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Ordinul ME nr. 5732 din 29.09.2022

Metodologia de organizare și funcționare a învățământului dual 

Noul cadru legislativ

care reglementează învățământul dual

Ordinul MEN nr. 3.556/29.03.2017 modificat prin Ordinul ME 5442/26.09.2022

Metodologia cadru de organizare și desfășurare a admiterii în învățământul dual pentru 

calificări profesionale de nivel 3

Ordinul ME nr. 5733 din 29.09.2022

Metodologia de acces și de organizare și desfășurare a admiterii în învățământul dual 

pentru calificări profesionale de nivel 4

Ordinul ME nr. 5734 din 29.09.2022

Metodologia de acces și de organizare și desfășurare a admiterii în învățământul dual 

pentru calificări profesionale de nivel 5

N 

3-8

N 3

N 4

N 5



Nivel 8

Nivel 7

Nivel 6

Nivel 5

Nivel 4

Nivel 3
 Absolvenţii învăţământului profesional

 Absolvenţii stagiului de pregătire practică (720 ore)

 Absolvenți ai unor programe de formare profesională sau ucenicie 

 Absolvenţii învăţământului liceal

 Absolvenți ai unor programe de formare profesională

 Absolvenţii învăţământului postliceal/ școală de maiștri

 Absolvenţi ai unui program de studii de licenţă

 Absolvenţi ai unui program de studii de masterat

 Absolvenți ai unui program de studii universitare de doctorat

Niveluri de calificare învățământ dual



Ce este

învățământul dual ?

Învățământul dual este o formă de 

organizare a învățământului profesional

și tehnic, respectiv a învățământului

universitar, care se desfășoară pe bază

de contract și care prezintă o serie de 

caracteristici specifice
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 este școlarizat de 

către o unitate de 

învățământ/ o 

instituție de 

învățământ superior

 este organizat la 

solicitarea mediului 

economic (agenți 

economici, structuri 

asociative, clustere)

 operatorii 

economici asigură 

pregătirea practică 

a elevilor/ 

studenților și 

acordă burse 

acestora

 are la bază un 

parteneriat extins:

o școală - mediul 

economic - UAT;

o instituții de 

învățământ 

superior - mediul 

economic 



Cerințe specifice învățământului dual: 



Nivelul 3 de calificare:

învăţământ cu frecvenţă, cursuri de zi

se pot înscrie absolvenții clasei a VIII-a

durata cursurilor: 3 ani

Organizarea învăţământului dual preuniversitar

admiterea se realizează conform calendarului aprobat anual prin ordin de ministru

se finalizează cu examen de certificare a calificării profesionale

stagiile comasate de practică au o durată totală de 24 săptămâni:

 5 săptămâni în clasa a IX-a

 9 săptămâni în clasa a X-a

 10 săptămâni în clasa a XI-a



Nivelul 4 de calificare:

Organizarea învăţământului dual preuniversitar

durata cursurilor 2 ani, învăţământ cu frecvenţă, cursuri de zi: 

 se organizează după clasa a XI-a învățământ dual/ profesional

 se pot înscrie absolvenți de învățământ dual, profesional, stagii de pregătire practică (720 

ore), care nu au depășit cu 3 ani vârsta clasei și au obținut nivel 3 de calificare în același 

domeniu de pregătire ca cel pentru care se înscriu

se finalizează cu examen de certificare a calificării profesionale

durata cursurilor 3 ani, învăţământ cu frecvenţă, curs seral: 

 se organizează după clasa a XI-a învățământ dual/ profesional

 se pot înscrie absolvenți de învățământ dual, profesional, stagii de pregătire practică (720 

ore), indiferent de vârstă și care au obținut nivel 3 de calificare în același domeniu de 

pregătire ca cel pentru care se înscriu

se organizează începând cu generația de absolvenți de învățământ profesional/ dual 

înscriși în clasa a IX-a în anul școlar 2022—2023



Nivelul 5 de calificare:

