




CLASA a IX-a
ÎNVĂŢĂMÂNT PROFESIONAL DUAL, în parteneriat cu SC PROMEX SA Brăila

❖ DOMENIUL: MECANIC   

CALIFICAREA: STRUNGAR

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.

ÎNVĂŢĂMÂNT PROFESIONAL DUAL



Avantaje elevi:

Elevii din învăţământul dual beneficiază de susţinere financiară acordată de la bugetul

de stat prin intermediul Programului naţional de protecţie socială "Bursa profesională",

prin care, fiecare elev primeşte suma de 200 lei, în condiţiile stabilite prin Hotărârea de

Guvern nr. 951/2017 privind modalitatea de subvenţionare de către stat a costurilor

pentru elevii care frecventează învăţământul profesional, inclusiv dual. Suplimentar,

elevii primesc o bursă de la operatorul economic, cel puţin la nivelul celei acordate din

fonduri publice (Legea educaţiei naţionale, art. 25).

Elevii înscrişi în învăţământul dual pot beneficia de masă şi cazare gratuită (pentru zilele

de practică). Acoperirea cheltuielilor pentru masa acestora se poate asigura din bugetele

locale sau de la consiliile judeţene, prin decizii proprii. În cazul elevilor care frecventează

învăţământul dual în altă unitate administrativ-teritorială decât cea de domiciliu,

decontarea cheltuielilor de transport (la și de la operatorul economic)şi facilităţile de

masă gratuite prevăzute anterior se acordă, conform prevederilor prezentei legi,

indiferent de oferta de educaţie şi formare profesională disponibilă în localitatea de

domiciliu. (Legea educaţiei naţionale, art. 12).

ÎNVĂŢĂMÂNT PROFESIONAL DUAL



ÎNVĂŢĂMÂNT PROFESIONAL DUAL

Operator mașini cu comandă numerică (CNC)

Mașinile unelte cu comandă numerică computerizată

sau CNC sunt mașini unelte foarte performante de

prelucrare: strung, freză, mașină de găurit etc. sau toate

acestea la un loc. Majoritatea unităților de producție de

astăzi, din diverse zone industriale (metal, plastic, lemn

etc.), dețin mașini operate numeric, iar pentru a lucra pe

o astfel de mașină trebuie să ai cunoștințe de prelucrare

prin așchiere, reglare și minime cunoștințe de mecanică.

Ce vei învăța să faci dacă alegi calificarea de operator mașini cu comandă numerică (CNC)?

• Să alegi scule, dispozitive, verificatoare și semifabricate specifice operațiilor de prelucrare;

• Să reglezi mașini de strunjire, rectificare, frezare și găurire;

• Să prelucrezi prin așchiere piese de precizie conform documentației de lucru;

• Să verifici dimensiunile și calitatea pieselor;

• Să desfășori activități de mentenanță;

• Să operezi şi să programezi mașini cu comandă numerică.



DE CE ÎNVĂŢĂMÂNT PROFESIONAL DUAL?

 acces facil pe piaţa muncii (posibilitate de angajare la 

terminarea studiilor)

 calificări profesionale recunoscute la nivel UE, certificat de 

calificare profesională Nivel 3

 sprijin financiar pe durata studiilor: în cazul educației 

duale, fiecare elev primește o bursă în valoare de 400 de 

lei: 200 de la Ministerul Educației și 200 de la viitorii 

angajatori.

 posibilitatea de a lucra pe perioadă determinată (în 

vacanţe)

 posibilitatea continuării studiilor în învăţământul liceal 

(ZI, SERAL)



CLASA a IX-a
ÎNVĂŢĂMÂNT PROFESIONAL

❖ DOMENIUL: ELECTRIC

CALIFICAREA: ELECTRICIAN INSTALAȚII 

DE JOASĂ TENSIUNE

CLASA a IX-a
ÎNVĂŢĂMÂNT PROFESIONAL

❖ DOMENIUL: INDUSTRIE TEXTILĂ ŞI PIELĂRIE   

CALIFICAREA: CONFECȚIONER PRODUSE 

TEXTILE

ÎNVĂŢĂMÂNT PROFESIONAL 



Învăţământul profesional 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:

o în primul an, pregătirea practică realizată în atelierele şcolii şi

la operatorul economic reprezintă aproximativ 20% din timpul

total alocat programului;

o în al doilea an aproximativ 60% din timp este alocat pregătirii

practice;

o 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.

