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Învățământul Dual 

 

 Învățământul dual pentru nivelul 3 de calificare profesională, reglementat prin metodologie 

specifică, aprobată prin OMEN nr. 3554/2017, reprezintă o formă de organizare a 

învăţământului profesional cu următoarele caracteristici specifice: 

  a) este organizat la iniţiativa operatorilor economici interesaţi, în calitate de potenţiali 

angajatori şi parteneri de practică; 

  b) 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; 

 c) operatorii economici asigură pregătirea practică a elevilor, bursă la nivelul celei acordate 

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

 d) facilitează implicarea operatorilor economici în mecanismele decizionale la nivelul unităţii 

de învăţământ partenere 
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 Învăţământul dual se adresează absolvenţilor clasei a VIII-a, are o durată de cel 

puţin 3 ani şi are o pondere semnificativă a pregătirii practice derulate la 

operatorul economic:  

- în primul an, pregătirea practică realizată în atelierele şcolii şi la operatorul 

economic reprezintă aproximativ 20% din timpul total alocat programului;  

- în al doilea an aproximativ 60% din timp este alocat pregătirii practice;  

- în anul al treilea, aproximativ 72% din timp este alocat pregătirii practice.  

 Pe parcursul celor trei ani sunt organizate stagii comasate de practică cu o 

durată totală de 24 săptămâni, 5 săptămâni în primul an, 9 săptămâni în anul doi 

şi 10 săptămâni în cel de-al treilea an. 
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 În anul școlar 2015-2016, am implementat 

învățământul profesional, formă de tip dual, 

proiect pilot în București, cu domeniul de 

pregătire de bază Comerț, calificarea  

Comerciant - Vânzător, în parteneriat cu 

Ambasada Austriei-Secția Comercială. 
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 Școala Comercială Austriacă din România este 

un proiect educațional unde se învăță o meserie 

cu mare căutare: comerciant-vânzător în 

domeniile alimentar și non-alimentar, direct de la 

profesioniști din companii de renume. 
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În 2015 am început 

proiectul împreună cu 

partenerii noștri: 

 BILLA România 

 C&A 

 Deichmann 

 Hervis 

 Humanic 

 Kika Mobilier 

 Telekom 
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Prima promoție de absolvenți ai calificării  Comerciant-vânzător 2018 
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Prima promoție de absolvenți ai calificării Comerciant-vânzător 2018 
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 În 2016 am școlarizat împreună cu 

partenerii noștri: 

 Artima – Carrefour Market 

 C&A 

 Deichmann 

 Hervis 

 Humanic 

 Kika Mobilier 

 Telekom 
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Final de examen de 

certificare 

profesională 

Promoția 2019 
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 Festivitate de absolvire promoția 2019 
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 Am continuat în 2017, 2018 cu acceași 

parteneri, dar cu noi generații de învățăcei. 
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În prezent școlarizăm: 

Clasa a X-a dual 

1 clasă calificarea Comerciant vânzător  

Clasa a XI-a dual 

1 clasă calificarea Comerciant vânzător  

1 clasă calificarea Lucrător hotelier 
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 Calificarea Comerciant-vânzător 
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  Calificarea Lucrător hotelier 

Ocupații ce pot fi practicate: 

Lucrător concierge 

Valet 

Dispecer pentru servire în cameră (hotel) 

Cameristă hotel 

Cabanier  

Hoteluri - parteneri  

de practică: 
 

Hotelurile sunt membre ale  

Federației Industriei Hoetleire din România 
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Oferta educațională pentru anul școlar 2022-2023 

 2 Clase a IX-a calificarea Comerciant-vânzător  

 20 de locuri – Peek&Cloppenburg 

 25 de locuri - Altex 
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Oferta educațională pentru anul școlar 2022-2023 

  1 Clasă a IX-a calificarea Lucrător hotelier 

  28 locuri  

 

Hotel Caro Hotel 

Novotel 

Hotel  

Vienna 

House 

Hotel Hilton 

Garden Inn 

Hotel Moxy Hotel 

Golden 

Tulip 

Victoria 

6 locuri 5 locuri 5 locuri 5 locuri 5 locuri 2 locuri 




