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Nr. 11696 din 08.11.2018 

 

ANUNȚ 

 

      Vă informăm că a apărut OMEN nr. 5402/01.11.2018  privind aprobarea 

Calendarului etapelor și acțiunilor pentru stabilirea cifrei de școlarizare în învățământul 

dual și în  învățământul profesional pentru anul școlar 2019-2020, precum și a modelelor 

pentru avizarea de către Comitetul Local de Dezvoltare a Parteneriatului Social, Centrul 

Național de Dezvoltare a Învățământului Profesional și Tehnic și unitatea administrativ-

teritorială, a Proiectului cifrei de școlarizare în învățământul dual și în învățământul 

profesional.  

Astfel, în conformitate cu Calendarul, operatorii economici interesați pentru școlarizarea 

elevilor în învățământul profesional și dual vor parcurge următoarele etape: 

 

1. ÎNVĂȚĂMÂNT DUAL  

Operatorii economici transmit la CNDIPT solicitările de școlarizare în învățământul dual pentru 

anul școlar 2019-2020, conform modelului de solicitare, din anexa nr. 2 la Metodologia de 

organizare și funcționare a învățământului dual, aprobată prin OMEN nr. 3354/2017, prezentată 

și în Anexa la prezentul calendar. 

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

Termen: 23 noiembrie 2018 

 

2. ÎNVĂȚĂMÂNT PROFESIONAL 

Operatorii economici înaintează unităților de învățământ profesional și tehnic sau inspectoratelor 

școlare solicitările de școlarizare în învățământul profesional pentru anul școlar 2019-2020, 

conform modelului prevăzut în Anexa la prezentul  la calendar. 

Termen: 23 noiembrie 2018 

Modelele de solicitare pentru învățământul dual și învățământul profesional, OMEN nr. 

5402/01.11.2018, precum și materiale suport de informare privind învățământul dual și 

învățământul profesional   se află  pe site-ul www.alegetidrumul.ro și pe site-ul ISJ Sălaj .  

 

Activitățile se înscriu în seria acțiunilor desfășurate de inspectoratul școlar pentru 

popularizarea în rândul operatorilor economici a oportunităților de solicitare de școlarizare în 

învățământul profesional și dual,  având ca scop creșterea relevanței ofertei învățământului 

profesional și tehnic  în raport cu nevoile de dezvoltare socio-economică locală. 

 

 

Inspector şcolar, 

Învățământ profesional și tehnic 

Daniela Flavia GOZMAN 
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