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CE ESTE ÎNVĂȚĂMÂNTUL 

PROFESIONAL ÎN SISTEM DUAL? 

Învățământul dual permite elevilor înscriși la o 

școală profesională de stat să își formeze 

cunoștințele practice în mediul real de muncă 

oferit de companii, să se familiarizeze cu mediul 

de muncă direct în firma care valorifică  

competențele elevului, ceea ce reprezintă o premisă 

utilă și necesară al debutului vieții profesionale. 

 

Acest tip de învățământ are scopul de a livra 

forța de muncă necesară angajatorilor și se face 

pe baza solicitării operatorului economic. 



CE ESTE ÎNVĂȚĂMÂNTUL 

PROFESIONAL ÎN SISTEM DUAL? 

Formarea profesională în sistem dual se realizează în 

parteneriat public-privat, în acest proces fiind implicați 

toți factorii interesați în obținerea unei forțe de muncă, 

calificată la cele mai înalte standarde.  

 

Prin învățământul profesional în sistem dual agenții 

economici devin furnizori de formare profesională, 

parteneri de practică și potenţiali angajatori ai 

absolvenților. 

  

Pregătirea teoretică este asigurată de către școală, iar 

pregătirea practică de către companie, în baza unui 

contract de practică individuală. 

 



CE ESTE ÎNVĂȚĂMÂNTUL 

PROFESIONAL ÎN SISTEM DUAL? 

 

 

Sistemul de învățământ dual este înscris în sistemul de stat 

gratuit, fiind susținut de ME. 

 

Tinerii care aleg să învețe o meserie în acest sistem beneficiază 

atât de programele obișnuite ale ministerului, cât și de un sistem 

bursier privat. 

     

Poate fi accesat de absolvenții de clasa a VIII-a, iar ponderea 

orelor de pregătire practică și teoretică în fiecare an de studiu 

este: 

Anul I: 80% ore teorie și 20% ore practică în cadrul companiilor; 

Anul II: 50% ore teorie și 50% ore practică în cadrul companiilor; 

Anul III: 45% ore teorie și 55% ore practică în cadrul companiilor. 



CE AVANTAJE VOR AVEA ELEVII CARE 

ALEG ÎNVĂȚĂMÂNTUL PROFESIONAL ÎN 

SISTEM DUAL? 

Diploma (atestatul de certificare profesională) este 

recunoscută atât în ţară, cât şi în Uniunea Europeană. 

  

Elevul alege calificarea şi agentul economic unde va 

învăța o meserie căutată, cerută şi bine plătită. 
 

Elevul poate continua studiile liceale dacă îşi doreşte 

o carieră prin şcoala postliceală sau prin studii 

superioare. 
 

Contract individual de pregătire practică cu agentul 

economic, contract care după absolvirea şcolii se 

transformă în contract de muncă. 

 



CE AVANTAJE VOR AVEA ELEVII CARE 

ALEG ÎNVĂȚĂMÂNTUL PROFESIONAL ÎN 

SISTEM DUAL? 

Elevii primesc 200 de lei bursă de la stat, plus între 200 

şi 1.000 de lei de la companiile unde fac practica, dar și 

cazare, masă și transport, iar după 3 ani au locul de 

muncă asigurat.  

 

De exemplu, un elev care joi ia examenul de certificare, 

luni poate fi deja angajat, ia un salariu foarte bun, poate 

avansa în carieră și are siguranță în viață, nefiind nevoit 

să accepte orice job pentru a trăi. 

 

 



LEGISLAȚIE. CALENDAR ADMITERE  

AN ȘCOLAR 2022-2023 

OME nr. 5142/30 august 2021 privind organizarea, 

desfășurarea și calendarul admiterii în învăţământul 

profesional de stat și în învățământul dual de stat pentru 

anul şcolar 2022-2023. 

OMENCS 3556/2017 privind Metodologia – cadru de 

organizare și desfășurare a admiterii în învățămâtul dual 

pentru calificări profesionale de nivel 3. 

OMEN 5068/2016 privind aprobarea Metodologiei de 

organizare şi desfăşurare a admiterii în învăţământul 

profesional de stat. 

 

 



CONCLUZIE 

Școlarizarea este pe o perioadă de trei ani pentru tineri cu vârsta până 

în 23 de ani, cel puțin absolvenți de gimnaziu, care vor fi sprijiniți pe 

întreaga durată de formare, asigurându-li-se o calificare profesională 

recunoscută la nivel european, acces la practică și ulterior prioritate la 

angajare. 

 

Concret, prin învățământul profesional în sistem dual agenții 

economici devin furnizori de formare profesională, parteneri de 

practică și potenţiali angajatori ai absolvenților. 

 

Un avantaj major al sistemului de învățământ dual îl reprezintă 

posibilitatea de a învăța o meserie direct de la profesioniști pentru 

dezvoltarea atât din punct de vedere profesional, cât și academic. 

 

Practica este coordonată și se face direct la operatorul economic, sub 

stricta supraveghere a unui tutore desemnat de către companie. După 

absolvire, elevii vor avea prioritate la angajare în cadrul companiilor în 

care s-au format pe parcursul studiilor. 

 

 




