
Material informativ cu privire la etapele constituirii formaţiunilor de studiu în 
învăţământul dual de stat, pentru nivelul 3 de calificare, pentru anul şcolar 2017-2018 

 

OBS: aceste etape sunt orientative. După aprobarea prin ordin al ministrului educației 
naționale și cercetării științifice a Metodologiei de organizare şi funcţionare a învăţământului 
dual și a Metodologiei de organizare şi desfăşurare a admiterii în învăţământul dual, va fi 
elaborat si publicat pe siteul www.alegetidrumul.ro un plan de acțiune detaliat, in care vor fi 
precizate si perioadele/termenele de finalizare pentru fiecare din etape. 

I. Etape pentru cuprinderea în planul de şcolarizare a solicitărilor operatorilor economici 
de şcolarizare în învăţământul dual (nivel 3 de calificare pentru anul şcolar 2017-2018) 

1. Operatorul economic/asociația/consorțiul de operatori economici interesat în şcolarizarea 
elevilor în învăţământul dual transmite la CNDIPT solicitarea de şcolarizare conform modelului 
anexat. Solicitarea se transmite prin e-mail la adresa vet@tvet.ro în format pdf. 

2. CNDIPT transmite solicitarea de şcolarizare a operatorului economic/asociației/consorțiului 
de operatori economici la inspectoratul şcolar şi la unitatea administrativ-teritorială menţionate 
în solicitarea de şcolarizare.  

3. Inspectoratul şcolar organizează, cu sprijinul CNDIPT, întâlnirea de lucru a CLDPS cu 
operatorii economici/asociațiile/consorțiile de operatori economici care au solicitat şcolarizarea 
elevilor în învăţământul dual. În cadrul întâlnirii sunt analizate posibilităţile reţelei unităţilor de 
învăţământ profesional şi tehnic de stat din judeţ de a satisface solicitările operatorilor 
economici/asociațiilor/consorțiilor de operatori economici. CLDPS emite avizul privind cifra de 
şcolarizare la învăţământul dual de stat, pe unităţi de învăţământ şi calificări şi îl transmite la 
CNDIPT, inspectoratul şcolar şi unitatea administrativ-teritorială pe raza căreia se află unitatea 
de învăţământ parteneră împreună cu procesul verbal al întâlnirii de lucru. 

4. Operatorul economic/asociația/consorțiul de operatori economici, unitatea de învățământ de 
stat și  unitatea administrativ-teritorială pe raza căreia se află unitatea de învăţământ încheie 
contractul de parteneriat, contract care stabilește condiţiile de colaborare, drepturile și obligațiile 
părţilor, precum și costurile asumate de parteneri. Unitatea de învăţământ transmite copia 
contractului de parteneriat la inspectoratul şcolar şi la CNDIPT. Contractul de parteneriat se 
încheie în baza Contractului-cadru de parteneriat, reglementat prin metodologie specifică 
elaborată de Ministerul Educației Naționale și Cercetării Științifice, cu consultarea prealabilă a 
reprezentanților desemnați ai operatorilor economici și ai structurilor asociative ale autorităților 
administrației publice locale și aprobată prin ordin al ministrului educației naționale și cercetării 
științifice. 
 
5. CLDPS avizează proiectul planului de şcolarizare la învăţământul profesional şi tehnic. 
Proiectul planului de şcolarizare la învăţământul profesional şi tehnic se realizează în 
conformitate cu precizările Metodologiei privind fundamentarea cifrei de şcolarizare pentru 
învățământul preuniversitar de stat, cuprinderea efectivelor de preșcolari și elevi din unitățile de 
învățământ particular, precum și emiterea avizului conform în vederea organizării reţelei 
unităţilor de învăţământ preuniversitar pentru anul şcolar 2017-2018.  

 

http://www.alegetidrumul.ro/
mailto:vet@tvet.ro


II. Etape pentru constituirea formaţiunilor de studiu în învăţământul dual 

1. Unitățile de învățământ care organizează învățământ profesional dual stabilesc, împreună 
operatorii economici parteneri, procedurile de admitere a elevilor la învăţământul dual. 
Procedurile de admitere pot stabili, la solicitarea operatorilor economici, probe de admitere a 
elevilor. Probele de admitere pot viza cunoștințe din programele școlare din învățământul 
gimnazial și/sau motivația elevilor, testarea unor  abilități/aptitudini și alte condiții de admitere 
stabilite de comun acord. Procedurile de admitere se vor elabora cu respectarea prevederilor 
metodologiei-cadru de organizare și desfășurare a admiterii în învățământul dual, aprobată prin 
ordin al ministrului educaţiei naționale şi cercetării ştiinţifice. 

