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Prezentare generală a evenimentului 

 
 

Context 
 
 
Conferința națională “Învățământul profesional dual – drumul de la idei la practică“ își 
propune să creeze cadrul necesar unui dialog de substanță privind documentul-concept 
“Opțiunile de educație și formare profesională ale absolvenților de clasa a VIII-a“, 
lansat spre dezbatere publică, pentru agrearea celei mai bune opțiuni de formare 
profesională a elevilor, care să asigure creșterea relevanței pregătirii profesionale pentru 
piața muncii. Documentul este publicat pe site-ul Ministerului Educației Naționale și 
Cercetării Științifice (MENCŞ) la adresa http://edu.ro/index.php/articles/24393, pe site-urile 
Centrului Național de Dezvoltare a Învățământului Profesional și tehnic (CNDIPT) la 
adresele: http://www.tvet.ro și www.alegetidrumul.ro, la secțiunea Noutăți. 
 
Documentul-concept propune spre dezbatere opțiuni noi de formare profesională a elevilor 
prin definirea unui traseu complet de pregătire în sistem profesional-dual care: 

- să asigure creșterea relevanței pregătirii profesionale pentru piața muncii; 

- să permită elevilor continuarea studiilor și a pregătirii profesionale pentru nivelurile de 

calificare 4 – tehnician și 5 - tehnician superior. 

 
În perioada 19 mai - 16 iunie 2016 a avut loc un amplu proces de consultare şi de 
colectare a opiniilor şi propunerilor tuturor factorilor interesaţi cu privire la modificările 
propuse prin documentul concept. Consultările s-au desfăşurat atât la nivel regional, cât şi 
la nivel naţional. 

În cadrul conferinței vor fi prezentate rezultatele consultării on-line și ale dezbaterilor 
regionale și vor fi agreate opțiunile pentru formarea în sistem profesional-dual împreună cu 
partenerii sociali și cu principalii actori interesați la nivel naţional din mediul educațional, 
economic și societatea civilă. Concluziile dezbaterilor din cadrul conferinței vor fi transpuse 
în documentul de politică publică al Ministerului Educației Naționale și Cercetării Științifice. 

Pentru colectarea propunerilor ca urmare a dezbaterilor în cadrul acestui eveniment 
discuţiile sunt organizate în 4 ateliere de lucru, după cum urmează: 
 

Centrul Național de Dezvoltare a 
Învățământului Profesional și Tehnic 

http://edu.ro/index.php/articles/24393
http://www.tvet.ro/
http://www.alegetidrumul.ro/
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Atelier 1. Acces și rute de continuare a studiilor/trasee profesionale pentru 
absolvenții de clasa a VIII-a; Oferta de formare în sistem profesional-dual 
 
Documentul-concept propune introducerea rutei profesionale „complete”, astfel încât să se 
poată asigura pregătirea elevilor, după finalizarea clasei a VIII-a, în sistem profesional-
dual pentru calificări profesionale până la nivelul 5 al Cadrului Național al Calificărilor 
(CNC) inclusiv, rută orientată către nevoile imediate ale pieței muncii. 
 
Ruta profesională este construită prin: 

- redefinirea învățământului profesional cu durata de 3 ani, organizat după clasa a 

VIII-a - ca program de formare în sistem profesional-dual, care asigură nivelul 3 

CNC de calificare, nivel corespunzător unui muncitor calificat (ex. mecanic auto, 

bucătar, horticultor); 

- introducerea programului de formare în sistem profesional-dual, nivelul 4 CNC de 

calificare, nivel corespunzător unui tehnician (ex. tehnician în gastronomie, 

tehnician în agricultură); 

- introducerea programului de formare în sistem profesional-dual, nivelul 5 CNC de 

calificare, nivel corespunzător unui tehnician superior (ex. tehnician nutriţionist, 

tehnician protecţia plantelor). 

 
Participanţii sunt invitaţi să-şi exprime opţiunile şi propunerile privind: 

- structura opţiunilor de formare propuse şi grupurile ţintă; 
- conţinutul programelor de formare; 
- durata propusă a programelor de formare, nivelurile de calificare şi nivelurile 

educaţionale; 
- modalităţile şi condiţiile de acces;  
- traseele posibile de continuare a studiilor. 

