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Învățământul du-
al, această formă de 
învățământ profesional 
(care se se adresează ele-
vilor ce au absolvit clasa a 
VIII-a, până la vârsta de 
23 de ani), se organizea-
ză la inițiativa operatori-
lor economici, potențiali 
angajatori, dispuși să asi-
gure oportunități spori-
te de educație și forma-
re profesională. Se poate 
organiza în școli profesio-
nale independente sau în 
cadrul liceelor tehnologi-
ce, unități de învățământ 
acreditate sau autoriza-
te să furnizeze formare 
profesională inițială pen-
tru calificările de nivel 3 
(Cadrul Național al Califi-
cărilor), și se poate orga-
niza numai în parteneriat 
cu operatorii economici 
autorizați!

Pregătirea teoretică se 
realizează în cadrul școlii, 
iar pregătirea practică la 
operatorul economic:

  în clasa a IX-a - 
20% pregătire în compa-
nie și 80% în școală,

   în clasa a X-a - 
60% pregătire în compa-
nie și 40% în școală,

   în clasa a XI-a - 
70% pregătire în compa-
nie și 30% în școală.

Beneficii pentru 
elevi, dar și 
pentru operatorii 
economici

Din partea statu-
lui, elevii care urmează 
acest traseu de pregăti-
re profesională benefici-
ază de o ”bursă profesi-
onală” lunară, de 200 lei. 
Iar din partea operatori-
lor economici - susține-
rea financiară reprezin-
tă o sumă cel puțin egală 
cu bursa de la stat, la ca-
re se pot adăuga cheltu-
ieli cu examinările de me-
dicină a muncii și analize 
medicale obligatorii, asi-
gurare de risc, echipa-
mente de lucru și de pro-
tecție, conform cerințe-
lor și riscurilor la locul de 
muncă. Operatorii econo-
mici, parteneri de practi-
că, pot acorda elevilor din 
învățământul profesional 
de tip dual și alte forme 
de susținere și stimulen-
te financiare: asigurarea 
cheltuielilor de transport, 
masă, cazare, în condiți-

ile legii și în conformita-
te cu prevederile contrac-
tului cadru pentru forma-
rea profesională a elevi-
lor. Cei care acordă bur-
se și drepturi pentru ca-
zare și transport pen-
tru elevi scad din impozi-
tul pe profit sumele afe-
rente, în condițiile în ca-
re suma totală acordată 
trebuie se încadreze în li-
mita maximă de 3% din 
cifra de afaceri și să nu 
depășească 20% din im-
pozitul pe profit datorat. 
În vederea stimulării im-
plicării operatorilor eco-
nomici în educația și for-
marea profesională a ele-
vilor, Ministerul Educației 
a propus revizuirea și in-
cluderea în Codul Fiscal a 
unor stimuente/facilități 
(care se și aplică), cum 
ar fi:

  deductibilitatea 
cheltuielilor efectuate de 
agenții economici pentru 
orice formă de pregătire 
teoretică sau practică în 
cadrul firmei a elevilor;

 includerea în ca-
tegoria cheltuielilor efec-
tuate de agenții econo-
mici pentru pregătirea în 
cadrul firmei a elevilor a 
burselor și premiilor ofe-
rite participanților la pre-
gătirea în cadrul firmei, 
echipamente de lucru/
protecție, alte facilități 
ofe rite acestora, de exem-
plu: transport, masă, ca-
zare pe parcursul pregăti-
rii în cadrul firmei etc;

  deductibilitatea 
chel tuielilor cu medicina 
muncii și analizele medi-
cale obligatorii (în funcție 
de domeniul de activita-
te), a cheltuielilor pentru 
asigurările de răspundere 
civilă, în cazul unor even-
tuale accidente, daune 
sau vătămari corporale 
generate în timpul pregă-
tirii în cadrul firmei etc; 

  d educ t i b i l i t a -
tea cheltuielilor pentru 
susținerea activităților 
desfășurate pe parcursul 
pregătirii în cadrul firmei, 
de exemplu: rechizite, 
materii prime și materiale 
consumabile utilizate ex-
clusiv pentru pregătirea 
în cadrul firmei a elevilor;

