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CE ÎNSEAMNĂ ÎNVĂȚĂMÂNT DUAL?

DEFINIȚIE:

Învățământul dual este o formă de organizare a învățământului profesional și tehnic, tripartită,

care are la bază un contract de parteneriat între operatorul economic, unitatea de învățământ și unitatea

administrativ teritorială, precum și contracte individuale de pregătire practică între operatorul economic, elev/părinte-

tutore și unitatea de învățământ;

▪ Se adresează absolvenților clasei a VIII-a, cu vârsta de până la 26 de ani, având o durată a studiilor de cel puțin 3 ani.

▪ Clasele de elevi, pentru o anumită calificare, sunt formate la iniţiativa operatorilor economici interesaţi, în calitate 

de potenţiali angajatori şi parteneri de practică.

▪ Pe baza contractului de parteneriat și a contractelor individuale de pregatire practică, operatorii economici asigură 

pregătirea practică a elevilor, bursă la nivelul celei acordate din fonduri publice şi alte cheltuieli pentru formarea de 

calitate a elevilor.

Facilitează implicarea operatorilor economici în mecanismele decizionale la nivelul unităţii de învăţământ partenere.
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CE ÎNSEAMNĂ ÎNVĂȚĂMÂNT DUAL?
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STRUCTURA PREGĂTIRII DE PRACTICĂ PENTRU ÎNVĂȚĂMÂNT DUAL

Clasa a IX-a

20%

pregătire practică

5 săptămâni stagiu

Clasa a XI-a

72%

pregătire practică

10 săptămâni stagiu

Clasa a X-a

60%

pregătire practică

9 săptămâni stagiu

Pregătirea practică a elevilor se realizează în atelierele școlii și/sau la operatorul economic, conform clauzelor convenite

în contractul de pregătire practică.

Contractul de pregătire practică, încheiat individual pentru fiecare elev, poate fi completat și cu alte clauze specifice.

Pe parcursul celor trei 

ani sunt organizate 

stagii comasate de 

practică, cu o durată 

totală de 24 săptămâni 

distribuite pe cei 3 ani.

OMEN 3554/2017 Metodologiei de organizare şi funcţionare a învăţământului dual

OMEN 4798/2017 privind aprobarea Contractului de pregatire practică a elevilor din învățământul dual

Clase: minimum 20 şi maximum 30 elevi (în medie 24 de elevi); Instruirea practică și pregătirea de specialitate: 

pe grupe de minimum 10 și maximum 15 elevi;

Clasele pot fi constituite din maxim 3 grupe cu calificări diferite din același domeniu;
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RESPONSABILITĂȚI CE LE REVIN

OPERATORILOR ECONOMICI PARTENERI
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Până la apariția metodologiei specifice de acreditare a operatorilor economici implicați în formarea profesională prin dual,

învățământul dual se poate organiza FĂRĂ CONDIȚIA DE ACREDITARE A OPERATORILOR ECONOMICI.

▪ Asigurarea condițiilor materiale și a resurselor umane necesare pentru practica organizată la operatorul economic

sau în alte locații în răspunderea acestuia se asumă de către unitatea de învățământ împreună cu operatorul economic, 

prin semnarea contractului de parteneriat.

▪ Operatorii economici desemnează tutori de practică având studii cu nivel de educație și calificare profesională, 

conform Cadrului național al calificărilor, cel puțin egal cu nivelul de educație și calificare profesională pentru care se 

organizează școlarizarea elevilor în învățământul dual, fără obligația ca aceștia să aibă o formare pedagogică și 

metodică certificate.

PROCESUL DE AUTORIZARE
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DREPTURILE / AVANTAJELE

OPERATORILOR ECONOMICI PARTENERI
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CONTRACTUL DE PARTENERIAT 

DREPTURILE OPERATORULUI ECONOMIC

▪ Participarea la activităţile de informare şi promovare a ofertei de formare profesională

▪ Stabilirea probelor de admitere şi elaborarea procedurii de admitere

▪ Participarea la recrutarea, selecţia şi admiterea candidaţilor pentru locurile oferite în învăţământul dual

▪ Participarea la planificarea strategică a unităţii de învăţământ — planul de acţiune al şcolii (PAS)