 
 
Moderator: Magda BALICA, director adjunct, Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei 
Raportor: Mihail CAZACU, director WorldSkills  
Persoane suport: Andreea ION, Carmen RĂILEANU – CNDIPT 
 
Vorbitori: 
Alexandru BLEMOVICI – Director general, Schaeffler România 
Anca HOCIOTĂ – Camera de Comerț Româno – Germană (AHK România) 
Alina BRATU – Country communication manager, CONTINENTAL Timișoara 
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Atelier 2. Guvernanța - responsabilități instituționale pentru inițierea și organizarea 
programelor de formare în sistem profesional-dual 
 
Documentul-concept propune responsabilităţi specifice următoarelor instituţii / structuri / 
categorii de factori interesați: Ministerul Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice, Centrul 
Național de Dezvoltare a Învăţământului Profesional şi Tehnic (CNDIPT), structurile 
parteneriale de la nivel regional si local (Consorțiile Regionale şi Comitetele Locale de 
Dezvoltare a Parteneriatului Social), Autoritatea Națională pentru Calificări (ANC), Agenția 
Română de Asigurare a Calității în Învățământul Preuniversitar (ARACIP), Institutul de 
Științele Educației (IȘE), reprezentanții sectoarelor economice, unităţile de învăţământ, 
operatorii economici. 
 
Participanţii sunt invitaţi să-şi exprime opţiunile şi propunerile privind rolurile şi 
responsabilităţile instituţionale referitoare la: 

- coordonarea programelor de formare în sistem dual; 
- fundamentarea politicilor și pregătirea cadrului / reglementărilor legislativ/e; 
- identificarea şi reglementarea tipului de contract utilizat între elev şi operatorul 

economic; 
- gestionarea contractului de pregătire practică/formare profesională; 
- dezvoltarea calificărilor; 
- validarea calificărilor; 
- dezvoltarea curriculumului de cultură generală; 
- dezvoltarea curriculumului de specialitate; 
- aprobarea curriculumului național; 
- inițierea programului de formare; 
- recrutarea și înscrierea elevului; 
- organizarea și desfășurarea programului de pregătire. 

 
 
Moderator: Zoica Elena VLĂDUȚ, CNDIPT 
Raportor: Cristina GHEORGHE, BILLA ROMANIA SRL 
Persoane suport: Mihaela ȘTEFĂNESCU, Iuliana STANA – CNDIPT 
 
Vorbitori: 

- Teodora TAROG – Director, SC DEDIENNE ROUMANIE SRL Făgăraș 

- Cristina GHEORGHE – Director Resurse Umane, BILLA România SRL 

- Delia UNGUR – Director, Agenția de Dezvoltare Locală Oradea SA 
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Atelier 3. Asigurarea calității formării profesionale la nivelul operatorului economic; 
Certificarea calificării 
 
Asigurarea calităţii programelor de formare profesională este o condiţie esenţială pentru 
dobândirea competenţelor şi pentru recunoaşterea naţională a certificatelor de calificare 
profesională. Aceasta implică existenţa unor standarde şi metodologii de autorizare / 
acreditare şi monitorizare a calităţii formării profesionale la operatorii economici din cadrul 
programelor de formare în sistem profesional-dual precum şi responsabilităţi instituţionale 
adecvate. 
 
Participanţii sunt invitaţi să-şi exprime opţiunile şi propunerile privind: 

- condițiile care trebuie îndeplinite de operatorii economici implicați în pregătirea 
practică a elevilor din învățământul profesional-dual, pentru nivelurile 3, 4 şi 5 
ale CNC; 

- responsabilitățile instituționale pentru: 
o autorizarea/acreditarea operatorilor economici implicați în pregătirea 

practică a elevilor (elaborarea de standarde de autorizare/acreditare, a 
Metodologiei de autorizare/acreditare, constituirea și gestionarea 
Registrului evaluatorilor, evaluarea operatorilor economici în vederea 
autorizării/acreditării etc.); 

o monitorizarea calității formării profesionale care se desfășoară la 
operatorii economici; 

o formarea tutorilor operatorilor economici care coordonează pregătirea 
practică a elevilor. 

