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CE ESTE ÎNVĂŢĂMÂNTUL DUAL? 
 
Învățământul dual, reglementat prin metodologie specifică, aprobată prin OMEN nr. 3554/2017, reprezintă o formă de 
organizare a învăţământului profesional și tehnic cu următoarele caracteristici specifice: 

a) este organizat, într-un cadru unitar, de către unitățile de învățământ la solicitarea operatorilor economici sau a 
structurilor asociative interesate, cum ar fi camere de comerț, asociații patronale de ramură, clustere, în calitate de 
potențiali angajatori și parteneri de practică; 
b) asigură o rută alternativă  educaţie şi formare profesională, organizată  pe baza de parteneriat şi conform  unor 
contracte individuale de pregătire practică, prin pregătirea practică încheiate cu operatorii economici care asumă ca 
responsabilitate principală pregătirea practică a elevilor. 
c) operatorii economici asigură pregătirea practică a elevilor, bursă cel puțin la nivelul celei acordate din fonduri 
publice pentru învățământul profesional şi alte cheltuieli pentru formarea de calitate a elevilor; 
d) se bazează pe un parteneriat extins, asigurând colaborarea dintre unitățile de învățământ partenere, autoritățile 
publice centrale și locale și mediul economic și asociativ.. 

 
Învăţământul dual se adresează absolvenţilor clasei a VIII-a, are o durată de cel puţin 3 ani şi are o pondere 
semnificativă a pregătirii practice derulate la operatorul economic: 
- în primul an, pregătirea practică realizată în atelierele şcolii şi la operatorul economic reprezintă aproximativ 20% 
din timpul total alocat programului;  
- în al doilea an aproximativ 60% din timp este alocat pregătirii practice; 
- în anul al treilea, aproximativ 72% din timp este alocat pregătirii practice. 
Pe parcursul celor trei ani sunt organizate stagii comasate de practică cu o durată totală de 24 săptămâni, 5 săptămâni 
în primul an, 9 săptămâni în anul doi şi 10 săptămâni în cel de-al treilea an. 
 
Avantaje elevi: 
 
Elevii din învățământul dual dobândesc o relație timpurie cu un potențial  loc de muncă , accesul la resursele 
tehnologice actuale asigură o relevanță și o calitate crescută a formării profesionale.Absolvenților învățământului 
duale le pot fi oferite locuri de muncă imediat după finalizarea studiilor și pot să-și continue studiile în funcție de 
interesele personale. 
Elevii din învăţământul dual beneficiază de susţinere financiară acordată de la bugetul de stat prin intermediul 
Programului naţional de protecţie socială "Bursa profesională", prin care, fiecare elev primeşte suma de 200 lei, în 
condiţiile stabilite prin Hotărârea de Guvern nr. 951/2017 privind modalitatea de subvenţionare de către stat a 
costurilor pentru elevii care frecventează învăţământul profesional, inclusiv dual. Suplimentar, elevii primesc o bursă 
de la operatorul economic, cel puţin la nivelul celei acordate din fonduri publice (Legea educaţiei naţionale, art. 25). 
Elevii înscrişi în învăţământul dual pot beneficia de masă şi cazare gratuită în cantinele şi internatele şcolare. 
Acoperirea cheltuielilor pentru cazarea şi masa acestora se poate asigura din bugetele locale sau de la consiliile 
judeţene, prin decizii proprii. În cazul elevilor care frecventează învăţământul dual în altă unitate administrativ-
teritorială decât cea de domiciliu, decontarea cheltuielilor de transport şi facilităţile de cazare şi masă gratuite 
prevăzute anterior se acordă, conform prevederilor prezentei legi, indiferent de oferta de educaţie şi formare 
profesională disponibilă în localitatea de domiciliu. (Legea educaţiei naţionale, art. 12). 
 
