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Alege-ți drumul! Învăţământ profesional şi învăţământ dual 

Oferta educaţională 2021–2022  învăţământ profesional şi învăţământ dual 

 

În anul şcolar 2021-2022, absolvenţii clasei a VIII-a pot opta pentru continuarea studiilor în: 

 Învăţământul profesional 

 Învăţământul dual 

Formarea elevilor în aceste forme de învăţământ este susţinută suplimentar din punct de vedere 

financiar prin bursa profesională care se acordă pentru fiecare elev în cuantum de: 

 200 lei lunar (de la bugetul de stat), dacă elevul este înscris la învăţământul profesional 

 400 lei lunar (200 lei de la bugetul de stat şi 200 de lei de la operatorul economic cu care 

elevul încheie un contract individual de practică), dacă elevul este înscris la învăţământul 

dual 

Prima etapă pentru înscrierea elevilor se va derula în perioadele 05-08 iulie 2021 şi 21-22 iulie 

2021, în care se vor realiza următoarele: 

Secretariatele unităţilor de învăţământ gimnazial completează, la cererea elevilor şi a părinţilor / 

reprezentanţilor legali pentru minori care solicită înscrierea în  învăţământul dual, fişa de înscriere 

în învăţământul profesional de stat cu informaţiile privind numele şi codul unităţii de învăţământ 

gimnazial, media claselor V - VIII şi datele personale ale absolvenţilor claselor a VIII-a. Eliberarea de 

către unităţile de învăţământ gimnazial a fişei de înscriere în învăţământul profesional de stat, 

pentru candidaţii care solicită înscrierea în învăţământul dual, fără anexa "Fişa de opţiuni pentru 

învăţământul dual". La solicitarea candidaţilor care au susţinut şi promovat probele de verificare a 

cunoştinţelor de limbă modernă sau maternă, unităţile de învăţământ gimnazial eliberează, 

împreună cu fişa de înscriere, şi anexa fişei de înscriere completată cu rezultatul la proba/probele 

de verificare a cunoştinţelor de limbă modernă sau maternă. 

Înscrierea candidaţilor la unităţile de învăţământ care organizează învăţământ dual, pe baza fişei de 

înscriere învăţământul profesional de stat, la care se anexează fişa de opţiuni pentru învăţământul 

dual care se eliberează şi se completează la unitatea de învăţământ care organizează învăţământ 

dual. 

Detalii privind calendarul admiterii, precum și oferta educaţională pentru învăţământul profesional 

şi pentru învăţământul dual, detaliată pe unități de învățământ, se pot regăsi în fișierele de mai jos 

și, ÎN CURÂND, în format interactiv pe site-ul   ALEGE-ȚI DRUMUL. 

https://www.alegetidrumul.ro/

