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COMUNICAT DE PRESĂ
Vă informăm că prin ordinele de ministru nr. 5033/29.08.2016 și nr. 3554/29.03.2017, au
fost aprobate metodologiile de organizare și funcționare ale învățământului profesional și ale
învățământului dual.
De asemenea, prin ordinul de ministru nr.5018/04.09.2019, a fost aprobat calendarul
etapelor și acțiunilor privind stabilirea cifrei de școlarizare în învățământul dual și învățământul
profesional pentru anul școlar 2020-2021.
Conform acestor metodologii, clasele de învățământ profesional și cele de învățământ dual
pot funcționa doar la solicitarea operatorilor economici interesați, în parteneriat cu unitățile
școlare de învățământ profesional și tehnic.
Pentru derularea etapelor și acțiunilor legate de stabilirea cifrei de școlarizare la
învățământul profesional și la învățământul dual, pentru anul școlar 2020/2021, I.Ș.J. Bihor vă
invită să luați legătura cu conducerile unităților școlare de învățământ profesional și tehnic
cu care doriți să încheiați parteneriate sau cu reprezentantul I.Ş.J. BIHOR care se ocupă de
compartimentul învățământ profesional și tehnic, tel. 0741996244 sau 0731831398.
Vă informăm că I.Ş.J. BIHOR a postat pe site-ul propriu următoarele documente:
- Ordinul 5033/29.08.2016 - Metodologie funcționare învățământ profesional
- Ordinul 3554/29.03.2017 - Metodologie funcționare învățământ dual
- Ordinul 5108/04.09.2019 - Calendarul detaliat al etapelor și acțiunilor pentru
stabilirea cifrei de școlarizare pentru învățământul dual și pentru învățământul profesional pentru
anul școlar 2020/2021
- Model - Solicitare școlarizare prin învățământul profesional
- Model - Solicitare școlarizare prin învățământul dual
Menționăm că formularele de solicitare completate se pot transmite în format .pdf , până în
data de 22.11.2019, la I.Ş.J. Bihor, adresa de e-mail contact@isjbihor.ro, pe adresele de e-mail
ale unităților școlare partenere sau direct la CNDIPT, e-mail: registratura.cndipt@gmail.com
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