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PARTEA a III-a  

 

ADMITEREA ÎN ÎNVĂŢĂMÂNTUL DUAL PENTRU  

CALIFICĂRI PROFESIONALE DE NIVEL 3  

ÎN ANUL ŞCOLAR  

2017 - 2018 
 

 

Precizări privind învăţământul dual pentru calificări profesionale de nivel 3, 

conform Cadrului naţional al calificărilor 

 

 

Funcţionarea învăţământului dual este reglementată prin Ordinul M.E.N. nr. 3.554 din 29 

martie 2017 privind aprobarea Metodologiei de organizare şi funcţionare a învăţământului dual. 

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. 

Calitatea de elev în învăţământul dual, pentru nivelul 3 de calificare, este condiţionată de 

îndeplinirea cumulată a următoarelor condiţii:  

a) să fie absolvent al clasei a VIII-a;  

b) să fie apt din punct de vedere medical pentru cerinţele specifice calificării pentru care se 

pregăteşte;  

c) să aibă un contract individual de pregătire practică încheiat între elev, respectiv părintele, 

tutorele sau susţinătorul legal al elevului minor, operatorul economic şi unitatea de învăţământ.  

În cazul în care unui elev i se reziliază contractul individual de pregătire practică, unitatea de 

învăţământ şi, după caz, inspectoratul şcolar vor identifica soluţiile aplicabile pentru a-i asigura 

condiţiile de finalizare a învăţământului obligatoriu şi a formării profesionale de nivel 3, în aceeaşi 

sau în altă unitate de învăţământ. 

Învăţământul dual îndeplineşte următoarele cerinţe: a) existenţa contractului de parteneriat 

încheiat între unul sau mai mulţi operatori economici sau între o asociaţie/un consorţiu de operatori 

economici, unitatea de învăţământ şi unitatea administrativ-teritorială pe raza căreia se află unitatea 

şcolară, contract care stabileşte condiţiile de colaborare, drepturile şi obligaţiile părţilor, precum şi 

costurile asumate de parteneri; b) existenţa contractului individual de pregătire practică, încheiat 

între elev, respectiv părintele, tutorele sau susţinătorul legal al elevului minor, operatorul economic şi 

unitatea de învăţământ, contract care stabileşte drepturile şi obligaţiile părţilor. 

În învăţământul dual stagiile de pregătire practică se efectuează exclusiv în răspunderea 

operatorilor economici parteneri de practică, în conformitate cu standardele de pregătire 

profesională, planurile de învăţământ şi curriculumul aferent. 
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Învăţământul dual este organizat ca învăţământ cu frecvenţă, cursuri de zi. Învăţământul dual 

se finalizează cu examen de certificare a calificării profesionale. 

Absolvenţii învăţământului dual pentru nivelul 3 de calificare pot continua studiile în ciclul 

superior al învăţământului liceal sau pot fi cuprinşi în programe de pregătire pentru echivalarea 

nivelului de învăţământ liceal. Condiţiile de acces, conţinutul şi durata acestor programe de pregătire 

sunt reglementate prin metodologii specifice, aprobate prin ordin al ministrului educaţiei naţionale. 

Pentru absolvenţii de gimnaziu din seria curentă şi din seriile anterioare care au depăşit cu 

mai mult de 3 ani vârsta clasei se pot organiza clase separate de învăţământ dual. 

Admiterea elevilor în învăţământul dual, pentru calificări profesionale de nivel 3, se face pe 

baza criteriilor stabilite de metodologia-cadru şi cu respectarea prevederilor legale privind 

organizarea şi funcţionarea învăţământului dual. 

Metodologia-cadru de organizare şi desfăşurare a admiterii în învăţământul dual pentru 

calificări profesionale de nivel 3 şi Calendarul admiterii în învăţământul dual de stat pentru calificări 

profesionale de nivel 3, pentru anul şcolar 2017-2018, au fost aprobate prin Ordinul M.E.N. nr. 3.556 

din 29 martie 2017. 

 

 

Oferta de şcolarizare la învăţământul dual pentru anul şcolar 2017-2018 

 

Nr. 
crt. 

Denumirea 
operatorului 

economic 

Date de contact: Adresa de 
e-mail/nr. de telefon/ nr. 

fax 

Planul de şcolarizare pentru satisfacerea 
solicitărilor agenţilor economici 

Nr. 
locuri 

Unitatea de 
învăţământ 

Calificarea 
profesională

 

1. 
S.C. S.M. ART 
DESIGN 2004 
SRL Constanţa 

Tel: 0720300997 
Fax: 0341455750 

E-mail: 
sm_artdesign@yahoo.com 

28 
Colegiul Tehnic 
"Vasile Pârvan" 

Constanţa 
613 - Tâmplar universal 

2. 
 

S.C. 
EXCLUSIV 
AUTO ENB 

SRL Constanţa 
 

Tel: 0241545477 
Fax: 0241515177 

E-mail: 
office@exclusivauto.ro 

20 
Liceul Tehnologic 
"Dimitrie Leonida" 

Constanţa 

527 - Mecanic auto 

10 
506 - Tinichigiu vopsitor 

auto 

           

 


