Anexa 2 bis la O.M.E.C.T.S. nr.3168 din 03.02.2012

CALENDARUL
pentru selecția şi înscrierea elevilor în învățământul profesional de 2 ani,
pentru anul şcolar 2012‐2013
DATA LIMITĂ/
PERIOADA

EVENIMENTUL

Stabilirea ofertei învățământului profesional şi a listei unităților de învățământ care
şcolarizează în învățământul profesional
Până la data de 15
februarie

1.

2.
3.
4.

5.
15 februarie – 22
februarie 2012

1.

2.

3.

Inspectoratul Şcolar Județean (ISJ) / Inspectoratul
Şcolar al Municipiului Bucureşti (ISMB) informează
conducerile tuturor unităților de învățământ în care
funcționează în anul şcolar 2011‐2012 clasa a IX‐a
învățământ liceal, indiferent de filieră sau profil, cu
privire la organizarea învățământului profesional de 2
ani începând cu anul şcolar 2012‐2013.
ISJ/ISMB informează comunitatea locală / agenții
economici cu privire la posibilitatea implicării lor în
organizarea şi funcționarea învățământului profesional.
Unitățile de învățământ şi ISJ/ISMB organizează şi
desfăşoară activități de informare şi promovare a
învățământului profesional.
Unitățile de învățământ profesional şi tehnic consultă
angajatorii cu privire la nevoile de formare
profesională prin învățământ profesional şi a
disponibilității acestora de a încheia contracte cadru şi
convenții de stagiu pentru practica elevilor. Se încheie
contractele cadru cu operatorii economici/instituțiile
publice partenere care stau la baza fundamentării
ofertei educaționale pentru învățământul profesional.
Unitățile de învățământ transmit la ISJ/ISMB oferta
educațională detaliată pe domenii şi calificări
profesionale.
Centralizarea ofertelor la nivel județean / al
municipiului Bucureşti de către ISJ / ISMB şi
transmiterea ofertei educaționale către Grupul de lucru
de la nivel regional.
Analiza ofertei educaționale, formularea de
recomandări şi observații în cadrul Grupului de lucru la
nivel regional din perspectiva corelării ofertei cu
nevoile regionale şi transmiterea recomandărilor către
ISJ/ISMB
ISJ/ISMB revizuieşte, după caz, oferta educațională şi o
transmite membrilor Comitetului Local de Dezvoltare a
Parteneriatului Social (CLDPS), împreună cu invitația de
participare la sedința CLDPS pentru avizarea ofertei.
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22 februarie – 2 martie
2012

1.
2.

5 martie – 8 martie
2012

1.

2.

3.

4.

Până la data de 30
aprilie 2012

1.
2.
3.

Derularea şedinței CLDPS ‐ oferta la nivel județean şi
recomandările grupului de lucru constituit la nivel
regional sunt analizate şi avizate de CLDPS
Oferta la nivel județean / al municipiului Bucureşti,
avizată de către CLDPS, este aprobată în Consiliul de
administrație al ISJ/ ISMB.
ISJ/ISMB transmite Ministerului Educatiei, Cercetarii,
Tineretului si Sportului (MECTS) propunerea finală a
ofertei educaționale pentru învățământ profesional,
detaliată pe domenii şi calificări profesionale, şi
calendarul acțiunilor de informare a părinților şi elevilor
la nivel județean / al municipiului Bucureşti şi la nivelul
unităților de învățământ care au ofertă pentru
învățământ profesional.
ISJ/ ISMB dă publicității lista unităților de învățământ
şi a ofertei acestora la nivel județean şi regional,
precum şi calendarul acțiunilor de informare a
părinților şi elevilor la nivel județean şi la nivelul
unităților de învățământ care au ofertă pentru
învățământ profesional.
ISJ /ISMB comunică tuturor unităților de învățământ
profesional şi tehnic situația aprobării ofertei pentru
clase de învățământ profesional, sub rezerva aprobării
ulterioare a cifrei de şcolarizare prin Hotărâre a
Guvernului.
ISJ/ISMB comunică TUTUROR UNITĂȚILOR ŞCOLARE în
care funcționează în anul şcolar 2011‐2012 clasa a IX‐a
învățământ liceal, indiferent de filieră sau profil, lista cu
unitățile de învățământ care îşi propun să şcolarizeze
învățământ profesional şi oferta educațională a
acestora.
Aprobarea de către MECTS a planului de şcolarizare
pentru învățământ profesional.
ISJ / ISMB transmite tuturor unităților de învățământ
care şi‐au propus cifră de şcolarizare pentru învățământ
planul de şcolarizare aprobat de MECTS.
ISJ/ISMB transmite tuturor unităților de învățământ
care şcolarizează elevi în clasa a IX‐a învățământ liceal
în anul şcolar 2011‐2012, indiferent de filieră şi profil,
lista unităților de învățământ care vor organiza
învățământ profesional începând cu anul şcolar 2012‐
2013 şi oferta educațională a acestora, aprobată de
MECTS.
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Informarea şi consilierea elevilor cu privire la oportunitatea de continuare a
studiilor în învățământul profesional
5 martie – 9 martie
2012