Organizarea învăţământului dual preuniversitar

se organizează începând cu generația de absolvenți de învățământ liceal înscriși în clasa 

a IX-a în anul școlar 2022—2023

durata cursurilor 1 - 3 ani, învăţământ cu frecvenţă, cursuri de zi sau seral

pot opta pentru învățământul dual organizat ca școală postliceală, absolvenții învățământului 

liceal, cu sau fără diplomă de bacalaureat

pot opta pentru învățământul dual organizat ca școală de maiștri, absolvenții învățământului liceal, 

cu sau fără diplomă de bacalaureat, care au o vechime în producție de cel puțin 3 ani în 

domeniul de pregătire din care face parte calificarea profesională pe care doresc să o 

dobândească



Clasa cuprinde 

în medie 24 de 

elevi, dar nu mai 

puţin de 20 şi nu 

mai mult de 30

Instruirea practică 

şi laboratorul 

tehnologic - pe 

grupe de min. 10 

elevi, max. 15 

elevi

Clasele pot fi 

constituite din 

max. 3 grupe 

cu calificări 

diferite

Nr. de elevi/ clasă Instruire practică Grupe calificări

Formaţiuni de studiu în învăţământul dual preuniversitar 



 Implicarea directă în formarea

tinerilor în vederea angajării, în

funcție de nevoile proprii

Avantaje

pentru partenerii

economici

 Includerea cu prioritate în

proiectul planului de școlarizare a

solicitării oroperatorilor economici

pentru învățământul dual

 Participarea la procesul de

selecţie a elevilor: condiţiile de

acces în învăţământul dual se

stabilesc de unitatea de

învăţământ în colaborare cu

partenerii economici

 Implicarea în procesul

decizional al școlii, prin

reprezentanți în consiliul de

administraţie al şcolii

 Facilități fiscale pentru 

cheltuielile efectuate cu 

organizarea şi desfăşurarea

învățământului dual (deducerea 

din venitul impozabil a 

cheltuielilor efectuate în baza 

contractelor încheiate cu unitățile 

de învățământ, aferente 

mijloacelor fixe, investițiilor)

 Participarea la proiectarea 

curriculumului în dezvoltare locală 

(CDL)



Implicarea în activități de promovare a ofertei

de formare profesională

Organizarea de SPP suplimentare pentru

elevii cu situaţia neîncheiată sau care nu au

promovat pregătirea practică la module

Asigurarea pentru elevi a unei burse lunare,

cel puțin la nivelul celei acordate din fonduri

publice (200 lei)

Asigurarea de tutori, de echipamente de lucru

și de protecție pentru elevi, precum și a

securității și sănătății în muncă a elevilor

Desfășurarea stagiilor de pregătire practică

prevăzute în planul-cadru de învățământ

pentru nivelul respectiv de calificare

Principalele 

responsabilități

ale partenerilor

economici



se transmite de către

operatorul economic 

transmite către 

CNDIPT (dual) sau 

școală (profesional)

Solicitarea de 

școlarizare

se încheie între 

operatorii 

economici, 

școală și UAT

până la 

25 noi 

2022

Școlarizarea învăţământul profesional și dual nivel 3, 2023-2024

Ordinul M.E. nr. 6172/ 28.10.2022 Calendar cifră școlarizare profesional/ dual 2023—2024

Contractul de 

parteneriat

până 

la13 ian 

2023

se elaborează 

de către școală 

în colaborare cu 

partenerul 

economic

Procedura 

de admitere

până la 

24 feb 

2023

acțiuni comune 

desfășurate de către 

școală,  partenerul 

economic și UAT

Promovare

feb - iun 

2023

se desfășoară pe 

parcursul a trei 

etape conform 

calendarului 

specific

Admiterea

iul – sep

2023

se încheie la 

începutul fiecărui an 

de școlarizare, cu 

fiecare elev/ părinte

Contracte de 

pregătire practică

Sep 2023

http://ipt.isjtulcea.ro/wp-content/uploads/2022/11/Anexa-OME-5732-Solicitare-scolarizare-dual-2023-2024.pdf
http://ipt.isjtulcea.ro/wp-content/uploads/2022/11/Anexa-6-la-OME-6172-_2022.pdf
http://ipt.isjtulcea.ro/wp-content/uploads/2021/11/OMEC-5513_28.10.2021_Calendar-Cifra-scolarizare-inv-prof_dual-2022-2023.pdf


https://www.alegetidrumul.ro/

portalul de informare al CNDIPT

http://isjtulcea.ro/

site-ul Inspectoratului Școlar Județean Tulcea

Linkuri utile:
Informare

CNDIPT

ISJ

https://www.alegetidrumul.ro/
http://isjtulcea.ro/
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