 amortizarea echi-
pamentelor tehnologice, 
proporțional cu timpul de 
utilizare a acestora pen-
tru pregătirea în cadrul 

firmei a elevilor,
  deductibilitatea 

costurilor aferente pregă-
tirii formatorilor/tutorilor/
îndrumătorilor de prac-
tică, costurilor salariale 
pentru plata formatorilor/
tutorilor/îndrumătorilor 
de practică, proporțional 
cu timpul alocat de 
aceștia pentru pregă-
tirea în cadrul firmei a 
elevilor/studenților/altor 
participanți.

Implicarea 
operatorilor 
în realizarea 
curriculei

Operatorii econo-
mici sunt implicați în rea-
lizarea Curriculum-ului în 
Dezvoltare Locală (CDL), 
care este o componentă a 
Curriculum-ului Național 
și constituie oferta cur-
riculară specifică fiecă-
rei unități de învățământ. 

Prin această ofertă curri-
culară se asigură cadrul 
necesar adaptării pregă-
tirii profesionale a elevi-
lor la cerințele și nevoile 
concrete ale operatorilor 
economici și, implicit, la 
nevoile pieței muncii lo-
cale și regionale. Firmele 
participă, în mod direct, 
la selecția elevilor care 
se înscriu în învățămân-
tul profesional de tip du-
al, iar CA al unității de în-
vățământ include, în ca-

litate de membru, un re-
prezentant al operatoru-
lui economic, partener de 
practică, din cota aferen-
tă reprezentanților părin-
ților din unitatea de învă-
țământ respectivă. În în-
vățământul profesional 
de tip dual poate fi în-
cadrat și personal didac-
tic asociat, specialiști din 
cadrul operatorului eco-
nomic, în condițiile le-
gii. Operatorii economici, 
parteneri de practică, pot 

contribui financiar la do-
tarea și funcționarea uni-
tății de învățământ.

O meserie, 
o diplomă și 
posibilitatea 
continuării 
studiilor la liceu

După absolvirea în-
vățământului profesio-
nal de tip dual, finalizat 
cu examen de certificare 
a calificării profesionale 
de nivel 3, tinerii dobân-
desc certificat de califica-
re profesională și supli-
mentul descriptiv al cer-
tificatului, conform Euro-
pass. Absolvenții învăță-
mântului profesional de 
tip dual care promovea-
ză examenul de certifica-
re a calificării profesiona-
le pot continua studiile în 
clasa a XI-a a învățămân-
tului liceal.

Proiectul Planului de școlarizare pentru cl. a IX-a, învățământ profesional de zi, cu durata de 3 ani, pentru anul școlar 2019-2020
Detaliere pe unități de învățământ și oferta propusă de unitatea de învățământ pentru cl. a IX-a învățământ profesional

Nr. 
Crt. Unitatea de învățământ Localitatea Domeniul de pregătire Calificarea profesională Forma de organizare 

(înv. prof./înv. dual)

Pro-
pu-
neri 
nr. 

clase

Propu-
neri nr. 
locuri

Denumirea operatorilor economici cu ca-
re sunt încheiate contracte-cadru pentru 
practica elevilor în înv. prof/contracte de 
parteneriat în înv. dual (în paranteză nr. 

de elevi la op. ec.)

1. L. Tehnologic ”V. Brătianu” Dragomirești Vale Industrie alimentară Preparator produse din 
carne și pește

dual 1 20 Carmangeria Godac SRL (20)

2. L. Tehnologic ”V. Brătianu” Dragomirești Vale electromecanic utilaj și instalații 
industriale

dual 1 20 SC Bergerat Monnoyeur SRL (5), SC Ene-
ria SRL (5), Domină Prodcom SRL (10)

3. L. Tehnologic ”P. Șeicaru” Ciorogîrla Comerț Comerciant-vânzător dual 1 25 Carmangeria Godac SRL (25)

4. L. Tehnologic ”C. Nicolau” Brănești Construcții, instalații și 
lucrări publice

Zugrav, ipsosar, vopsitor, 
tapetar

dual 0,53 15 Terano Construct SRL (15)

