
SISTEMUL NAȚIONAL DE EDUCAȚIE ȘI FORMARE 

PROFESIONALĂ ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL PROFESIONAL ȘI TEHNIC 

DIN ROMÂNIA 
 

Prof.dr. Anda Tanasă 

Prof. Rodica Dumitru 
  

Colegiul Tehnic ”Gh. Asachi” Iași 

 

 

I.1. Organizarea învățământului profesional și tehnic din România 

 

Formarea profesională inițială 

Formarea profesională inițială se referă la programele de formare cuprinse în 

învățământul obligatoriu și la cele urmate de absolvenți imediat dupa finalizarea acestuia prin 

care se asigură dobândirea unei calificări profesionale. 

Formarea profesionala inițială se realizează în învățământul preuniversitar prin învățământ 

profesional, învățământ liceal- filiera tehnologică, învățământ postliceal. 

 

Formarea profesională continuă 

Adultii, persoanele care au vârsta la care pot stabili raporturi de muncă, au acces la 

formare profesională Formarea profesională a adulțior se organizează prin programe de 

inițiere, calificare, recalificare, specializare, care au drept scop: 

- inițierea - dobândirea uneia sau mai multor competente specifice unei calificări; 

- calificarea, respectiv recalificarea – dobândirea unui ansamblu de competențe profesionale 

care permit unei persoane să desfașoare activități specifice uneia sau mai multor ocupații; 

- perfecționarea, respectiv specializarea – dezvoltarea sau completarea cunoștințelor, 

deprinderilor sau competențelor profesionale în cadrul aceleași calificări, dobândirea de 

competențe noi, dobândirea de competențe cheie sau competențe tehnice noi. 

 

 

I.2. Obiective și finalități în învățământul profesional și tehnic 

 

Obiectivele strategice ale învățământului profesional și tehnic vizează dezvoltarea unui 

sistem de învățământ consolidat pentru: 

- a răspunde cerințelor unei societăți bazată pe cunoaștere; 

- a spori gradul de ocupare și dezvoltare economică; 

- a crește gradul de coeziune economică și socială; 

- a dezvolta exercitarea cetățeniei democratice. 

 

Finalitățile educaționale ale învățământului profesional și tehnic vizează: 

- asigurarea dezvoltării personale și profesionale a elevilor astfel încât aceștia să devină cetățeni 

activi la nivelul comunității, să participe la viața activă, civică și profesională; 

- asigurarea șanselor egale de acces în învățământul profesional și tehnic, precum și dezvoltarea 

profesională a fiecărui elev în funcție de aspirațiile și potențialul individual de învățare; 

- asigurarea condițiilor de calitate în organizarea și desfășurarea proceselor manageriale, de 

educație și formare profesională în fiecare unitate școlară organizatoare de învățământ 

profesional și tehnic; 



- asigurarea șanselor de dezvoltare profesională a fiecărui elev în vederea dobândirii unei 

calificări pentru care există oportunități de ocupare în meserii sau ocupații oferite de piața 

muncii locală, județeană, regională, națională, precum și pentru continuarea învățării de-a 

lungul întregii vieți în vederea adaptării la schimbările tehnologice specifice economiei bazată 

pe cunoaștere. 

 

II. Învăţământul profesional dual in România. Parteneriatul în educație. 

Parteneriatul în educație apare ca un proces dinamic, circular, în care partenerii (agenții 

economici și autoritatea publică locală) sprijină școala în procesul de formare al elevilor, 

urmând ca la final de ciclu, piața muncii să beneficieze de forță de muncă calificată și 

performantă, iar comunitatea locală de beneficiile creșterii economice (scăderea șomajului, 

creșterea nivelul de pregătire al cetățenilor).  

În ultimii ani, colaborarea cu autorităţile locale s-a accentuat bazându-se pe 

reciprocitatea intereselor și pe sprijinul mutual și nu s-a rezumat doar la aspectele financiare, 

astfel unitățile de învățământ profesional și tehnic au început înființarea primelor clase de 

învățământ profesional dual. 

Învăţământul profesional dual: 

- este organizat la iniţiativa operatorilor economici interesaţi, în calitate de potenţiali angajatori 

şi parteneri de practică; 

- asigură oportunităţi sporite de educaţie şi formare profesională pe baza unui contract de 

parteneriat şi a unor contracte individuale de pregătire practică, prin pregătirea practică 

organizată în răspunderea principală a operatorilor economici; 

- operatorii economici asigură pregătirea practică a elevilor, bursă la nivelul celei acordate din 

fonduri publice şi alte cheltuieli pentru formarea de calitate a elevilor; 

- operatorii economici asigură pregătirea practică a elevilor, bursă la nivelul celei acordate din 

fonduri publice şi alte cheltuieli pentru formarea de calitate a elevilor; 

Învăţământul dual îndeplineşte următoarele cerinţe: 

- Contract de parteneriat încheiat între operatori economici (sau asociaţie/ consorţiu de 

operatori economici), unitatea de învăţământ şi unitatea administrativ-teritorială (UAT) pe raza 

căreia se află unitatea şcolară (contract care stabileşte condiţiile de colaborare, drepturile şi 

obligaţiile părţilor, precum şi costurile asumate de parteneri); 

- Contract de pregătire practică în învăţământul dual, încheiat între elev (părintele, tutorele sau 

susţinătorul legal al elevului minor), operatorul economic şi unitatea de învăţământ, contract 

care stabileşte drepturile şi obligaţiile părţilor; 

- Facilităţi fiscale pentru operatorii economici care încheie contract de parteneriat cu unităţile 

de învăţământ (facilităţi la plata impozitelor, taxelor şi contribuţiilor datorate bugetului de stat, 

bugetului asigurărilor sociale, bugetelor fondurilor speciale sau bugetelor locale, potrivit 

prevederilor legale); 



- Decontarea cheltuielilor de transport, cazare şi masă (gratuite) în internate şcolare pentru 

elevii din învăţământul dual, indiferent de oferta existentă în localitatea de domiciliu. 

În anul școlar 2017-2018 au fost oferite de către companii un număr de 3.466 de locuri 

în clase/grupe de învățământ dual, iar în anul școlar 2018-2019 au fost școlarizați 4110 elevi. 

III. Structura învăţământului profesional şi tehnic în cadrul ”Colegiului Tehnic Gh. 

Asachi” 

Colegiul Tehnic ”Gh. Asachi” are în oferta educațională următoarele niveluri de 

învățământ profesional și tehnic: nivel 5 de calificare pe domeniile Mecanică şi Construcţii, 

Instalaţii şi Lucrări publice, nivel 4 de calificare pe domeniile: Mecanică, Construcţii, 

Instalaţii şi Lucrări publice, Electric, Electronică şi automatizări, Protecţia mediului şi 

Fabricarea produselor din lemn şi începând cu anul școlar 2014-2015 odată cu reînființarea 

școlii profesionale de 3 ani, unitatea școlară a propus prin planul de școlarizare nivel 3 de 

calificare pe domeniile Mecanică (mecanic auto, tinichigiu vopsitor auto) şi Construcţii, 

instalaţii şi lucrări publice (zidar pietrar tencuitor, zugrav vopsitor ipsosar tapetar, dulgher 

tâmplar parchetar și instalator tehnico sanitar și de gaze). 

Evoluția numărului de clase în perioada 2014-2018 pe niveluri de calificare: 

 

Nivel 3 – Școală profesională 

 



 

Nivel 4 – liceu tehnologic 

 

Nivel 5 – Școală postliceală și de maiștri 
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