizatoare a planului de școlarizare pentru învățământul dual. 

 

 

 

 

mailto:vet@tvet.ro


 

 

Avizat, 

CLDPS, 

Președinte/Vicepreședinte 

…………………………….. 
(numele și prenumele) 

Semnătura 

 

 

 

 

 

 

Avizat, 

CNDIPT, 

Inspector  

…………………………….. 
(numele și prenumele) 

Semnătura 

 

 

 

 

 

 

Avizat, 

Reprezentant unitatea administrativ-

teritorială în CLDPS, 

……………………………………….  

…………………………….. 
(numele și prenumele) 

Semnătura 

 

 

Situația centralizată a cifrei de școlarizare pentru învățământul dual pentru anul școlar 2017-2018 

 

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 

Calificarea 
profesională 

Nr. 
locuri 

solicitate 

Nr. 
locuri 

Unitatea de învăţământ Județul Observaţii
1)

 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

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,                                


