
EXEMPLE DE BUNE PRACTICI 
ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL DUAL



ȘCOLARIZARE ÎN ÎNVĂŢĂMÂNTUL PROFESIONAL DUAL 

Prin Ordonanţa de urgenţă nr.81/2016 privind modificarea şi completarea

Legii educaţiei naţionale nr.1/2011, a fost introdus învăţământul dual, formă de

organizare a învăţământului profesional şi tehnic.

Potrivit OUG81/2016, învăţământul dual este o formă de organizare a

învăţământului profesional şi tehnic cu următoarele caracteristici specifice:

a) este organizat la iniţiativa operatorilor economici interesaţi, în calitate de

potenţiali angajatori şi parteneri de practică;

b) asigură oportunităţi sporite de educaţie şi formare profesională pe baza

unui contract de parteneriat şi a unor contracte individuale de pregătire practică,

prin pregătirea practică organizată în răspunderea principală a operatorilor

economici;

c) operatorii economici asigură pregătirea practică a elevilor, bursă la

nivelul celei acordate din fonduri publice şi alte cheltuieli pentru formarea de

calitate a elevilor;

d) facilitează implicarea operatorilor economici în mecanismele decizionale

la nivelul unităţii de învăţământ partenere.



Povestea noastră frumoasă a început în 2019...

ETAPELE STABILIRII PLANULUI DE  ȘCOLARIZARE

Întâlnire în cadrul Liceului

Tehnologic “1 MAI”, Municipiul Ploiești

pentru informarea operatorilor

economici privind posibilitatea de

solicitare a școlarizării în învățământul

dual pentru anul școlar 2019-2020.

Au participat operatori economici

interesați de calificările Sudor și

Lăcătuș construcții metalice și utilaj

tehnologic.



LICEUL TEHNOLOGIOC „1 MAI” MUNICIPIUL PLOIEȘTI

ÎNVĂȚĂMÂNT DUAL – Clasa a IX a, ANUL ȘCOLAR 2019-2020

Domeniul

de pregătire

Nivelul

de 

calificare

Calificarea

profesională

Operatori economici PARTENERI 

/

nr locuri

Mecanică 3

Lăcătuș 

construcții 

metalice și utilaj 

tehnologic 

KRAFTANLAGEN ROMANIA / 

5 locuri

Mecanică 3 Sudor
KRAFTANLAGEN ROMANIA / 

5 locuri

Mecanică 3 Sudor 

HABAU PPS PIPELINE SYSTEMS 

S.R.L. PLOIEȘTI / 

6 locuri

Mecanică 3 Sudor 

S.C. J. CHRISTOF E&P 

SERVICES S.R.L., COMUNA 

BRAZI / 10 locuri

Mecanică 3 Sudor

S.C. ROHRER SERVICII 

INDUSTRIALE S.R.L. 

BUCUREȘTI /

6 locuri

Operatorii economici au transmis solicitările de școlarizare în învățământul 

dual astfel:



Apariṭia Metodologiei de organizare și funcṭionare a învӑṭӑmântului dual, în

2017, a permis organizarea claselor pentru această formă de învӑṭӑmânt. Implicarea

agenţilor economici în domeniul educaţiei, prin susţinerea învăţământului profesional

dual, a prins tot mai mult contur la nivelul judeţului Prahova, aceasta putând fi soluția

rezolvӑrii deficitului de resurse umane calificate, dezvoltarea afacerilor operatorilor

economici, cu impact pozitiv asupra comunitӑṭii.

În urma campaniilor de informare organizate de ISJ Prahova, și ca urmare a

nevoii de personal calificat, Liceul Tehnologic “1 MAI”, Municipiul Ploiești a încheiat

contracte de parteneriat cu patru firme din domeniul Mecanică, pentru anul școlar 2019-

2020.



A luat naștere Școala Tehnologică Austriacă din România (STAR),

proiectul educațional în cadrul căruia elevii noștri vor învăța meseriile

de SUDOR și LĂCĂTUȘ CONSTRUCȚII METALICE ȘI UTILAJ

TEHNOLOGIC, foarte căutate pe piața forțelor de muncă, direct de la

profesioniști din companii de renume.

