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ÎNVĂȚĂMÂNTUL PROFESIONAL OFERĂ 

 

 Pregătire de bază într-un domeniu de formare 

profesională, pe parcursul primului an de învăţământ. 

 Pregătire generală şi de specialitate, specifică unei 

calificări profesionale, pe parcursul celui de-al doilea şi al 

treilea an de învăţământ. 



CE ESTE ÎNVĂȚĂMÂNTUL PROFESIONAL DE TIP 

DUAL? 

 Învăţământul profesional de tip dual reprezintă o formă a 

învățământului, organizat în parteneriat cu operatori 

economici autorizaţi. 

 Operatorii economici, parteneri de practică, asigură 

resursele materiale și umane necesare pregătirii practice a 

elevilor în cadrul activităților de instruire practică și a 

stagiilor de pregătire practică derulate pentru dobândirea 

calificării profesionale. 



CUI SE ADRESEAZĂ ACEST TIP DE 

ÎNVĂȚĂMÂNT? 

 Învăţământul profesional de tip dual se adresează elevilor 

care au absolvit clasa a VIII- a, cu vârsta de până la 23 de 

ani. 

 Absolvenţii învăţământului obligatoriu care întrerup 

studiile pot fi cuprinşi, până la împlinirea vârstei de 26 de 

ani, într-un program de pregătire profesională, inclusiv 

prin învăţământ dual. 

 



CUM SE DESFĂȘOARĂ STAGIILE DE 

PREGĂTIRE PRACTICĂ? 

 Fiecare elev major, respectiv părintele, tutorele sau 

susţinătorul legal al elevului minor încheie un contract 

individual de pregătire practică cu operatorul economic 

şi unitatea de învăţământ, reglementat prin metodologie 

specifică elaborată de Ministerul Educaţiei Naţionale. 



INSTRUIRE PRACTICĂ 



BENEFICII PENTRU ELEVI 

 Din partea statului, elevii care urmează acest traseu de 

pregătire beneficiază de o ”bursă profesională” lunară, în 

cuantum de 200 RON.   

  Din partea operatorilor economici, agentul economic 

oferă o bursă, cel puțin egală cu cea oferită de stat la care 

se pot adăuga: cheltuieli cu examinările de medicină a 

muncii și analize medicale obligatorii, asigurarea de risc, 

echipamente de lucru și protecție, conform cerințelor și 

riscurilor la locul de muncă.  

 Asigurarea cheltuielilor de transport, masă și cazare.       



CE POSIBILITĂȚI AU ELEVII DUPĂ 

ABSOLVIRE? 

 Absolvenţii învăţământului profesional de tip dual,  
dobândesc certificat de calificare profesională nivel 3 şi 

suplimentul descriptiv al certificatului, conform Europass. 

 Certificatul de calificare permite obținerea unui loc de 

muncă. 

 Absolvenţii învăţământului profesional de tip dual, pot 

continua studiile în clasa a XI-a a învăţământului liceal, în 

condiţiile legii și ale reglementărilor specifice stabilite de 

Ministerul Educaţiei Naționale. 



ATELIER MOTOARE 



CUM SE FACE ÎNSCRIEREA? 

 Perioada de înscriere este: 5-8 iulie 2021. 

 Fișa de înscriere se eliberează de unitatea de învățământ 

gimnazială unde elevul a absolvit clasa a VIII-a.  

 Fișa de opțiuni, pentru învățământul dual, se completeză 

la unitatea de învățământ care organizează clase de 

învățământ profesional-dual. 



INSTRUIRE  PRACTICĂ  



OFERTA EDUCAȚIONALĂ   

LICEUL TEHNOLOGIC NR. 1, CÂMPULUNG 

MOLDOVENESC 

 În anul școlar 2021-2022, elevii absolvenți ai  clasei a 

VIII– a care doresc să urmeze un parcurs profesional în 

învățământul dual, pot opta pentru specializarea Mecanic 

Auto. 

 Pentru clasa a IX-a învățământ profesional dual,  la 

specializarea  Mecanic Auto sunt disponibile  20 de locuri. 

 



TEORIE ȘI PRACTICĂ 



LICEUL TEHNOLOGIC NR. 1, CÂMPULUNG 

MOLDOVENESC OFERĂ: 

 Cadre didactice experimentate. 

 Săli de clasă la standarde europene. 

 Susținere financiară din partea școlii și a agenților 
economici. 

 Învățământ profesional dual + 400 lei + cazare + masă + 
echipament de lucru. 

 Posibilitatea de cazare și masă în internatul liceului în 
camere renovate și modernizate la ultimele standarde 
europene. 
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