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Informare
Învățmânt profesional - dual

Ministerul Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice a lansat în dezbatere publică proiectul de
modificare a Legii Educaţiei Naţionale privind dezvoltarea învățământului profesional-dual.
La nivel național a fost demarat un amplu proces de consultare a partenerilor sociali, referitor la
oportunitatea și premizele necesare organizării învățământului dual, prin derularea mai multor
evenimente (lansarea în dezbatere publică a documentului de politică publică „Opțiunile de
educație si formare profesională a absolvenților de clasa a VIII-a”; desfășurarea Conferinței
naționale “Învățământul profesional dual – drumul de la idei la practică, iar la consultările
prilejuite de aceste evenimente a participat o gamă largă de factori interesați, reprezentanți ai
Administrației Prezidențiale, Ambasadelor, Ministerului Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi
Persoanelor Vârstnice, Ministerului Economiei, Comerțului și Relațiilor cu Mediului de Afaceri,
Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, Ministerului Finanțelor Publice, Ministerului pentru
Consultare Publică și Dialog Social, Ministerului Educației Naționale și Cercetării Științifice,
camerelor de comerț, sindicatelor, comitetelor sectoriale, companiilor, inspectoratelor școlare,
unităților de învățământ și ai altor organizații și structuri implicate în educație.
Opiniile şi sugestiile pe tema modificărilor propuse în acest proiect care facilitează dezvoltarea
învățământului profesional dual au stat la baza prevederilor din Ordonanța de Urgență a
Guvernului nr. 81 din 16 noiembrie 2016, privind modificarea și completarea legii Educației
Naționale nr. 1/2011.
Învățământul dual combină învăţarea la locul de muncă într-o companie cu educația și formarea
profesională într-o unitate de învăţământ, cu scopul de a obţine o calificare profesională,
concomitent cu oferirea posibilității continuării studiilor.
Aspectele specifice privind organizarea şi funcţionarea învăţământului dual, admiterea în
învăţământul dual, durata şi conţinutul programelor de pregătire profesională, modul de
organizare şi desfăşurare a examenului de certificare a calificării vor fi reglementate prin
metodologii specifice.
Ca urmare a aplicării acestor prevederi legislative, absolvenţii învăţământului obligatoriu care
întrerup studiile pot fi cuprinși, până la împlinirea vârstei de 25 ani, într-un program de pregătire
profesională, în vederea dobândirii unei calificări profesionale.
După asolvirea învățământului profesional, acesti tineri pot urma cursurile învățământului liceal.

