
ȘCOLARIZARE ÎN ÎNVĂŢĂMÂNTUL DUAL ŞI ÎNVĂȚĂMÂNTUL 
PROFESIONAL DE STAT  

Pentru anul școlar 2023-2024, operatorii economici interesaţi, în 

calitate de potenţiali angajatori şi parteneri de practică, pot solicita în scris la Centrul 

Național de Dezvoltare a Învățământului Profesional și Tehnic 

(CNDIPT), şcolarizare în ÎNVĂŢĂMÂNTUL DUAL la o anumită 

unitate de învățământ, pentru o anumită calificare. Solicitările se trimit pe email la 

adresa tvet@tvet.ro sau fax 0213125498, cu respectarea termenului-limită prevăzut 

în prezentul calendar – 25 noiembrie 2022. 

           Operatorii economici interesaţi de ÎNVĂȚĂMÂNTUL PROFESIONAL DE 
STAT  transmit unităților de învățământ sau Inspectoratului Școlar solicitările de 
școlarizare în învățământul profesional de stat pentru anul școlar 2023-2024 până la 
data de 25 noiembrie 2022. 

Liceul Tehnologic “1Mai”, Municipiul  Ploieşti  poate şcolariza  

în învăţământul profesional dual şi învățământul profesional de 

stat următoarele calificări de Nivel 3: Electronist aparate şi echipamente, 

Electrician exploatare joasă 

tensiune, Electrician constructor, Confecţioner produse electrotehnice, Lăcătuş 

construcţii metalice şi utilaj tehnologic, Strungar, Sudor, Mecanic utilaje şi instalaţii în 

industrie. 

           În atașament se găsesc: 

•        OME 6172/28.10.2022 privind aprobarea Calendarului etapelor și 
acțiunilor pentru stabilirea cifrei de școlarizare în învățământul preuniversitar 
dual şi în învățământul profesional de stat pentru anul școlar 2023-2024, 

•         OME 5732/29.09.2022 privind aprobarea Metodologiei de organizare și 
funcționare a învățământului dual, 

•        Anexa 2 la OME 5732/29.09.2022  conține modelul de Solicitare de 
școlarizare în învățământul dual pentru anul școlar 2023-2024, 

•        Anexa 6 la OME 6172/28.10.2022 conține modelul de Solicitare de 
școlarizare în învățământul profesional pentru anul școlar 2023-2024. 

Legislația în vigoare: 

•          OME 6172/28.10.2022 - Ordin privind aprobarea Calendarului etapelor și 
acțiunilor pentru stabilirea cifrei de școlarizare în învățământul preuniversitar dual 
şi în învățământul profesional de stat pentru anul școlar 2023-2024, precum și a 
modelelor proiectelor cifrei de școlarizare în învățământul preuniversitar dual şi în 
învățământul profesional de stat pentru avizarea de către CLDPS, CNDIPT și 
Unitatea administrativ teritorială,  precum și a modelelor “Situația solicitărilor 
operatorilor economici și propunerea de cifră de școlarizare la învățământul 

mailto:tvet@tvet.ro


profesional de stat pentru anul școlar 2023-2024” și “Solicitare de școlarizare în 
învățământul profesional de stat pentru anul școlar 2023-2024”, 

•            OME 5732/29.09.2022 - Ordin privind aprobarea Metodologiei de 
organizare și funcționare a învățământului dual, 

•          Modelul Contractului-cadru pentru formarea profesională a elevilor 
prin învățământul profesional de stat este cel din Anexa nr.1 
la Metodologia de organizare și funcționare 
a învățământului profesional de stat, aprobată prin OMENCS nr.5033/2016, 

•          Modelul Contractului de parteneriat pentru învăţământul dual este cel 
din Anexa 1 la Metodologia de organizare şi funcţionare 
a învăţământului dual, aprobată prin OME 5732/29.09.2022. 

 


