LICEUL TEORETIC “SILVIU DRAGOMIR”ILIA
PROMOVARE ÎNVĂȚĂMÂNT PROFESIONAL
Liceul Teoretic „Silviu Dragomir” din Ilia funcționează
cu clasele 0-VIII, clasele IX-XII: filiera teoretică – profil real matematică – informatică, câte o clasă, clasa IX –XII profil real,
filologie ,școală profesională : o clasă de mecanici auto și o
clasă de bucătari-ospătari ,vânzători în unități de alimentație .
Fiind singurul liceu din zonă, oferta noastră educaţională
trebuie să fie cât mai variată şi să se adreseze tuturor elevilor pe
o rază de cel puţin 40 Km.
La alegerea domeniului în care sunt şcolarizaţi elevii în
cadrul liceului s-au avut în vedere:
- în primul rând opţiunile absolvenţilor de VIII clase din
zona Ilia, Şcoala Gimnazială Zam, Şcoala Gimnazială Gurasada,
Şcoala Gimnazială Visca, Şcoala Gimnazială Dobra și Şcoala
Gimnazială Ohaba;
- corelarea ofertei educaţionale cu cererea de pe piaţa forţei
de muncă, având în vedere că piaţa muncii se află într-o
continuă schimbare, iar adaptabilitatea şi flexibilitatea sunt
condiţii esenţiale de integrare socio-profesională a elevilor
noştri;
- baza materială existentă;
- calificarea cadrelor didactice;

La Liceul Teoretic “Silviu Dragomir”Ilia învățământul
profesional funcționează începând cu anul școlar 2017-2018,
având trei calificări profesionale: mecanic auto,
ospătar(chelner) vânzător în unități de alimentație și
bucătar.
Liceul Teoretic “Silviu Dragomir”Ilia colaborează cu
toți agenții economici din zona Ilia, în vederea formării
profesionale a elevilor din învățământul profesional.
Domeniile pentru care există ofertă de formare sunt:
mecanica, turism și alimentație, conform calificărilor
profesionale existente în Nomenclatorul calificărilor
profesionale nivel 3 .
Pe parcursul școlarizării elevii beneficiază lunar de
bursă profesională în cuantum de 200 lei, iar în urma
examenului de certificare profesională obțin certificate de
calificare profesională nivel 3.

Calendar pentru stabilirea cifrei de scolarizare in invatamantul profesional
An scolar 2021-2022 ( în atenția agenților economici )
Nr.crt
Etapa
Termen

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.
8.
9.

10.

Inspectoratul şcolar judeţean realizează, cu sprijinul
camerelor de comerţ şi a instituţiilor reprezentate în
comitetele locale de dezvoltare a parteneriatului social,
acţiuni de informare şi popularizare în rândul
operatorilor economici şi al unităţilor de învăţământ
profesional şi tehnic privind calendarul etapelor şi
acţiunilor pentru stabilirea cifrei de şcolarizare în
învăţământul dual şi în învăţământul profesional pentru
anul şcolar 2021-2022.
ISJ publică pe site-ul instituţiei calendarul etapelor şi
acţiunilor pentru stabilirea cifrei de şcolarizare în
învăţământul dual şi în învăţământul profesional pentru
anul şcolar 2021-2022.
Operatorii economici înaintează unităţilor de învăţământ
profesional şi tehnic sau inspectoratelor şcolare
solicitările de şcolarizare în învăţământul profesional
pentru anul şcolar 2021-2022
Unităţile de învăţământ profesional şi tehnic înaintează
la ISJ Situaţia solicitărilor operatorilor economici şi a
propunerilor de cifre de şcolarizare în învăţământul
profesional pentru anul şcolar 2021-2022- 20.11.2020
ISJ transmit la CNDIPT situaţia cu locurile propuse la
învăţământul profesional, ca răspuns la solicitările
operatorilor economici - 27.11.2020
ISJ transmit la unităţile de învăţământ Proiectul cifrei de
şcolarizare la învăţământul profesional, avizat de
CLDPS şi CNDIPT. ISJ transmit la CNDIPT proiectul
cifrei de şcolarizare la învăţământul profesional 7÷11.12.2020
ISJ organizează şedinţă a CLDPS şi pentru analiza şi
avizarea Proiectului cifrei de şcolarizare pentru
învăţământul profesional şi tehnic (învăţământ postliceal,
învăţământ liceal filiera tehnologică, învăţământ
profesional, învăţământ dual, stagii de pregătire
practică).
ISJ/ISMB aprobă Proiectul cifrei de şcolarizare în
consiliul de administraţie.
ISJ/ISMB transmit Proiectul cifrei de şcolarizare la
Ministerul Educaţiei şi Cercetării şi la CNDIPT
CNDIPT transmite către Ministerul Educaţiei şi
Cercetării situaţia centralizatoare a Proiectului cifrei de
şcolarizare pentru învăţământul profesional şi
învăţământul dual, precum şi Nota de informare privind
avizarea de către CLDPS şi CNDIPT a cifrei
de şcolarizare pentru învăţământul profesional şi tehnic.
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Anexa Nr . 2
(Nr. de

