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Ministerul Educaţiei şi Cercetării - Ordin nr. 5578/2020 din 17 septembrie 2020 
 

Ordinul nr. 5578/2020 privind aprobarea Calendarului etapelor şi 
acţiunilor pentru stabilirea cifrei de şcolarizare în învăţământul dual şi în 

învăţământul profesional pentru anul şcolar 2021-2022, precum şi a 
modelelor pentru avizarea de către Comitetul local de dezvoltare a 

parteneriatului social, Centrul Naţional de Dezvoltare a Învăţământului 
Profesional şi Tehnic şi unitatea administrativteritorială a Proiectului 

cifrei de şcolarizare în învăţământul dual şi în învăţământul profesional   
 

În vigoare de la 24 septembrie 2020 
 

Publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 873 din 24 septembrie 2020 
 
    Având în vedere:   
   - prevederile art. 23 din Metodologia de organizare şi funcţionare a învăţământului dual, aprobată 
prin Ordinul ministrului educaţiei naţionale nr. 3.554/2017;   
   - prevederile art. 9 din Metodologia de organizare şi funcţionare a învăţământului profesional de 
stat, aprobată prin Ordinul ministrului educaţiei naţionale şi cercetării ştiinţifice nr. 5.033/2016, cu 
modificările şi completările ulterioare,   
    în temeiul prevederilor art. 15 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 24/2020 privind organizarea 
şi funcţionarea Ministerului Educaţiei şi Cercetării, cu modificările ulterioare,   
 
    ministrul educaţiei şi cercetării emite prezentul ordin.   
 
   Art. 1. -   Se aprobă Calendarul etapelor şi acţiunilor pentru stabilirea cifrei de şcolarizare în 
învăţământul dual şi în învăţământul profesional pentru anul şcolar 2021-2022, prevăzut în anexa 
nr. 1, care face parte integrantă din prezentul ordin.   
   Art. 2. -   Se aprobă modelele pentru avizarea de către Comitetul local de dezvoltare a 
parteneriatului social (CLDPS), Centrul Naţional de Dezvoltare a Învăţământului Profesional şi 
Tehnic (CNDIPT) şi unitatea administrativ-teritorială (UAT) a Proiectului cifrei de şcolarizare în 
învăţământul dual şi în învăţământul profesional, prevăzute în anexele nr. 2-4, care fac parte 
integrantă din prezentul ordin.   
   Art. 3. -   Se aprobă modelul pentru transmiterea de către unităţile de învăţământ la 
inspectoratele şcolare a Situaţiei solicitărilor operatorilor economici şi a propunerilor de cifre de 
şcolarizare în învăţământul profesional pentru anul şcolar 2021-2022, prevăzut în anexa nr. 5, care 
face parte integrantă din prezentul ordin.   
   Art. 4. -   Direcţia generală învăţământ preuniversitar, Direcţia generală minorităţi şi relaţia cu 
Parlamentul, Centrul Naţional de Dezvoltare a Învăţământului Profesional şi Tehnic, inspectoratele 
şcolare judeţene/al municipiului Bucureşti şi unităţile de învăţământ preuniversitar duc la 
îndeplinire prevederile prezentului ordin.   
   Art. 5. -   Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.   
 

 
Ministrul educaţiei şi cercetării, 

Cristina Monica Anisie  

 
    Bucureşti, 17 septembrie 2020.   
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