ÎNVĂŢĂMÂNT PROFESIONAL 



ÎNVĂŢĂMÂNT PROFESIONAL

Elevii din învăţământul profesional beneficiază de

susţinere financiară acordată de la bugetul de stat

prin intermediul Programului naţional de protecţie

socială "Bursa profesională", prin care, fiecare elev

primeşte suma de 200 lei, în condiţiile stabilite prin

Hotărârea de Guvern nr. 951/2017 privind

modalitatea de subvenţionare de către stat a costurilor

pentru elevii care frecventează învăţământul

profesional, inclusiv dual.



DE CE ÎNVĂŢĂMÂNT PROFESIONAL?

 acces facil pe piaţa muncii (posibilitate de angajare la 

terminarea studiilor)

 calificări profesionale recunoscute la nivel UE, certificat 

de calificare profesională Nivel 3

 sprijin financiar pe durata studiilor: burse lunare de 200 

de lei şi stimulente din partea agenţilor economici

 posibilitatea de a lucra pe perioadă determinată (în 

vacanţe)

 posibilitatea continuării studiilor în învăţământul liceal 

(ZI, SERAL)



Admitere învățământ 

profesional, dual
Înscrierea candidaților se efectuează, conform unui program afișat

de unitatea de învățământ, pe baza următoarelor acte:

a) fișa de înscriere în învățământul profesional și fișa de opțiuni

pentru învățământul dual;

b) certificatul de naștere - copie și original;

c) adeverință cu notele și media generală obținute la evaluarea

națională/tezele cu subiect unic din clasa a VIII-a/testele

naționale/examenul de capacitate;

d) foaia matricolă pentru clasele a V-a - a VIII-a (cu calculul mediei

generale de absolvire) - copie și original;

e) fișa medicală.



DOMENIUL MECANIC   



DOMENIUL ELECTRIC



DOMENIUL INDUSTRIE TEXTILĂ ŞI PIELĂRIE   



1 Corp de cladire pentru orele de curs cu :
-7 sali de clasa tip laborator; 
-1 laborator de informatica : 30 de calculatoare , 
-1 laborator AEL -24 de calculatoare 
- birouri, cancelarie
- mobilier scolar modern
- dotări moderne: table interactive, videoproiector,etc
- conectare la internet
- 1200 volume in biblioteca scolii
- material didactic:machete,componente de instalatii electrice, 
sanitare ,etc
- aparatura de birotica: xerox, copiatoare, fax,etc,la dispoziţia 
elevilor şi cadrelor didactice
- aparatura multimedia: video,videoproiector,camera foto si 
video,etc
1 Corp de clădire pentru atelierele 
şcoală,cu dotări la nivel european







1. ÎNVAȚĂ SĂ FII ANTREPRENOR PRIN FIRMA 
DE EXERCIȚIU!

2. FII PREGĂTIT- Program de sprijin pentru
dezvoltarea competențelor cheie

3. EUROSKILLS - Dezvoltarea competențelor
practice pentru profesioniști pe piața muncii

4. POCU – Practica în teritoriul ITI Delta Dunării

❑ Asociația Grup de Acțiune Locală “Lunca Joasă 
a Dunării”

❑ Asociația ASURA





PROIECTE EXTRAȘCOLARE













„Educația înseamnă putere, 

știința reprezintă libertate!”