2. Parcurgerea tuturor etapelor din metodologia şi calendarul admiterii în învăţământul dual,  
aprobată prin ordin al ministrului educaţiei naționale şi cercetării ştiinţifice, în urma consultării 
reprezentanților  operatoriilor economici și altor structuri reprezentative ale mediului economic 
interesate. 
Operatorii economici care au solicitat şcolarizarea elevilor în învăţământul dual se vor implica în 
toate etapele de: pregătire a admiterii, informare și consiliere a elevilor cu privire la oportunitatea 
de continuare a studiilor în învățământul dual, promovarea ofertei, înscrierea și admiterea 
elevilor la învățământul dual. 
 

3. Încheierea contractului individual de pregătire practică între elev,  respectiv părintele/ tutorele 
sau susținătorul legal al elevului minor, operatorul economic și unitatea de învățământ, după 
constituirea formaţiunilor de studiu, în urma finalizării admiterii în învăţământul dual. 
Contractului individual de pregătire practică este reglementat prin metodologie specifică 
elaborată de Ministerul Educației Naționale și Cercetării Științifice, cu consultarea prealabilă a 
reprezentanților desemnați ai operatorilor economici și ai structurilor asociative ale autorităților 
administrației publice locale, și aprobată prin ordin al ministrului educației naționale și cercetării 
științifice. 

 

 CNDIPT, prin coordonatorii din sediile regionale, va asigura transmiterea 
informațiilor și sprijinul pentru unitățile de învățământ și operatorii economici interesați 
de şcolarizarea elevilor în învăţământul dual.  

 

 

       Date de contact: 
 
 
       1.Regiunea  NORD-EST 
 
Iaşi  
Florentina Vasilescu –coordonator regional 
Tel. - 0232 / 217 979, e-mail: florenceigor@yahoo.com 
 
Piatra-Neamţ  
Mihai Lăcătuşu – coordonator regional  
Tel. – 0233 / 226 700, mobil: 0725 809 748, e-mail: lacatusumihai@gmail.com           
 

mailto:florenceigor@yahoo.com


       2. Regiunea  SUD-EST 
 
Brăila  
Florin Mărginean –coordonator regional 
Tel.-0239 / 621 077,mobil: 0725 809 749 e-mail: fgmarginean@yahoo.com 
 
         3. Regiunea  SUD Muntenia 
 
Târgovişte  
Suzana Ilie – coordonator regional 
Mobil: 0725 809 750, e-mail:icsuzana@yahoo.com 
 
Rodica Albu – coordonator regional 
Mobil: 0725 809 751, e-mail: rodicara@yahoo.com 
  
        4. Regiunea  SV Oltenia 
 
Craiova  
Lucia Purcăreanu – coordonator regional 
Tel. – 0251 / 414 056, mobil: 0725 809 752, e-mail: luciapurcareanu2014@yahoo.com 
 
         5. Regiunea  VEST 
 
Timişoara  
Ildiko Pataki – coordonator regional 
Tel. – 0256 / 246 026, mobil: 0725 809 754, e-mail: okidli2000@yahoo.com       
 
      6. Regiunea  NORD-VEST 
 
Cluj-Napoca  
Maria Simuţ – coordonator regional 
Tel. – 0264 / 594 410, mobil: 0725 809 755, e-mail: maria.simut@yahoo.com 
 
        7. Regiunea  CENTRU 
 
Braşov  
Gabriel Radu – coordonator regional 
Tel. – 0268 / 473 382, mobil: 0724 307 523,  e-mail: gabriel.radu60@yahoo.com 
 
Alba-Iulia  
Simona Sandu – coordonator regional 
Tel.– 0258 / 812 887, mobil: 0725 809 756, e-mail: simona_sandu68@yahoo.com 
     
        8. Regiunea  Bucureşti – Ilfov 
 
București 
Felicia Săndulescu – coordonator regional 
Tel. – 021 / 312 11 61, mobil: 0725 809 758, e-mail: felicia.sandulescu@yahoo.com 
 
Contacte sediul CNDIPT:  
Tel. 021 / 311 11 62, fax: 021 / 312 54 98  
e-mail: vet@tvet.ro, site: www.tvet.ro, www.alegetidrumul.ro 
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