Învăţământul 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 OUG 81/2016, 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 principala 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.
Metodologia de organizare şi funcţionare a învăţământului dual, aprobată prin
OMEN nr. 3554/29.03.2017 a fost publicată în Monitorul Oficial Nr.232 din 5 aprilie
2017.
http://legeaz.net/monitorul-oficial-232-2017/omen-3554-2017-metodologie-organizarefunctionare-invatamant-dual
Metodologia-cadru de organizare şi desfăşurare a admiterii în învăţământul dual
pentru calificări profesionale de nivel 3, conform Cadrului naţional al calificărilor,
aprobată prin OMEN nr. 3556/29.03.2017 a fost publicată în Monitorul Oficial, Partea I
nr. 231 din 4 aprilie 2017.
http://lege5.ro/Gratuit/ge2tknbvhe3q/ordinul-nr-3556-2017-privind-aprobareametodologiei-cadru-de-organizare-si-desfasurare-a-admiterii-in-invatamantul-dualpentru-calificari-profesionale-de-nivel-3-conform-cadrului-national-al-calificar
Pentru anul școlar 2018-2019, operatorii economici interesaţi, în calitate de
potenţiali angajatori şi parteneri de practică, pot solicita în scris la Inspectoratul şcolar,
şcolarizare în învăţământul profesional dual la o anumită unitate de învățământ,
pentru o anumită calificare.
Liceul Tehnologic “1 Mai”, Municipiul Ploieşti
poate şcolariza
în învăţământul profesional dual următoarele calificări de Nivel 3: Electronist
aparate şi echipamente, Electrician exploatare joasă tensiune, Electrician constructor,
Confecţioner produse electrotehnice, Lăcătuş construcţii metalice şi utilaj tehnologic,
Strungar, Sudor, Mecanic echipamente hidraulice şi pneumatice, Mecanic utilaje şi
instalaţii în industrie.

Legislația în vigoare:
o Ordinul privind aprobarea calendarului etapelor şi acţiunilor pentru
stabilirea cifrei de şcolarizare la învăţământul dual şi la învăţământul
profesional pentru anul şcolar 2018-2019 este OMEN 5360/16.10.2017.
o Calendarul etapelor şi acţiunilor pentru stabilirea cifrei de şcolarizare la
învăţământul dual şi la învăţământul profesional pentru anul şcolar 20182019 este prevăzut în Anexa nr. 1 la OMEN 5360/ 16.10.2017.
o Modelul Contractului-cadru pentru formarea profesională a elevilor prin
învățământul profesional de stat este cel din anexa nr. 1 la Metodologia de
organizare și funcționare a învățământului profesional de stat, aprobată
prin OMENCS nr. 5033/2016.
o Modelul Contractului de parteneriat pentru învăţământul dual este cel din
anexa la Metodologia de organizare şi funcţionare a învăţământului dual,
aprobată prin OMEN nr. 3554/2017.
o Formularul de solicitare de către operatorii economici a şcolarizării în
învăţământul dual pentru anul şcolar 2018-2019 este cel din Anexa nr. 1 la
Calendarul etapelor şi acţiunilor pentru stabilirea cifrei de şcolarizare la
învăţământul dual şi la învăţământul profesional pentru anul şcolar 20182019, prezentat mai jos.

Solicitare de şcolarizare în învăţământul dual
pentru anul şcolar 2018-2019
1. Date privind operatorul economic
1.1. Denumirea operatorului economic:……………………………………………………………
1.2. Adresa:…………………………………………………………………………………………..
1.3. Date de contact:
Telefon: ………..............................… Fax: .........................................................
E-mail: ………………....……………………….
Pagina web: …………….………………………
1.4. Persoana de contact:
Numele şi prenumele: …………………………………………………………….
Funcţia: ……………………………………………………………………………
Date de contact:
Telefon:……......……………… Fax: .................................................
E-mail:…………………
2. Solicitarea de şcolarizare

Solicităm includerea următoarelor calificări în planul de şcolarizare pentru învăţământul dual în anul
şcolar 2018-2019:
Calificarea profesională solicitată1
Numărul de locuri solicitate

3. Precizări privind unitatea/unităţile administrativ teritoriale pe raza căreia/cărora se solicită
şcolarizare şi preferinţe privind unitatea de învăţământ pentru încheierea contractului de
parteneriat
Judeţul

Localitatea

Unitatea de învăţământ parteneră preferată2

Menţionăm că vom asigura pregătirea practică a elevilor în cadrul unităţii noastre, în conformitate cu
standardele de pregătire profesională în vigoare.
Menţionăm că vom acorda pentru fiecare elev, conform numărului de locuri solicitate, bursă la nivelul
celei acordate din fonduri publice.3
Menţionăm că vom angaja cheltuieli pentru formarea de calitate a elevilor, cheltuieli care vor fi
negociate şi detaliate în contractul de parteneriat pe care îl vom încheia cu unitatea de învățământ și
unitatea administrativ-teritorială pe raza căreia se află unitatea școlară la care vor fi alocate locurile
aprobate pentru şcolarizare în învăţământul profesional dual.
Data:…………………

Reprezentant legal,
Funcţia ...................................................................
Numele şi prenumele ...………………...................
Semnătură, [ştampilă]…………………................

Se completează conform Nomenclatorului calificărilor profesionale pentru care se asigură pregătirea prin
învăţământul profesional, aprobat prin HG 866 din 13 august 2008
2
Indicarea preferinței pentru o unitate de învăţământ este opțională. Alocarea pe unităţi de învăţământ a cifrei de
şcolarizare în învăţământul profesional dual se va realiza ţinând cont de preferinţele operatorilor economici şi în
funcţie de posibilităţile de constituire a formaţiunilor de studii, cu respectarea reglementărilor referitoare la
efectivelor minime şi maxime de elevi în conformitate cu articolul 63, alineatul (1) litrele e 1), e2) și e3),din OUG nr.
81/2016
3
Cerinţă în conformitate cu articolul 25, alineatul (4) lit. c) din OUG nr. 81/2016..
1