Către__________________________________ 1
Solicitare de școlarizare în învățământul profesional
pentru anul școlar 2020-2021
1. Date privind operatorul economic
1.1. Denumirea operatorului economic: ……………………………………………………………
CIF/CUI: ................................................................................................................................................
1.2. Adresa: …………………………………………………………………………………………..
1.3. Date de contact:
Telefon: ………..............................… Fax: .........................................................
E-mail: ………………....……………………….
Pagina web: …………….………………………
1.4. Persoana de contact:
Numele și prenumele: …………………………………………………………….
Funcția: ……………………………………………………………………………
Date de contact:
Telefon: ……......……………… Fax: .................................................
E-mail: …………………
2. Solicitarea de școlarizare
Solicităm includerea următoarelor calificări în planul de școlarizare pentru învățământul profesional în
anul școlar 2020-2021
Calificarea/ calificările profesională/ e solicitată/ e2
Numărul de locuri solicitate

3. Precizări privind unitatea de învățământ parteneră
Avem o unitate de învățământ parteneră / cu care dorim să colaborăm pentru practica elevilor din
învățământul profesional în anul școlar 2020-2021 în calificările mai sus menționate
da

precizați unitatea de învățământ parteneră…………………………………………

nu
4. Precizări privind asigurarea stagiilor de practică a elevilor la operatorul de practică
Calificarea/ calificările profesională/ e
Vom asigura efectuarea stagiilor de practică a
solicitată/ e
elevilor
Da/ Nu3
Observații4

1

Se completează cu denumirea unității de învățământ sau a inspectoratului școlar județean;
Se completează conform Nomenclatoarelor calificărilor profesionale pentru care se asigură pregătirea prin
învăţământul preuniversitar, aprobate prin HG 844/2002, cu modificările și completările ulterioare.
3
Pentru fiecare calificare solicitată, vă rugăm să menţionaţi „DA” (în cazul în care veţi asigura practica elevilor în
firma dumneavoastră) sau NU (în cazul în care nu puteţi asigura practica elevilor în firma dumneavoastră).
4
Vă rugăm să includeţi în colana „Observaţii” eventuale menţiuni pe care le consideraţi relevante privind susţinerea
de către firma dumneavoastră a practicii elevilor la firma dumneavoastră sau la unitatea de învăţământ şi eventuale
alte facilităţi/forme de sprijin pentru elevi oferite de firmă.
2

Data:…………………

Reprezentant legal,

Propunere ofertă educațională INVĂȚĂMÂNT PROFESIONAL
(2021-2022)
Denumire unitate de învățământ
Denumirea unităţii
Liceul Teoretic „Silviu
Dragomir”Ilia
Liceul Teoretic „Silviu
Dragomir”Ilia

Domeniul pregătirii de bază

Denumire calificare profesională

Mecanică

Mecanic auto

Alimentație publică

Ospătar (chelner) vânzător în unități de
alimentație publică