La nivelul fiecărei unități de învățământ care îşi propune să
şcolarizeze învățământ profesional în anul şcolar 2012‐
2013 se desfăşoară acțiunea “Săptămâna meseriilor” în
cadrul căreia se vor organiza următoarele acțiuni:
1. promovarea învățământului profesional şi tehnic în
general şi a modului de organizare şi funcționare a
învățământului profesional în special, informare privind
condițiile în care elevii pot avea acces la învățământul
profesional şi beneficiile acestei forme de pregătire
profesională;
2. consilierea TUTUROR elevilor din clasa a IX‐a
învățământ liceal, indiferent de filieră sau profil, cu
privire la oportunitatea continuării studiilor în
învățământul profesional.
12 martie – 25 mai Fiecare unitate de învățământ care, în anul şcolar 2011‐
2012
2012, şcolarizează clasa a IX‐a învățământ liceal, indiferent
de filieră sau profil, organizează şi desfăşoară activități de
orientare şi consiliere cu elevii, cu accent pe conştientizarea
cerințelor pieței muncii şi a oportunităților pentru carieră şi
de continuare a pregătirii prin învățământul profesional.
Activitățile de orientare şi consiliere se derulează cu
sprijinul consilierilor şcolari ai Centrul Judetean de Resurse
si Asistenta Educationala (CJRAE)/ Centrul Municipiului
Bucuresti de Resurse si Asistenta Educationala (CMBRAE) şi
urmăresc pregătirea înscrierii elevilor în învățământul
profesional.
7 mai – 18 mai 2012

ISJ/ISMB organizează târgul ofertelor educaționale, cu
implicarea unităților de învățământ care şcolarizează elevi în
învățământul profesional începând cu anul şcolar 2012‐2013
şi a operatorilor economici. Târgul ofertelor educaționale va
avea o secțiune dedicată ofertei la nivel regional.
Selecția şi înscrierea elevilor în învățământul profesional

23 aprilie – 7 mai 2012

1. Unitățile şcolare care îşi propun să şcolarizeze
învățământ profesional în anul şcolar 2012‐2013 elaborează
împreună cu operatorii economici/instituțiile publice
partenere procedura de selecție şi, după caz, tematica
probelor de selecție.
2. Unitățile şcolare afişează lista cu domeniile, calificările,
numărul de locuri disponibile pentru învățământul
profesional în anul şcolar 2012 – 2013, procedura de
selecție şi, după caz, tematica probelor de selecție, precum
şi perioadele de înscriere în învățământul profesional.
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7 mai – 31 mai 2012