Agenții economici implicați în acest proiect sunt:

 S.C. J. CHRISTOF E&P SERVICES S.R.L., COMUNA BRAZI,

 HABAU PPS PIPELINE SYSTEMS S.R.L. PLOIEȘTI,

 KRAFTANLAGEN ROMANIA,

 S.C. ROHRER SERVICII INDUSTRIALE S.R.L. BUCUREȘTI.

Proiectul este inițiat de Ambasada Austriei-Secția Tehnologică, în

parteneriat cu cele patru companii și Liceul Tehnologic "1 Mai",

Municipiul Ploiești, având la bază învățământul dual, printr-o

combinație ideală a informațiilor teoretice cu cele practice.



Unitatea școlară a încheiat contracte-cadru cu operatorii economici și

administrația publică locală pentru formarea profesională a elevilor prin

învățământul dual și a înaintat la ISJ Prahova propunerea privind numărul de

locuri în învățământul dual, împreună cu contractele-cadru încheiate.

Elevilor participanți în proiectului STAR:

 li se acordă burse în cuantum de 400

lei lunar,

orele de laborator tehnologic și stagiile

de pregӑtire practicӑ se vor desfășura

numai la sediul operatorilor economici

parteneri, dupӑ un program stabilit de

comun acord cu școala,

elevii vor avea asigurate analizele

medicale de medicina muncii,

echipamentul de lucru și de protecṭie,

transportul la și de la locul de practică,

o masă pe zi la locul de practică,

celor care stau la căminul liceului li se

decontează cazarea și cele 3 mese pe zi.



S.C. J. CHRISTOF E&P SERVICES S.R.L., COMUNA BRAZI

Povestea noastră

STAR - ȘCOALA TEHNOLOGICĂ AUSTRIACĂ DIN 

ROMÂNIA

Partener
competent şi de 
încredere la nivel
mondial în
domeniiile:

- construcţiilor de 
instalaţii
complexe, 

- serviciilor
industriale, 

- construcţiei
aparatelor, 
tehnologiei EMSR, 

- tehnologiei
energetice şi de 
protecţie a 
mediului
înconjurător

- servicii
petroliere

Cei peste 100  de 
ani de experienţă
de piaţă, larga
varietate a 
ofertelor, 
experienţa
internaţională şi
cei 2000 de 
angajaţi extrem de 
motivaţi, cu înaltă
specializare şi
pregătire, 
constituie baza
relaţiilor durabile
şi pozitive cu 
clienţii.

Cu peste 17 
puncte de lucru în
România și
reprezentanțe în
cele mai
importante țări ale 
lumii, vin cu o 
tradiție de ani de 
zile în spate, iar
acum sunt aici să
învețe elevii noștri
o meserie de 
viitor - cea de 
sudor.



HABAU PPS PIPELINE SYSTEMS S.R.L. PLOIEȘTI

Habau

este o companie

austriacă prezentă în

România de 19 ani. În

calitate de anteprenor

general, deține o cotă

de piață importantă din

proiectele de mare

anvergură din întrega

Europă.

Ca parte a grupului

Habau, PPS are

aproximativ 500 de

angajați în Austria și pe

plan internațional.

Realizează:

- lucrări de instalații și

montaj pentru

conducte distribuție și

transport apă, produse

petroliere;

-stații de comprimare;

-lucrări de proiectare

și supervizare.



KRAFTANLAGEN ROMANIA

Kraftanlagen România, parte
din Kraftanlagen Group
Germania (membră
Bouygues Construction
Franța), este prezentă pe
piață din 2007.

Sunt specialiști de top în
construcția conductelor și
instalațiilor din industria
chimică și petrochimică.

- proiectează și construiesc
noi instalații și conducte în
instalații industriale și
rafinării,

-realizează ridicarea
componentelor complete ale
instalației,

-prefabricarea bobinelor,
modulelor, construcțiilor și
brațelor din oțel,

-întreținerea și reparațiile,
construcția de conducte
subterane pentru petrol, gaz,
aburi și apă,

-managementul proiectelor
și automatizare servicii.



S.C. ROHRER SERVICII INDUSTRIALE S.R.L. BUCUREȘTI

Rohrer Group este una dintre
cele mai mari companii de
construcţii de eşafodaje din
Europa.

Realizează pachetul complet
în construcţiile de eşafodaje
industriale, speciale şi pentru
faţade pentru şantiere
individuale, proiecte mari sau
contracte cadru pe termen
lung.

