
Anexa 1 la Nota VET/…… 
 
 

Procedura de solicitare de către operatorii economici a şcolarizării în 
învăţământul profesional pentru anul şcolar 2017-2018 

 
 
Organizarea şi funcţionarea învăţământului profesional de stat este reglementată de 
Metodologia de organizare şi funcţionare a învăţământului profesional de stat, aprobată 
prin OMEN Nr.5033 din 29 august 2016, publicat în Monitorul oficial nr. 856 din 27 
octombrie 2016. 
Metodologia de organizare şi funcţionare a învăţământului profesional de stat, precizează la 
art. 8 : „(1) Învăţământul profesional se organizează numai în unităţile de învăţământ care anexează 
la propunerea privind planul de şcolarizare contracte-cadru încheiate cu operatorii economici/ 
instituţii publice, prin care se stabilesc obligaţiile privind: 
a) organizarea şi desfăşurarea procesului de formare pentru obţinerea calificării profesionale a 
elevilor şi a stagiilor de pregătire practică, precum şi proiectarea curriculumului în dezvoltare 
locală; 
b) asigurarea condiţiilor tehnice şi a resursei umane necesare pregătirii practice a elevilor din 
învăţământul profesional; 
c) asigurarea condiţiilor tehnice şi a resursei umane necesare pentru organizarea şi desfăşurarea 
examenului de certificare a calificării profesionale a elevilor. 
(2) Contractele-cadru sunt acorduri generale încheiate de către unităţile de învăţământ cu operatorii 
economici/instituţiile publice partenere pe o durată de minimum 4 ani şcolari, care stau la baza 
contractelor de pregătire practică a elevilor din învăţământul profesional” 
 
Modelul contractului-cadru este prezentat în anexa nr. 1 la Metodologia de organizare şi 
funcţionare a învăţământului profesional de stat, aprobată prin OMEN Nr.5033 din 29 
august 2016 
 
Metodologia privind fundamentarea cifrei de şcolarizare pentru învăţământul preuniversitar 
de stat, evidenţa efectivelor de preşcolari şi elevi şcolarizaţi în unităţile de învăţământ 
particular, precum şi emiterea avizului conform în vederea organizării reţelei unităţilor de 
învăţământ preuniversitar pentru anul şcolar 2017-2018, aprobată prin ordinul ministrului 
educaţiei naţionale şi cercetării ştiinţifice, nr. 5777/22.11.2016, prevede la art. 6 (1): „Pentru 
fundamentarea proiectului  planului de şcolarizare pentru învăţământul profesional, în cadrul 
criteriului relevanţei în baza căruia educaţia răspunde nevoilor de dezvoltare social-economice, se 
va urmări: 

1.investigarea nevoilor de calificări ale agenţilor economici; 
2.analiza solicitărilor exprimate de agenţii economici şi proiectarea ofertei de formare 
profesională ţinând cont de acestea.” 

 
Operatorii economici care doresc să fie şcolarizaţi elevi în învăţământul profesional pentru 
anul şcolar 2017-2018, vor parcurge următoarele etape: 
 

1. Transmit în scris la inspectoratul şcolar Solicitarea de şcolarizare în învăţământul 
profesional, conform modelului din anexa, până la data de 29 decembrie 2016. 

2. Încheie contracte-cadru cu unităţile de învăţământ partenere sau cu unităţile de învăţământ 
desemnate de către inspectoratul şcolar, conform Modelului de contract-cadru prezentat în 
anexa nr. 1 la Metodologia de organizare şi funcţionare a învăţământului profesional de stat, 
aprobată prin OMEN Nr.5033 din 29 august 2016, până la data de 13 ianuarie 2017. 
 

 
 



Anexa 2 la Nota VET/………. 
 

Solicitare de şcolarizare în învăţământul profesional  
pentru anul şcolar 2017-2018 

 
1. Date privind operatorul economic 
1.1.Denumirea operatorului economic:…………………………………………………………… 
1.2.Adresa:………………………………………………………………………………………….. 
1.3.Date de contact:  tel.:……………………………………………..  

     fax:...................................................................... 
     e-mail:…………………………………………. 
     pagina web:…………………………………… 

1.4.Persoana de contact: 
Numele şi prenumele:……………………………………………………………. 
Funcţia:…………………………………………………………………………… 
Date de contact: tel.:…………………… 
                             fax:…………………… 
                             e-mail:………………… 

 
2. Solicitarea de şcolarizare 
Solicităm includerea următoarelor calificări în planul de şcolarizare pentru învăţământul profesional în anul 
şcolar 2017-2018 
Calificarea profesională solicitată1 Numărul de locuri solicitate 
  
  

 
3. Precizări privind unitatea de învăţământ parteneră 
Avem o unitate de învăţământ parteneră/cu care dorim să colaborăm pentru practica elevilor din 
învăţământul profesional în anul şcolar 2017-2018 în calificările mai sus menţionate 

            
da          precizaţi unitatea de învăţământ parteneră………………………………………… 
 
nu 
 

4. Precizări privind asigurarea stagiilor de practică a elevilor la operatorul de practică 
Calificarea profesională solicitată Vom asigura efectuarea stagiilor de practică a 

elevilor  
Da/Nu2 Observaţii3 

   
   

 
Data:…………………                                                          Reprezentant legal, 

 Funcţia……………………………………….. 
                                                                               Numele şi prenumele…………………. 

                                 Semnătura 
                                                                                        [Ştampila]     

                                                           
1
 Se completează conform Nomenclatorului calificărilor profesionale pentru care se asigură pregătirea prin învăţământul 

profesional, aprobat prin HG 866 din 13 august 2008 
2
 Pentru fiecare calificare solicitată, vă rugăm menţionaţi „ DA” (în cazul în care veţi  asigura practica elevilor în firma 

dumneavoastră) sau NU (în cazul în care nu puteţi asigura practica elevilor în firma dumneavoastră)..  
3
 Vă rugăm, includeţi în colana „Observaţii” eventuale menţiuni pe care le consideraţi relevante privind susţinerea de 

către firma dumneavoastră a practicii elevilor la firma dumneavoastră sau la unitatea de învăţământ  şi eventuale alte 
facilităţi/forme de sprijin pentru elevi oferite de firmă.  
 

 

 




