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Către 

 

Toate unitățile de învățământ gimnazial din județul Ilfov 

Doamnelor/domnilor directori 

 

 

Având în vedere Calendarul admiterii în învățământul profesional și dual aprobat prin Ordinul 

Ministerului Educației și Cercetării  nr.5449 din 31 august 2020, ISJ Ilfov informează unitățile de 

învățământ gimnazial privind posibilitatea continuării studiilor de către absolvenţii claselor a VIII-

a în învăţământul profesional de stat, inclusiv dual.  

În perioada 22 februarie - 26 martie 2021, la nivelul claselor a VIII-a, fiecare unitate de 

învăţământ va desfăşura acţiunea "Săptămâna meseriilor", organizând  în parteneriat cu ISJ 

Ilfov și operatorii economici care au solicitat clase de  învățământ profesional și dual, o serie de 

activități cu elevii de clasa a VIII-a și părinții acestora. Prin aceste activități urmărim:  

- promovarea învăţământului profesional şi tehnic/dual în rândul elevilor și a părinților; 

- informarea asupra modului de organizare şi funcţionare a învăţământului profesional, inclusiv 

dual;  

- clarificarea condiţiilor în care elevii pot avea acces la învăţământul profesional, inclusiv dual; 

- avantajele acestei forme de pregătire în concordanță cu cerințele pieței muncii;  

- consilierea elevilor din clasa a VIII-a cu privire la oportunitatea continuării studiilor în 

învăţământul profesional de stat, inclusiv dual, pentru o mai bună inserție pe piața muncii; 

- reliefarea importanței practicii la operatorii economici pentru o pregătire de viitor a elevilor.  

 

Pentru a invita operatorii economici la întâlnirile planificate, o puteți contactata pe dna Oana 

Nastasă, Camera de Comerț și Industrie Româno-Germană, coordonator al proiectului de 

învățământ dual ”Școală Meserie Viitor”. Date de contact:  e-mail: 

nastasa.oana@ahkrumaenien.ro, tel: 0786 892 597. 

Oferta de şcolarizare pentru învăţământul profesional, inclusiv dual, este postată pe site-ul ISJ, la 

Rubrica Noutăți.  

 

Macheta  cu Calendarul evenimentelor propuse  cu ocazia ”Săptămânii meseriilor” se accesează cu 

link-ul de mai jos :   

 https://docs.google.com/spreadsheets/d/1QXVj06liWABQEYN6tcBfUuuWEo1IodP290XS

HHp9FrU/edit?usp=sharing 

Termen de completare : 26.02.2021  

 

Inspector Școlar General,      Inspector școlar, 

Prof. Adriana STOICA                Prof. Doina Țecu 
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