Învăţământul dual îndeplineşte următoarele cerinţe: 

 Contract de parteneriat încheiat între operatori economici sau între structuri asociative/ un consorţiu de 
operatori economici), unitatea de învăţământ şi unitatea administrativ-teritorială (UAT) pe raza căreia se află 
unitatea şcolară (contract care stabileşte condiţiile de colaborare, drepturile şi obligaţiile părţilor, precum şi 
costurile asumate de parteneri). 

 Contractul individual de pregătire practică încheiat între elev, (părintele, tutorele sau susţinătorul legal al 
elevului minor), operatorul economic şi unitatea de învăţământ( contract care stabileşte drepturile şi obligaţiile 
părţilor). 

 Facilităţi fiscale pentru operatorii economici care încheie contract de parteneriat cu unităţile de învăţământ 
(facilităţi la plata impozitelor, taxelor şi contribuţiilor datorate bugetului de stat, bugetului asigurărilor sociale, 
bugetelor fondurilor speciale sau bugetelor locale, potrivit prevederilor legale). 

 Decontarea cheltuielilor de transport, cazare şi masă (gratuite) în internate şcolare pentru elevii din 
învăţământul dual, indiferent de oferta existentă în localitatea de domiciliu. 
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Formaţiuni de studii în învăţământul dual: 

 Clase cu min. 20, max. 30 elevi (în medie 25 de elevi); 

 Instruirea practică şi pregătirea de specialitate pe grupe de min. 10 elevi, max. 15 elevi; 

 Clasele pot fi constituite din max. 3 grupe cu calificări diferite; 

 Normarea posturilor didactice pentru activităţile de laborator şi instruire practică din învăţământul liceal 
tehnologic şi din învăţământul profesional se face pe grupe, pe baza normativelor în vigoare privind 
formaţiunile de studiu. 

 
PREGĂTIREA ADMITERII ÎN ÎNVĂŢĂMÂNTUL DUAL PENTRU ANUL ŞCOLAR 2021-2022 
 
În perioada februarie– iunie 2021 
Implicarea în promovarea învăţământului dual în unităţile de învăţământ gimnaziale, alături de reprezentanţii 
unităţilor de învăţământ profesional şi tehnic cu care organizează şcolarizarea. În acest scop, este recomandat ca 
operatorii economici să se implice în promovarea calificărilor profesionale din oferta educaţională în cadrul: 
- vizitelor elevilor din gimnaziu în companiile pe care le reprezintă operatorii economici; 
- întâlnirilor organizate la nivelul unităţilor de învăţământ cu elevi din gimnaziu şi cu părinţii acestora, pe baza unui 
grafic stabilit de comun acord cu Inspectoratele şcolare; 
- acţiunilor organizate de inspectoratele şcolare pentru promovarea învăţământului dual. 
 
În perioada 17-28 mai 2021 
Participarea la Târgul ofertelor educaţionale. 
 
 
ADMITEREA ÎN ÎNVĂŢĂMÂNTUL DUAL 
 
09-10 iulie 2021 
Participarea la derularea probelor eliminatorii în unitățile de învățământ în care s-a decis organizarea acestora.  
13-14 iulie 2021 
Participarea la derularea probelor admitere, la unităţile de învăţământ şi pentru calificările profesionale pentru care 
numărul elevilor înscrişi este mai mare decât numărul locurilor disponibile sau în cazul în care s-a decis susţinerea de 
probe de admitere indiferent de numărul de candidaţi înscrişi pe numărul de locuri disponibile  
 
27 – 28 iulie 2021 
Participare la probele eliminatorii sau de admitere pentru a doua etapă de admitere în învăţământul dual, în unitățile 
de învățământ în care s-a decis organizarea acestora. 
 

 
 
Promovare învăţământ profesional, inclusiv dual 

 Platfoma informatică a CNDIPT http://www.alegetidrumul.ro/ - portalul de informare al tuturor elevilor, 
profesorilor și reprezentanților companiilor interesați de urmarea unei rute de formare profesională prin 
învățământul profesional și tehnic, precum și de dezvoltarea unei opțiuni de educaţie şi pregătire practică care 
să facilliteze tranziția de la școală la piața muncii în continuă schimbare. 
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