Politica corporativă a
Grupului Rohrer este formată
din 4 principii:

- Securitate: „Securitatea la
locul de muncă și prevenirea
accidentelor au cea mai mare

prioritate”
- Mediu: „Vrem să jucăm un
rol activ în protecția mediului
în zona activităților noastre.”
- Personal: personal motivat
și înalt calificat, care
contribuie la protecția
propriului mediu .
- Tehnologie și echipamente:
Echipamente la cel mai înalt
nivel. Dezvoltați și oferiți
soluții inovatoare și
ecologice.



POPULARIZAREA ÎNVĂȚĂMÂNTULUI DUAL 



PROMOVAREA  ÎN ȘCOLILE GIMNAZIALE DIN PLOIEȘTI ȘI DIN JUDEȚ



La festivitatea de deschidere a anului

școlar 2019-2020, cei 32 elevi implicați în

proiectul STAR, 5 elevi ce vor fi formați pentru

calificarea Lăcătuș construcții metalice și

utilaj tehnologic și 27 elevi pentru calificarea

Sudor, au primit din partea operatorilor

economici, ghiozdane personalizate și

rechizite școlare.



ELEVII DIN 

ÎNVĂȚĂMÂNTUL DUAL 

în pregătirea practică la 

operatorii economici









Pentru anul școlar 2020-2021

Am extins parteneriatele de colaborare pentru ÎNVĂŢĂMÂNTUL PROFESIONAL 

DUAL cu  agenți economici de renume din Ploiești:

S.C. INDUSTRIAL MONTAJ S.A. PLOIEȘTI

și UZTEL S.A. PLOIEȘTI

UZTEL S.A. PLOIEȘTI
Cu peste 107 de ani de

activitate în industria de petrol și

gaze, este unul dintre cei mai

importanți producători de utilaj

petrolier, asigurând și servicii de

reparații.

Este cunoscută prin calitatea

produselor sale, prin termene de

livrare scurte și adaptabilitate la

cerințele pieței, capacități de

producție moderne și personal

specializat în domeniul petrolului

și gazelor.

S.C. INDUSTRIAL MONTAJ 
S.A. PLOIEȘTI
oferă soluţii generale si complete
şi finalizează proiecte, cum ar fi:

 Construcţii metalice, 
construcţii civile, construcții
de schelă, izolații

 Ridicare / Montaj de structură
metalică

 Conducte
 Fabricarea şi repararea de 

rezervoare (atmosferice și
sub presiune)

 Lăcătușerie: balustrade -
scări - pasarele – gard
protecție

 Structuri mecano-sudate



ÎNVĂȚĂMÂNT DUAL – Clasa a IX a, ANUL ȘCOLAR 2020-2021

Domeniul de 

pregătire

Nivelul de 

calificare

Calificarea

profesională

Operatori economici PARTENERI / nr 

locuri

Mecanică 3

Lăcătuș construcții 

metalice și utilaj 

tehnologic 

S.C. INDUSTRIAL MONTAJ S.A. 

PLOIEȘTI / 5 locuri

UZTEL S.A. PLOIEȘTI / 5 locuri

Mecanică 3 Sudor
S.C. J. CHRISTOF E&P SERVICES 

S.R.L., COMUNA BRAZI / 10 locuri

Mecanică 3 Sudor
HABAU PPS PIPELINE SYSTEMS S.R.L. 

PLOIEȘTI / 6 locuri

Mecanică 3 Sudor

S.C. ROHRER SERVICII INDUSTRIALE 
S.R.L. BUCUREȘTI / 3 locuri

Mecanică 3 Sudor
S.C. INDUSTRIAL MONTAJ S.A. 

PLOIEȘTI / 5 locuri

Operatorii economici au transmis solicitările de școlarizare și s-au încheiat

Contractele de parteneriat astfel:



FACEBOOK

STAR - Școala 

Tehnologică 

Austriacă din România

TELEFON: 0344 801 711

LICEUL TEHNOLOGIC

”1 MAI”, Municipiul 

Ploiești

Str. Petrolului nr. 16, 

Ploiești

Mijloace de transport:

1, 30, 2, 32

lic1maip@gmail.com 

www.liceul1maiploiesti.ro 

www.lic1maiploiesti.wordpress.com

SUNTEM    AICI

Mulțumim companiilor partenere 

pentru implicarea în acest 

proiect ! 

Succes în continuarea 

activităților  și extinderea 

colaborării!