▪ Participarea la proiectarea curriculumului în dezvoltare locală

▪ Reprezentarea în consiliul de administraţie al unităţii de învăţământ şi/sau, după caz, în Consiliul reprezentativ al operatorilor 

economici

▪ Stabilirea cuantumului şi a criteriilor de acordare a susţinerii financiare, stimulentelor şi altor forme de sprijin pentru elevi

▪ Stabilirea criteriilor de angajare a absolvenţilor absolvenţii pe care i-a format în baza contractelor de pregătire practică
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DREPTURILE / AVANTAJELE

OPERATORILOR ECONOMICI PARTENERI
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FACILITĂȚI FISCALE

PENTRU OPERATORII ECONOMICI

DEDUCTIBILITATEA CHELTUIELILOR

Operatorii economici pot deduce din venitul impozabil cheltuielile

efectuate, în baza contractelor cu unitățile de învățământ, pentru

organizarea şi desfăşurarea învăţământului dual.

Deductibilitatea cheltuielilor efectuate în baza contractelor 

încheiate cu unitățile de învățământ pentru organizarea şi 

desfăşurarea învăţământului dual se aplică și în cazul 

activităților independente.

DEDUCEREA AMORTIZĂRII

Operatorii economici își recuperează,

din punct de vedere fiscal, prin deducerea amortizării, 

cheltuielile aferente cu mijloacele fixe și investițiile, efectuateîn 

baza contractelor încheiate cu unitățile de învățământ, pentru 

organizarea şi desfăşurarea învăţământului dual.

VENITURI NEIMPOZABILE

Bursele, premiile şi alte drepturi sub formă de cazare, 

masă, transport, echipamente de lucru/protecţie şi 

altele asemenea primite de elevi pe parcursul 

învăţământului dual

V. alin. (9) introdus la art. 25 din Codul Fiscal (CF) - pct. 7 din OUG 84/2016

Art. 32, alin. (5) din LEN nr.1/2011, cu modificările și completările din OUG 81/2016 (pct. 5)

V. lit. h) și lit. i) introduse la art. 28 alin. (3) din CF - pct. 8 din OUG 84/2016

V. alin. 41) introdus la art. 68 din CF - pct. 12 din OUG 84/2016

V. lit. o1) introdusă la art. 62 din CF - pct. 11 din OUG 84/2016

V. Legea nr 239/6.11.2020 pentru modificarea si completarea legii nr. 227/2015 privind 

Codul fiscal
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Organizarea și funcționarea învățământului dual sunt reglementate prin metodologia

specifică a Ministerului Educației și Cercetării, aprobată prin Ordinul nr. 3554 / 2017.

În cadrul acestei metodologii se menționează că, dumneavoastră, ca operator economic

interesat de a investi în învățământul dual, trebuie să vă exprimați, în scris, intenția prin

completarea unei adrese de solicitare pentru școlarizare prin învățământul dual, conform

modelului anexă la metodologia menționată;

1
până la 19 noiembrie 2021 - Solicitarea pentru învățământ în sistem Dual

- trebuie să transmiteti solicitarea către Centrul Naţional de Dezvoltare a Învăţământului Profesional şi Tehnic (CNDIPT), la adresa de email

registratura.cndipt@gmail.com, în format pdf, documentul purtând semnătura și ștampila operatorului economic.

Vă recomandăm:

- ca la momentul completării solicitării să aveți în vedere Anexa 2 la Nomenclatorul calificărilor profesionale pentru care se asigură pregătirea prin 

învăţământul preuniversitar profesional (inclusiv cel dual), aprobat prin HG 844/2002, cu modificările și completările ulterioare, regăsind titulatura 

completă a calificărilor valabile operatorilor economici interesați de Domeniile: Alimentație publică, turism și activități conexe, respectiv Industrie 

alimentară.

- să aveți în vedere faptul că, unitatea de învățământ trebuie să fie autorizată sau acreditată pentru calificările pe care le doriți.

IMPLICAREA OPERATORILOR ECONOMICI

ETAPE ȘI ACȚIUNI

pentru anul școlar 2022-2023
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CONTACT

Inspectoratul Școlar Județean Giurgiu

ISGA

Găină Florentina

Str. Dr. Ion Munteanu, Nr. 3, Giurgiu
Tel:   0726328934
Fax:  0246/ 214255
E-mail: isjgiurgiu@yahoo.com

ALEGE INVĂȚĂMÂNTUL DUAL

mailto:isjgiurgiu@yahoo.com

