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LEGISLAȚIE 

    Organizarea, funcţionarea, admiterea şi calendarul 

admiterii în învăţământul dual profesional de stat cu 

durata de 3 ani este reglementată prin OMEN nr. 3136/2014 

și OMEN nr. 5082/31.08.2015 

 

   Învăţământul dual profesional cu durata de 3 ani este 

organizat după clasa a VIII-a, ca parte a învăţământului 

secundar superior, cu frecvența: cursuri de zi 

 

 Învăţământul dual profesional cu durata de 3 ani se 

finalizează cu examen de certificare a calificării 

profesionale. Elevii obțin un certificat de calificare 

profesională și suplimentul descriptiv al certificatului, 

conform Europass. 



AVANTAJE 

 Elevii din învăţământul profesional cu durata de 3 
ani beneficiază de susţinere financiară, în 
conformitate cu prevederile legale, prin Programul 
naţional de protecţie socială "Bursa profesională", 
aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 1.062/2012 
privind modalitatea de subvenţionare de către stat a 
costurilor pentru elevii care frecventează 
învăţământul profesional.                                                     

 

 Absolvenţii învăţământului profesional care 
promovează examenul de certificare a calificării 
profesionale pot continua studiile în clasa a XI-a a 
învăţământului liceal, zi sau seral, în condiţiile 
legii și ale reglementărilor specifice stabilite de 
Ministerul Educaţiei Naţionale. 

 



STAGIUL DE 

PREGĂTIRE 

• În clasa a IX-a, se desfășoară la operatorul 

economic/instituția publică parteneră; 

 

• Condițiile în care stagiul de practică se 

desfășoară în unitatea de învățământ, sunt 

stabilite prin metodologia de organizare și 

funcționare a învățământului profesional; 



OFERTA DE 

ȘCOLARIZARE 

 

• ȘCOALA PROFESIONALĂ TÂRLIȘUA are 

prevăzut în planul de școlarizare pentru anul 

școlar 2020-2021    o clasă de învățământ 

profesional domeniul mecanică, calificarea 

SUDOR, cu 28 de locuri 

 



Înscrierea elevilor  se 

face la secretariatul Școlii dupĂ 

urmĂtorul grafic: 

 

Etapa I         -   perioada 29 iunie – 3 iulie 2020 

Etapa a II-a  -   perioada 22 - 24 iulie 2020 

 
 

 

 

 

 

 



 

• Dosarul de înscriere 
conȚine urmĂtoarele documente: 

 

- cerere tip de înscriere  

 

- copie după certificatul de naştere şi după cartea de 

identitate; 

 

- documente care să ateste situaţia şcolară : 

 

foaie matricolă pentru clasele V-VIII, 

adeverință cu media de la Evaluarea Națională. 

 



PERFORMANȚE 

ȘCOLARE       

Premiu la Concursul ,,O meserie pentru viitor”- Sudorul European   

 



Calificarea : Sudor  

28 locuri 



           

Profil: TEHNIC 

Domeniul: MECANICĂ 

 

 Descrierea calificării:. 

Calificarea: SUDOR 

 Sudorul realizează lucrări de 

îmbinări nedemontabile prin diverse 

procedee de sudură, pentru obţinerea 

unei game variate de produse, folosind 

utilajele şi echipamentele specifice 

tehnologiei de sudare indicate în 

documentaţia tehnologică. 



Finalitatea programului  

constĂ în dobândirea unui certificat de 

calificare profesionalĂ cu care 

absolvenȚii : 

se pot angaja imediat după terminarea studiilor, în România sau în 

Uniunea Europeană  

îşi pot continua pregătirea prin ciclul superior al învăţământului 

liceal (clasa a XI-a), filiera tehnologică, asigurându-se astfel obţinerea 

unei duble recunoaşteri: profesională şi academică, care permite:  

dobândirea unei calificări profesionale de nivel superior (nivel 

3 de calificare)  

continuarea studiilor prin învăţământul postliceal (şcoala de 

maiştri sau şcoala postliceală) şi/sau prin învăţământul 

superior. 



Avantajele programului 

 

 Dacă urmezi învăţământul profesional, ai 

următoarele avantaje:  

- poţi dobândi o calificare profesională care îţi permite să 

obţii mai rapid un loc de muncă şi să ai salariul tău mai 

devreme decât colegii tăi care optează pentru bacalaureat 

- vei beneficia de o bursă de studiu lunară în cuantum de 

200 RON prin intermediul unui program naţional al 

MECTS de susţinere a învăţământului profesional și o 

bursă de la agentul economic partener. 