L. Tehnologic ”C. Nicolau” Brănești Construcții, instalații și 
lucrări publice

Mozaicar, montator placaje dual 0,53 15 Terano Construct SRL (15)

5. L. Tehnologic ”D-na. Ghica” Roșu, Chiajna Electronică și auto-
matizări

Electronist aparate și echi-
pamente

dual 1 25 Schuter ElectronicComponents SRL (25)

6. L. Tehnologic ”N. Bălcescu” Voluntari Construcții, instalații și 
lucrări publice

Zugrav, ipsosar, vopsitor, 
tapetar

dual 0,53 15 Terano Construct SRL (15)

L. Tehnologic ”N. Bălceascu” Voluntari Construcții, instalații și 
lucrări publice

Mozaicar, montator placaje dual 0,53 15 Terano Construct SRL (15)

7. L. Tehnologic ”V. Brătianu” Dragomirești Vale Electromecanică Frigotehnist profesional 1 20 SC Ilda SRL (20)

8. L. Tehnologic ”V. Brătianu” Dragomirești Vale Industrie alimentară Preparator produse din 
carne și pește

profesional 1 25 Carmangeria Godac SRL (25)

9. L. Tehnologic ”D. Dumitrescu” Buftea Mecanică Mecanic auto profesional 1 28 SC And&Rey Cars Service SRL (10), SC 
A&A Union Company SRL (10), SC Elmet 

Group Metal&Electric SRL (8)

10. L. Tehnologic ”B. A. Știrbey” Buftea Comerț Comerciant-vânzător profesional 1 28 SC Pharaon Company SRL (12), Camera 
de comerț Româno-Germană (11), Dumi-

tru I. Cătălin I.I. (5)

11. L. Tehnologic ”P. Șeicaru” Ciorogârla Mecanică Mecanic auto profesional 1 28 SC Automotive Investment Corporati-
on SRL (28)

12 L. Tehnologic ”P. Șeicaru” Ciorogârla Turism și alimentație Ospătar (chelner), vânzător 
în unități de alimentație

profesional 1 28 SC Pontum Invest SRL (28)

13. L. Tehnologic ”P. Șeicaru” Ciorogârla Comerț Comerciant-vânzător profesional 1 28 SC Veldoni International Prod SRL (10), 
SC Casa Pustnicu SRL (10), SC Laguna 

Ballroom Rezidential SRL (8)

14. L. Tehnologic ”C. Nicolau” Brănești Turismn și alimentație Ospătar (chelner), vânzător 
în unități de alimentație

profesional 1 28 SC Badsi Impex SRL (28)

15. L. Silvic ”Th. Pietraru” Brănești Silvicultură Pădurar profesional 1 28 Ocolul Silvic Brănești (28)

TOTAL 16 416

Clase posibil a fi înființate

L. Tehnologic ”D-na. Chiajna” Roșu, Chiajna Turism și alimentație Bucătar dual 1 20 SC Rosz Impex SRL (20)

L. Tehnologic ”C. Nicolau” Brănești Mecanică Mecanic auto dual (transformarea 
clasei de învățământ 

profesional)

1 25 SC Badsi Impex SRL (28)

Firmele vor învăţământ dual în Ilfov
 Pentru anul școlar 2019-2020 există deja oferte ferme din partea operatorilor economici,  

așadar se caută elevi!
În cadrul celei mai recente ședințe a Comisiei de 
dialog social constituită la nivelul Prefecturii Ilfov, 
inspectorul școlar general al județului, Florentina 
Costea, a vorbit despre solicitările agenților 
economici de a pregăti tinerii în învățământul 
profesional de tip dual. Potrivit declarației 
acesteia, pentru anul școlar 2019-2020 există deja 
solicitări ferme, dar și în stadiul de discuții, pentru 
organizarea de clase de dual. În acest moment, în 
Ilfov nu este înființată nicio astfel de clasă.

Carmen Istrate
Ședința Comisiei de Dialog Social


