ANUNŢ PUBLIC
Liceul Tehnologic Mecanic, municipiul Câmpina
informează operatorii economici din zonă despre OME nr.
6172 din 28 octombrie 2022, care va sta la baza
fundamentării planului de şcolarizare la învăţământul dual şi
învăţământul profesional pentru anul şcolar 2023-2024:
Ordinul nr. 6172 din 28 octombrie 2022 privind
aprobarea Calendarului etapelor şi acțiunilor pentru
stabilirea cifrei de şcolarizare în învăţământul dual și în
învăţământul profesional de stat pentru anul școlar 20232024, precum şi a modelelor proiectelor cifrei de şcolarizare
în învăţământul dual şi în învățământuI profesional de stat
pentru avizarea de către Comitetul local de dezvoltare a
parteneriatului social (CLDPS),
Centrul Național de
Dezvoltare a Învăţământului Profesional și Tehnic (CNDIPT)
şi unitatea administrativ-teritorială (UAT).
Având în vedere :
-prevederile art. 23 din Metodologia de organizare și
funcţionare a învăţământului dual, aprobată prin Ordinul
ministrului educaţiei naţionale nr. 5732/2022;
-prevederile art. 9 din Metodologia de organizare și
funcţionare a învățământului profesional de stat, aprobată
prin Ordinul ministrului educaţiei naţionale și cercetării
ştiinţifice nr. 5033/2016, cu modificările și completările
ulterioare,
În temeiul prevederilor art.13 alin (3) din Hotărârea
Guvernului nr. 369/2021 privind organizarea și funcţionarea
Ministerului Educaţiei, cu modificările ulterioare, ministrul
educaţiei emite prezentul ordin:
Art.1 - Se aprobă Calendarul etapelor şi acţiunilor
pentru stabilirea cifrei de şcolarizare în învăţământul dual și
în învăţământ profesional de stat pentru anul şcolar 2 0 2 3 2 0 2 4 , prevăzut în anexa nr. 1, care face parte integrantă
din prezentul ordin.

Anexa nr. 1
Realizarea propunerilor privind locurile din învățământul
dual și din învățământul profesional de stat
Învăţământ preuniversitar dual
-Operatorii economici transmit la Centrul Naţional de
Dezvoltare a Învăţământului Profesional şi Tehnic
(CNDlPT) solicitările de şcolarizare în învăţământul
preuniversitar dual, conform modelului de solicitare din
Anexa nr. 2 la Metodologia care face parte integrantă din
prezentul calendar.
NOTĂ:
Solicitările operatorilor economici se vor transmite prin
e-mail la adresa tvet@tvet.ro sau fax 0212 3125498, cu
respectarea termenului-limită prevăzut în prezentul
calendar.
- până la 25 noiembrie 2022
-CNDlPT centralizează solicitările operatorilor economici şi
transmite către inspectoratele şcolare şi unităţile
administrativ-teritoriale pe raza cărora s-a solicitat
şcolarizarea, situaţia solicitărilor operatorilor economici
pentru şcolarizare în învăţământul preuniversitar dual.
- până la 02 decembrie 2022
- Inspectoratele şcolare analizează împreună cu unităţile
de învăţământ solicitările operatorilor economici, în
conformitate cu obligațiile prevăzute la art 23 alin. (6)-(8)
din Metodologia de organizare şi funcţionare
a
învăţământului dual, aprobată prin Ordinul ministrului
educației naţionale nr. 5732/2022 şi transmit la CNDlPT
situaţia cu locurile propuse, ca răspuns la aceste solicitări,
conform anexelor nr 2 şi 3 la ordinul de aprobare a acestui
calendar (fără avize, în această fază)
- până la 09 decembrie 2022
- CNDIPT analizează gradul de satisfacere a solicitărilor
operatorilor economici și inițiază, după caz, demersuri
pentru identificarea soluțiilor de satisfacere la nivel regional
a solicitărilor care din motive obiective, nu pot fi satisfăcute
la nivel județean.
- până la 13 decembrie 2022

- ISJ/ISMB definitivează situația cu locurile propuse
pentru învățământul preuniversitar dual și transmite
situația la CNDIPT conform anexelor 2 și 3 la Ordinul
de aprobare a prezentului calendar (fără avize, în
această fază).
- până la 16 decembrie 2022
Învăţământ profesional
- Operatorii economici înaintează unităților de
învăţământ profesional și tehnic sau inspectoratelor
şcolare solicitările de şcolarizare în învăţământul
profesional pentru anul şcolar 2023-2024, conform
modelului prevăzut în anexa nr. 6, care face parte
integrantă din prezentul calendar.
- până la 25 noiembrie 2022
-Unităţile de învăţământ profesional şi tehnic
înaintează la ISJ/ISMB Situația solicitărilor
operatorilor economici şi a propunerilor de cifre de
şcolarizare în învăţământul profesional pentru anul
școlar 2023-2024, conform anexei nr 5 la ordin,
împreună cu contractele-cadru încheiate.
- până la 02 decembrie 2022
- ISJ/ISMB centralizează situațiile transmise de
unitățile de învățământ și analizează gradul de
satisfacere a solicitărilor. ISJ identifică împreună cu
unitățile de învățământ soluții pentru asigurarea unui
grad de satisfacere cât mai înalt a solicitărilor
operatorilor economici.
- până la 09 decembrie 2022
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