ETAPA I DE ÎNSCRIERE

Elevii din clasa a IX‐a învățământ liceal şi candidații din
seriile anterioare optează pentru una dintre calificările
profesionale disponibile şi se înscriu la unitatea de
învățământ care şcolarizează calificarea pentru care au
optat.
Dosarul de înscriere conține următoarele documente:
‐ cerere tip de înscriere;
‐ copie după certificatul de naştere sau după cartea de
identitate;
‐ documente care să ateste situația şcolară pentru ultimul
an de studiu promovat (foaie matricolă pentru clasa a IX‐a
sau după caz, certificat absolvire sau certificat de calificare
în urma finalizării şcolii de arte şi meserii). Elevii înscrişi în
anul şcolar 2011‐2012 în clasa a IX‐a învățământ liceal care
optează pentru învățământ profesional sunt înscrişi în
această etapă sub rezerva anulării înscrierii în învățamântul
profesional în cazul nepromovării clasei a IX‐a.
1 iunie – 4 iunie 2012
Unitățile şcolare centralizează opțiunile elevilor şi transmit
situația după prima etapă de înscriere către ISJ/ISMB.
5 iunie – 8 iunie 2012
1. ISJ / ISMB centralizează situația pe domenii şi calificări
a înscrierilor înregistrate în unitățile de învățământ din
județ / municipiul Bucureşti.
2. ISJ /ISMB face publică lista unităților de învățământ şi
a înscrierilor la nivelul județului după prima etapă de
înscriere.
3. ISJ /ISMB face publică lista locurilor rămase disponibile
pentru a doua etapă de înscriere.
11 iunie – 25 iunie
ETAPA a II‐a DE ÎNSCRIERE
2012
Se derulează a doua etapă de înscriere, pentru ocuparea
locurilor rămase libere.
Unitățile şcolare , prin reprezentanții săi şi prin consilierii
şcolari consiliază elevii în vederea revizuirii opțiunilor
pentru învățământul profesional. Sunt avute în vedere în
această etapă situațiile în care calificarea solicitată nu a
întrunit un număr suficient de opțiuni pentru organizarea
unei formațiuni de studiu în unitatea de învățământ sau la
nivelul județului / municipiului Bucureşti.
Unitățile şcolare derulează activități de pregătire a selecției,
dacă este cazul, şi informează candidații înscrişi cu privire la
perioada în care se realizează selecția.
Unitățile şcolare care nu organizează proces de selecție
transmit la ISJ/ISMB situația cu elevii înscrişi în învățământul
profesional în anul şcolar 2012‐2013, după a doua etapă de
înscriere.
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26 iunie – 2 iulie 2012

Se desfăşoară selecția elevilor înscrişi, acolo unde este
cazul, şi se definitivează lista cu elevii înscrişi în
învățământul profesional în anul şcolar 2012‐2013.
Selecția se poate organiza în cazul depăşirii numărului de
candidați față de numărul de locuri disponibile sau la
cererea expresă a operatorului economic/ instituției publice
partenere. La selecție pot partipa şi elevi în situație de
corigență, sub rezerva anulării înscrierii în învățamântul
profesional în cazul nepromovării examenelor de corigență.
3 iulie ‐ 6 iulie 2012
Unitățile şcolare afişează la secretariat şi trimit către
ISJ/ISMB rezultatele selecției şi situația cu elevii înscrişi în
învățământul profesional în anul şcolar 2012‐2013, după a
doua etapă de înscriere.
7 iulie – 11 iulie 2012
ISJ / ISMB centralizează situația cu numărul de elevi
declarați admişi şi afişează lista cu numărul de locuri rămase
neocupate la învățământul profesional pe unități de
învățământ, domenii de formare profesională şi calificări.
20 august – 24 august ISJ / ISMB revizuieşte lista locurilor neocupate în urma
2012
înscrierilor anterioare şi a rezultatelor la examenele de
corigență şi face publică lista locurilor neocupate la
învățământul profesional pe unități de învățământ, domenii
de formare profesională şi calificări, disponibile pentru a
treia etapă de înscriere.
27 august – 31 august
ETAPA a III‐a DE ÎNSCRIERE
2012
Se derulează a treia etapă de înscriere, pentru ocuparea
locurilor rămase libere în urma examenelor de corigențe.
Candidații solicită înscrierea în învățământul profesional pe
locurile neocupate, la secretariatele unităților de
învățământ care şcolarizează în învățământul profesional.
Unitățile şcolare transmit la ISJ / ISMB situația finală cu
elevii înscrişi în învățământul profesional.
3 septembrie ‐ 7 Unitățile de învățământ care organizează învățământ
septembrie 2012
profesional constituie formațiunile de studiu pe baza
înscrierii elevilor şi în urma încheierii convențiilor de stagiu
cu operatorii economici/instituțiile publice partenere.
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