 
O premisă fundamentală pentru credibilizarea certificatelor de calificare este asigurarea 
calității, validității și relevanței evaluării și certificării. 
 
Participanţii sunt invitaţi să-şi exprime opţiunile şi propunerile privind: 

- responsabilitățile instituționale privind evaluarea și certificarea competențelor 
dobândite de elevi în cadrul programelor de formare profesională din învățământul 
profesional-dual, pentru nivelurile 3,4 şi 5 ale CNC; 

- Autoritatea competentă pentru certificarea calificărilor din învățământul profesional -
dual, pentru nivelurile 3, 4 şi 5 ale CNC. 
 

 
Moderator: Dana Carmen STROIE, CNDIPT 
Raportor: Elena LASLU, Federația Patronatelor de Mediu din Industrie 
Persoane suport: Camelia GHEȚU, Angela POPESCU - CNDIPT 
 
 
Vorbitori: 

- Constanța MIHĂILĂ – Vicepreședinte, Agenția Română de Asigurare a Calității 

în Învățământul Preuniversitar (ARACIP) 

- Tania GRIGORE - Director, Direcţia Politici de Ocupare, Competente şi 

Mobilitate Profesională, Ministerul Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi 

Persoanelor Vârstnice 

- Uwe KANDO – Responsabil Formare, Schaeffler România 

- Dan Șerban MARINESCU – Director tehnic, S.C. A&A UNION COMPANY S.R.L. 

 



5 

 

 
Atelier 4. Finanțarea programelor de formare în sistem profesional-dual - partajarea 
costurilor de formare profesională și facilități pentru elevi și operatori economici 
 
Documentul concept a identificat o serie de propuneri şi facilităţi pentru elevi precum şi 
stimulente şi facilităţi fiscale pentru companii. 
 
Propuneri de facilități pentru elevi: 

- acordarea bursei profesionale de la bugetul de stat pentru elevii care urmează un 

program de formare în sistem profesional-dual de nivel 4, până la împlinirea vârstei 

de 20 de ani; 

- subvenţionarea integrală a transportului şcolar, a costurilor legate de cazare şi 

masă la internate pentru elevii care urmează un program de formare în sistem 

profesional-dual de nivel 3 și 4; 

- acordarea de burse și alte facilități din partea companiilor. 

Propuneri de stimulente și facilități fiscale pentru companii: 
- extinderea ariei cheltuielilor eligibile deductibile fiscal, care să includă: 

o cheltuieli legate de pregătirea profesională a elevilor realizată în cadrul 
companiilor; 

o cheltuieli pentru echipamentele școlare achiziționate de angajatori și puse la 
dispoziția școlilor pentru formarea profesională a elevilor. 

- Exceptarea de la plata contribuțiilor sociale datorate de angajator și angajat în cazul 
utilizării variantei de contract de formare profesională/calificare reglementat prin 
Codul Muncii (modelul de inspirație - facilități similare în Austria). 

 
Participanţii sunt invitaţi să-şi exprime opţiunile şi propunerile privind: 

- propuneri şi facilităţi pentru elevi precum şi stimulente şi facilităţi fiscale pentru 
companii. 

- partajarea costurilor de formare în sistem profesional-dual între unitatea de 
învăţământ şi operatorii economici parteneri precum și sursele de finanțare 

 
 
Moderator: Ildiko PATAKI, CNDIPT 
Raportor: Daniel VULEA, S.C. EUROSPORT DHS S.A. 
Persoane suport: Felicia Ioana SĂNDULESCU, Gabriel Alexandru RADU - CNDIPT 
 
Vorbitori: 

- Dan BRUMBOIU – Director, SC Polipol Mobila SRL, Foieni, judeţul Satu-Mare 

- Mona NICOLICI – Head of Sustainability, OMV Petrom 

 


