
 

ÎNVĂȚĂMÂNTUL DUAL 

- formă de organizare a 

învățământului profesional și tehnic 

 

 

 

În cadrul rolurilor noastre de profesori consilieri școlari oferim sprijin elevilor și privind informarea, 

consilierea și orientarea/reorientarea carierei lor.  

Pentru mai multă claritate a reperelor terminologice distingem între meserie, ocupație, funcție, 

profesie, carieră astfel: 

 meseria reprezintă ansamblul de cunoștințe și deprinderi practice dobândite de către o 

persoană prin școlarizare și activitate practică; 

 ocupația este activitatea utilă care aduce venit și constituie o sursă de existență; 

 profesia este specialitatea sau calificarea obținută prin studii; 

 funcția  este activitatea desfășurată într-o ierarhie de conducere sau execuție; 

 cariera reprezintă totalitatea profesiilor, meseriilor, ocupațiilor, rolurilor sociale, familiale, 

funcțiilor, experiențelor de muncă, timp liber, hobby-uri.  

Urmărind piața forței de muncă și observând dinamică profesiilor, s-a identificat necesitatea 

actualizării permanente a cunoștințelor, abilităților, competențelor pentru suportul și ghidarea optimă 
a beneficiarilor. 

 

 

Astfel, după absolvirea clasei a VIII-a elevii 

pot opta pentru un traiect de carieră care 

include învățământul liceal (teoretic, 

vocațional sau tehnologic) sau învățământul 

profesional/ învățământul profesional în 

sistem dual. 

 

 

https://www.edu.ro/invatamant-dual


Învățământul dual reprezintă o formă de organizare a învățământului profesional și tehnic și  are la 
bază:  

-un contract de parteneriat încheiat între unitatea de învățământ, operatorul economic și unitatea 

administrativ-teritorială 

-contracte individuale de pregătire practică realizate între operatorul economic, elev/părinte-tutore și 
unitatea de învățământ. 

 

Acestă formă de învățământ se organizează la 

iniţiativa operatorilor economici interesaţi ( 

potenţiali angajatori şi parteneri de practică) în 

scopul dobândirii de către elevi a anumitor 

cunoştinţe, deprinderi şi competenţe. 

Competenţele-cheie specifice acestuia se 

dezvoltă în contextul formării profesionale, mai 
ales pentru ocuparea unui loc de muncă. 

 

 

 

În cadrul învățământului dual: 

 operatorii economici asigură pregătirea practică a elevilor, le oferă burse și sprijin pentru formarea 

lor;  

 se asigură elevilor oportunităţi crescute de educaţie şi formare profesională;  

 se facilitează implicarea operatorilor economici la nivelul decizional al nivelul unităţii de învăţământ 

partenere; 

 beneficiarii sunt elevi care au absolvit clasa a VIII-a în anul școlar curent, sau în anii școlari 

trecuți, tinerii având vârsta maximă de 26 ani;  

 durata studiilor de cel puțin 3 ani, cursuri de zi, cu frecvenţă; 

 se certifică calificarea profesională în urma promovării examenului. 

 

Elevii realizează pregătirea practică în atelierele școlii și/sau la operatorul economic, conform 

clauzelor convenite în contractul de pregătire practică, stuctura fiind următoarea: 

 

clasa a IX-a  

20% pregătire practică - 5 săptămâni  

clasa a X-a  

60% pregătire practică - 9 

săptămâni 

clasa a XI-a  

72% pregătire practică - 10 

săptămâni 

Dintre avantajele acestei forme de învățământ se evidențiază: 

 bursă de minim 400 lei/lună pentru elevii din învățământul dual(finanțată de la bugetul de stat și 

de la operatorul economic); 

 instruire practică la companii/operatori economici de renume, cu acces la tehnologii moderne; 

 obținerea unei meserii calificate; 

 facilitarea angajării de către operatorul economic la care se derulează instruirea practică. 

 

Ca și obligații care revin, se încheie un contract prin care elevii și părinții își asumă faptul că după ce 

au finalizat studiile elevii se angajează pe o perioadă determinată la operatorii economic unde au 

desfășurat practică. 



În urma absolvirii formei de învățământ dual și respectiv a obținerii unei meserii, elevii pot continua 

studiile la liceu, în clasa a XI-a pentru obținerea unei calificări profesionale de nivel 4, care oferă 

posibilitatea accederii în învățământul postliceal sau superior, la nivel  postliceal, după finalizarea 
liceului, respectiv la facultate, după finalizarea liceului. 

Conform statisticilor privind inserția pe piața forței de muncă a absolvenților de învățământ dual 

al promoției 2020 s-a înregistrat un procent total de 53% al inserției pe piața muncii a absolvenților 

de învățământ dual certificați (cumulând angajatorii- operatori economici dual și alți operatori 

economici), operatorii economici implicați deveniți angajatori, au preluat ca forță de muncă 

aproximativ o treime din numărul total al absolvenților de învățământ dual certificați, ai promoției 

2020, domeniile și calificările fiind următoarele: 

 

material propus de profesor consilier Otilia Ardelean 
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Newsletter campania „Meseria face diferența!”( nr.1, 2, 3) 

ORDIN nr. 3554/2017 din 29 martie 2017 privind aprobarea Metodologiei de organizare şi 

funcţionare a învăţământului dual 

Alba A, Balaci I, Erdei I, Harasemiuc O, Velciov N - Pentru cariera elevilor tăi. Ghid pentru 

profesori, Centrul Educația 2000+ 
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