
Proiectarea ofertei de formare prin învățământul învățămîntul profesional în funcție de solicitările 
agenților economici, pentru anul școlar 2021-2022 

 
În conformitate cu reglementările privind organizarea și funcționarea învățământului profesional (OMEN 5033/2016) 

și precizările din Calendarul etapelor și acțiunilor pentru stabilirea cifrei de școlarizare în învățământul învățământul 
profesional aprobat prin OMEC nr. 5578/17.09.2020 planul de școlarizare se stabilește în funcție de solicitările operatorilor 
economici care încheie  contracte-cadru pentru formarea elevilor prin învățământul profesional după cum urmează: 
 

Pentru învățământul profesional, operatorii economici interesați transmit solicitările de școlarizare la unitățile de 
învățământ partenere (în cazul existenței unui parteneriat tradiţional al operatorului economic cu unitatea de învăţământ 
respectivă) sau la Inspectoratul Școlar Hunedoara, pe adresa de e-mail a inspectorului școlar pentru ÎPT Cioară Dana Luiza - 
luizadanaipt.hd@gmail.com 
 
  

  

1. Operatorii economici înaintează unităţilor de învăţământ profesional şi tehnic sau 
inspectoratelor şcolare solicitările de şcolarizare în învăţământul profesional pentru anul 

şcolar 2021-2022, conform modelului prevăzut în anexa nr. 2, care face parte integrantă din 
prezentul calendar. 

NOTĂ:  
ISJ/ISMB transmite solicitările primite de la operatorii economici la unităţile de învăţământ 
nominalizate în solicitările operatorilor economici sau, în absenţa nominalizării de către 
operatorii economici a unei unităţi de învăţământ, la unităţi de învăţământ care pot cuprinde 
în oferta educaţională calificările solicitate.  

 
 
 

până la 
13 noiembrie 

2020 
 

2. Unităţile de învăţământ profesional şi tehnic1 înaintează la ISJ/ISMB Situaţia solicitărilor 
operatorilor economici şi a propunerilor de cifre de şcolarizare în învăţământul profesional 
pentru anul şcolar 2021-2022, conform anexei nr. 5 la ordin, împreună cu contractele-cadru 
încheiate. NOTĂ:  
În conformitate cu art. 8 din Metodologia de organizare şi funcţionare a învăţământului 
profesional de stat, aprobată prin Ordinul ministrului educaţiei naţionale şi cercetării 
ştiinţifice nr. 5.033/2016, cu modificările şi completările ulterioare, unităţile de învăţământ 
au obligaţia să anexeze la propunerea privind planul de şcolarizare contracte-cadru încheiate 
cu operatorii economici/instituţii publice, cu respectarea modelului contractului-cadru 
stabilit prin Ordinul ministrului educaţiei naţionale şi cercetării ştiinţifice nr. 5.033/2016, cu 
modificările şi completările ulterioare.  

 
 
 
 

20 noiembrie 
2020 

3.ISJ/ISMB centralizează situaţiile transmise de unităţile de învăţământ şi analizează gradul de 
satisfacere al solicitărilor. ISJ/ISMB identifică împreună cu unităţile de învăţământ soluţii 
pentru asigurarea unui grad de satisfacere cât mai înalt al solicitărilor operatorilor economici. 
ISJ/ISMB transmit la CNDIPT situaţia cu locurile propuse la învăţământul profesional, ca 
răspuns la solicitările operatorilor economici, conform anexei nr. 4 la ordin (fără avizări, în 
această fază).  
NOTĂ:  
ISJ/ISMB completează anexa nr. 4 la ordin cu toate solicitările operatorilor economici, 
indiferent dacă pentru acestea sunt sau nu sunt alocate locuri în situaţia cu locurile propuse.  
Anexa nr. 4 la ordin va conţine în rubrica "Observaţii" argumente obiective în cazul în care 
numărul de locuri din propunerea de ofertă de şcolarizare nu satisface integral solicitarea de 
şcolarizare din partea operatorilor economici. 

 
 
 
 

până la 
27 noiembrie 

2020 

CNDIPT analizează gradul de satisfacere al solicitărilor operatorilor economici, motivele de 
nesatisfacere ale acestora la nivel judeţean şi formulează propuneri pentru creşterea gradului 
de satisfacere al solicitărilor operatorilor economici, pe care le transmite la ISJ/ISMB. 

până la 
4 decembrie 

2020 

ISJ/ISMB definitivează situaţia cu locurile propuse la învăţământul profesional, în urma 
propunerilor formulate de CNDIPT, conform anexei nr. 4 la ordin (fără avizări, în această 
fază).  
NOTĂ:  
În situaţia nesoluţionării propunerilor CNDIPT pentru creşterea gradului de satisfacere al 
solicitărilor operatorilor economici, ISJ/ISMB vor furniza în rubrica "Observaţii" a anexei nr. 4 
la ordin argumentele pentru care acestea nu au fost soluţionate.  
 

 
 

până la 
4 decembrie 

2020 


