
DE IMPLICAREA TA DEPINDE 

REUȘITA PROFESIONALĂ A 

COPIILOR NOȘTRI! 

ÎNVĂȚĂMÂNTUL 

PROFESIONAL 



CE ESTE ÎNVĂŢĂMÂNTUL PROFESIONAL? 

  



CE ESTE ÎNVĂŢĂMÂNTUL PROFESIONAL? 

Învățământul profesional de stat, reglementat prin metodologia aprobată 
prin OMENCŞ nr. 5033/29.08.2017, numit în continuare învățământ 
profesional, are următoarele obiective: 

a)formarea competențelor profesionale ale elevilor, specifice unei calificări 
profesionale de nivel 3 al Cadrului Național al Calificărilor corespunzător 
nivelului de referință 3 al Cadrului European al Calificărilor; 

b)dezvoltarea și diversificarea competențelor cheie necesare în scopul 
integrării socio-profesionale și progresului în viitoarea carieră; 

c)facilitarea integrării socio-profesionale a absolvenților învățământului 
profesional în concordanță cu aspirațiile profesionale și cu necesitățile 
pieței muncii; 

d)implicarea angajatorilor în asigurarea forței de muncă calificate, în 
funcție de nevoile proprii; 

e)dezvoltarea motivației tinerilor pentru muncă și a interesului pentru 
învățare, printr-o abordare integrată a pregătirii teoretice și practice într-o  
calificare solicitată de piața muncii, cu posibilitatea de continuare a 
studiilor, în funcție de interesele profesionale și potențialul individual de 
dezvoltare. 

 



CINE POATE URMA ÎNVĂȚĂMÂNTUL PROFESIONAL? 

Învăţământul profesional se adresează absolvenţilor clasei a 
VIII-a, are o durată de cel puţin 3 ani şi are o pondere 
semnificativă a pregătirii practice derulate la operatorul 
economic: 

-în primul an, pregătirea practică realizată în atelierele şcolii şi la 
operatorul economic reprezintă aproximativ 20% din timpul 
total alocat programului;  

-în al doilea an aproximativ 60% din timp este alocat pregătirii 
practice; 

-în anul al treilea, aproximativ 72% din timp este alocat pregătirii 
practice. 

Pe parcursul celor trei ani sunt organizate stagii comasate de 
practică cu o durată totală de 24 săptămâni, 5 săptămâni în 
primul an, 9 săptămâni în anul doi şi 10 săptămâni în cel de-al 
treilea an. 

  



PORTOFOLIU EDUCAȚIONAL ÎNVĂȚĂMĂNT PROFESIONAL 

LICEUL TEHNOLOGIC GRIGORE MOISIL DEVA 

 

 

 

 

 

 

 

 Domeniul Turism și alimentație / Alimentație 

Calificările: Bucătar 

   Ospătar (chelner) vânzător în unități de 

alimentație 

   Cofetar - patiser 

 Domeniul Turism și alimentație / Turism 

Calificarea: Lucrător hotelier 

  Domeniul Estetică și igiena corpului omenesc 

Calificarea: Frizer – coafor – manichiurist - pedichiurist  

  Domeniul Industrie alimentară 

Calificarea: Brutar 

  Domeniul Comerț 

Calificarea: Comerciant - vânzător 

   Recepționer - distribuitor 

 

 

 

 

 



 

CALENDARUL ACȚIUNILOR PENTRU STABILIREA OFERTEI DE ȘCOLARIZARE 
ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL PRIOFESIONAL PT ANUL ȘCOLAR 2022-2023 

În conformitate cu art. 23. din Metodologia de organizare și funcționare a învățământului dual (OMEC 3354/29.03.2017 )și art.9 din 
Metodologia de organizare și funcționare a învățământului profesional (OMENCS nr. 5033/29.08.2016) cifra de școlarizare se stabilește 

anual pe baza solicitărilor ferme venite din partea operatorilor economici. 

PASUL 3 
PASUL 1 

PASUL 2 

CNDIPT 

centralizează 

solicitările 

operatorilor 

economici și 

transmite la ISJ și 

la școlare și 

unitățile 

administrativ-

teritoriale pe raza 

cărora s-a solicitat 

școlarizarea în ID. 

23 

NOIEMBRIE  

CNDIPT  

analizează gradul 

de satisfacere a 

solicitărilor 

operatorilor 

economici, 

motivele de 

nesatisfacere a 

acestora la nivel 

județean..  

2 

DECEMBRI

E  

ISJ 

analizează 

împreună 

cu unitățile 

de 

învățământ 

solicitările 

operatorilor 

economici,  

26 
NOIEMBRIE 

Solicitări 

transmise 

de 

operatorii 

economici 

la cndipt / 

isj 

hunedoara/

școli 

19 

NOIEMBRIE 

PASUL 4 

7 

DECEMBRIE  

Inspectoratul școlar 

transmite la ME-

CNDIPT  situația 

definitivată cu 

locurile propuse 

pentru planul de 

școlarizare  la 

învățământul dual 

și învățământul 

profesional ca 

răspuns la 

solicitările 

operatorilor 

economici  

PASUL 5 

Ședința CLDPS 

pt. analiza și 

validarea 

numărului de 

locuri  pentru IP 

și ID. 

Transmiterea 

către unitățile 

școlare și 

operatorii 

economici a 

adreselor de 

avizare a planului 

de școlarizare 

8-15 

DECEMBRIE 

PASUL 6 



  
PROMOVARE ÎNVĂŢĂMÂNT PROFESIONAL 

 
 http://www.alegetidrumul.ro/  

Site-ul și forumul Inspectoratului Școlar Județean Hunedoara: 
http://isj.hd.edu.ro/index.php/invatamantul-profesional-si-dual-hunedorean 

 http://www.ltgmoisildeva.ro 
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Elevi competenți, angajați performanți, 

împreună facem echipă ! 
 
 

 

 

                                                                                       

STR. TITU  MAIORESCU, NR. 24               Web: ltgmoisildeva.ro 
E-mail: moisildeva@yahoo.com               Tel.: 0254221280 


