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Comunicat de presă 

    
Ședința C.L.D.P.S. Tulcea privind analiza și avizarea numărului de locuri pentru învățământul 

profesional de stat și învățământul dual, an școlar 2022-2023 

 

Inspectoratul Școlar Județean Tulcea a organizat joi, 9 decembrie 2021, ședința C.L.D.P.S. Tulcea 

privind analiza și avizarea numărului de locuri pentru învățământul profesional de stat și învățământul 

dual, an școlar 2022-2023. 

Au participat membrii CLDPS Tulcea, reprezentanți ai CNDIPT, ai operatorilor economici care au 

solicitat școlarizare în învățământul dual, ai unităților administrativ-teritoriale pe raza cărora s-a 

solicitat școlarizarea acestui program de formare, precum și directorii unităților de învățământ implicate 

ca parteneri. 

La nivelul județului Tulcea, două companii au solicitat școlarizarea în învățământul dual: S.C. Vard 

Tulcea S.A. – 72 de locuri/ 3 clase, la Liceul Tehnologic „Anghel Saligny” Tulcea, domeniul de 

pregătire Mecanică, calificările profesionale: Sudor (24 locuri) și Tubulator naval (48 locuri) și S.C. 

Promex S.A. Brăila – 28 locuri/1 clasă, la Liceul Tehnologic Măcin, domeniul de pregătire Mecanică, 

calificarea profesională Strungar. 

Un număr de 66 de agenți economici din județ au solicitat școlarizarea a 16 calificări de învățământ 

profesional, distribuite pe 17 clase, respectiv 408 locuri, la nivelul județului. 

Domnul Ștefan Ilie, primarul municipiului Tulcea, precum și domnul Gheorghe Văcaru, primarul 

orașului Măcin, au participat la întâlnire în calitate de reprezentanți ai unităților administrativ-teritoriale 

pe raza cărora s-a solicitat școlarizarea în învățământul dual, iar prin intervențiile avute au exprimat 

sprijinul pentru dezvoltarea acestuia și implicarea ca parteneri în acest demers, apreciind oportunitățile 

sporite de educație și formare pe care le oferă programul de pregătire.  

De asemenea, domnul primar Ștefan Ilie a promovat inițiativa Primăriei Tulcea de a construi un centru 

al meseriilor care să atragă tineri nu doar din județul nostru, ci și din cele învecinate, astfel încât să se 

răspundă, pe plan regional, nevoii de resursă umană calificată pe domenii de pregătire specifice 

tendințelor de dezvoltare a mediului economic din zonă. 

Inspectoratul Școlar Județean Tulcea a propus cuprinderea în proiectul planului de școlarizare pentru 

anul școlar 2022-2023 a tuturor solicitărilor de școlarizare pentru învățământul dual și profesional, 

însumând 21 de clase, respectiv 508 locuri. Propunerea a primit avizul tuturor membrilor C.L.D.P.S. 
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Context 

În conformitate cu prevederile Calendarului etapelor și acțiunilor pentru stabilirea cifrei de școlarizare 

în învățământul dual și în învățământul profesional, pentru anul școlar 2022-2023, aprobat prin Ordinul 

Ministrului Educației nr. 5513 din 28.10.2021, până la data de 19 noiembrie 2021, agenții economici 

interesați puteau solicita școlarizarea în învățământul dual și în învățământul profesional pentru anul 

școlar următor. Pentru învățământul dual, solicitările au fost transmise Centrului Național de 

Dezvoltare a Învățământului Profesional și Tehnic, iar pentru învățământul profesional s-au înaintat 

unităților de învățământ.  

 

Pentru informații suplimentare 

http://ipt.isjtulcea.ro/operatori-economici/solicitare-scolarizare-invatamant-dual/ 

http://ipt.isjtulcea.ro/operatori-economici/solicitare-scolarizare-invatamant-profesional/  

 

 

 

 

 

Biroul de presă al Inspectoratului Școlar Județean Tulcea 
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