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NoutăŃi în cadrul activităŃilor specifice necesare pentru fundamentarea  

cifrei de şcolarizare la învăŃământul profesional  
pentru anul şcolar 2015-2016 

 
 
Inspectoratul Şcolar JudeŃean ConstanŃa derulează, în această perioadă, procedura de 
fundamentare a cifrei de şcolarizare în vederea elaborării proiectului Planului de şcolarizare 
pentru anul 2015-2016.  
 
Cifra de şcolarizare pentru învăŃământul profesional cu durata de 3 ani se stabileşte anual, 
pe baza nevoilor pieŃei muncii şi a tendinŃelor de dezvoltare, respectiv pe baza solicitărilor 
agenŃilor economici.  
În acest sens, Ministerul EducaŃiei NaŃionale, respectiv Centrul NaŃional de Dezvoltare a 
ÎnvăŃământului Profesional şi Tehnic (CNDIPT) a elaborat o Procedură de solicitare de către 
agenŃii economici a şcolarizării în învăŃământul profesional,  pe baza căreia inspectoratele 
şcolare pot răspunde eficient nevoilor angajatorilor. 
 
Procedura (ataşată prezentului comunicat) se adresează în mod special operatorilor economici 
din categoria I.M.M.-urilor care nu se află încă într-un parteneriat de formare profesională cu 
inspectoratul şcolar sau cu o altă unitate de învăŃământ profesional şi tehnic.  
Aceştia vor contacta I.S.J.ConstanŃa prin Solicitarea de şcolarizare (anexa 2 la Nota VET 
nr.2804/19.11.2014) pe care o vor transmite pe fax (0241.618880) sau e-mail                         
(isj-cta@isjcta.ro) până la data de 18 decembrie 2014.  
Solicitarea va fi urmată de încheierea obligatorie, până la data de 16 ianuarie 2014, a unui 
Contract-cadru pe o durată de minimum 3 ani, prin care operatorii economici îşi asumă 
asigurarea resurselor umane şi materiale de desfăşurare a unei pregătiri practice de calitate   
pentru elevi.  
 
Inspectoratul Şcolar JudeŃean ConstanŃa va centraliza toate solicitările şi va stabili, conform 
calendarului CNDIPT, unităŃile cu învăŃământ profesional care vor şcolariza elevi pentru 
calificările cerute de piaŃa muncii. 
 
În prezent, există deja peste 360 de parteneriate şi contracte-cadru încheiate între unităŃile de 
învăŃământ şi agenŃii economici din judeŃul ConstanŃa, în scopul pregătirii practice a elevilor de 
la liceul tehnologic sau de la şcoala profesională. 
 
Precizăm că şi în anii anteriori, Inspectoratul Şcolar JudeŃean ConstanŃa a stabilit proiectul 
Planului de şcolarizare pentru învăŃământul profesional şi tehnic numai în colaborare cu 
partenerii educaŃionali, autorităŃile locale, cu reprezentanŃii patronatelor şi ai societăŃii civile,  
ca răspuns la tendinŃele de dezvoltare socio-economică de la nivel local, judeŃean, regional sau 
naŃional. 
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