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INTRODUCERE 

Acest studiu a fost elaborat în cadrul Erasmus + în cadrul proiectului Dual-T. 
Proiectul a fost conceput pentru cercetarea și transferul bunelor practici 
care au fost dezvoltate în formarea profesionala duala în Spania, Italia, 
România și Germania, țări care au implementat-o. Cu rezultatele acestei 
cercetări vor fi elaborate materiale pentru tutori și studenți și va fi făcută intr-
un proiect pilot în trei sectoare industriale (metal, construcții și alimentar). 
Rezultatul proiectului pilot va fi colectat într-un ghid, care va stabili o 
metodologie pentru împărtășirea formării duale în întreprinderi. 
 
Proiectul este dezvoltat de un consorțiu alcătuit din parteneri din țări cu o 
experiență de succes în formarea duală și parteneri din țări care au nevoie 
de cunoașterea și introducerea unui astfel de sistem, care s-a dovedit a fi 
un succes. Parteneriatul este compus din organizații de natură diferită: 
asociații de afaceri, centre de formare, IMM-uri și asociații de cooperare: 
 

 CONFEDERATIA SPANIOLA A ORGANIZATIILOR DE AFACETI, 
CEOE (COORDONATOR). 

 CENTRUL DE FORMARE LIBER  

 CE.SV.I – CENTRUL DE DEZVOLTARE ȘI INOVARE A 
AFACERILOR - COMPANII COOPERATIVE. 

 CONSORTIU IES. 

 RU EUROPE, S.R.L. 

 HANDWERKSKAMMER POTSDAM. 
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RAPORTUL FINAL AL EXAMINĂRII SISTEMELOR NAȚIONALE DE 

EDUCAȚIE ȘI EVALUAREA BUNELOR PRACTICI 

 

Rezumat 

În acest raport final, prezentăm concluziile rezultatelor sondajului din sistemele 
naționale de învățământ. Acest raport final servește la identificarea bunelor 
practici din țările Spania, Italia, România și Germania, care oferă fundamentul 
pentru activitățile viitoare ale proiectului DUAL-T. Cu aceste rezultate, putem 
dezvolta o strategie de implementare a formării profesionale în mai multe țări. În 
ceea ce privește proiectul DUAL-T, vom putea dezvolta un proiect-pilot pentru 
formarea profesională duală în țările partenere Italia, Spania și România. 
Aceasta este baza pentru dezvoltarea orientărilor pentru formatori, studenți și 
companii. 

Am încercat să găsim câteva baze metodologice pentru a face o comparație 

între țări și a identifica câteva fundamente necesare. Prin urmare, în acest 

raport veți găsi în primul rând reprezentarea sistemelor educaționale din 

Spania, Italia, România și Germania. După aceasta, am făcut o scurtă evaluare 

a bunelor practici din Spania, Italia și România. Pentru această evaluare veți 

găsi o concluzie a rezultatelor. La sfârșitul raportului urmează concluzia cu 

rezultate și sugestii pentru orientările pentru formatori, studenți și companii.
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1. SPANIA 

1.1 Sistemul scolar in Spania 

 

 

 
Conform Constituției, competențele în materie de educație sunt împărțite între 
diferitele agenții și administrații din stat. În principiu, administrația centrală își 
rezervă competența exclusivă de a reglementa structura diferitelor niveluri 
educaționale și condițiile de obținere, eliberare și recunoaștere a calificărilor 
academice și profesionale. 

Legea organică a educației, adoptată în mai 2006, stabilește că educația de 
bază cuprinde zece ani de școlarizare, care se desfășoară în mod regulat între 
șase și șaisprezece ani. Educația de bază este organizată în învățământul 
primar și în învățământul secundar. În plus, legea a organizat educația 
preșcolară, învățământul secundar post-obligatoriu, învățăturile artistice, lecțiile 
sportive, predarea limbilor străine și învățământul la distanță. 

Învățământul preșcolar este etapa educațională care servește copiii de la 
naștere la șase ani, cu scopul de a contribui la dezvoltarea lor fizică, 
emoțională, socială și intelectuală. Este organizat în două cicluri: primul 
cuprinde până la trei ani; al doilea, de la trei la șase ani. Voluntar, acest al 
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doilea ciclu a fost generalizat în toată Spania, astfel încât astăzi aproape 100% 
dintre copii și copii de 3-6 ani frecventează școala gratuit. Educația timpurie 
este considerată o realizare importantă care va afecta în mod pozitiv 
îmbunătățirea performanțelor școlare viitoare, ca alte inițiative, cum ar fi 
programul educațional 3, încurajează acum crearea de noi locuri de învățământ 
pentru copii mai mici de 3 ani. 

Învățământul primar este obligatoriu și gratuit. Cuprinde trei cicluri de câte doi 
ani fiecare, în total șase cursuri universitare, care vor fi urmate de obicei între 
șase și doisprezece ani. Cu caracter general, elevii și studenții s-au încorporați 
în primul an de învățământ primar in total sase ani calendaristici.  

Actualul sistem educațional permite alegerea celei mai potrivite opțiuni de 
formare în fiecare situație, pentru a obține un grad care să faciliteze 
încorporarea pe piața forței de muncă în cele mai bune condiții posibile. 
Învățământul primar este organizat în zone cu caracter global și incluziv și va fi 
predat de profesori care vor avea jurisdicție în toate domeniile acestui nivel. 
Predarea muzicii, educației fizice și a limbilor străine va fi predată de profesori 
cu specializare sau calificare corespunzătoare. 

Învățământul secundar obligatoriu (ESO) este o etapă de învățământ liber și 
obligatoriu care completează învățământul de bază. Este alcătuită din patru 
cursuri academice care se vor desfășura în mod obișnuit între 12 și 16 ani. 
Guvernul stabilește învățăminte minime din aceasta pentru a asigura o formare 
comună pentru toți elevii din sistemul educațional spaniol, precum și 
valabilitatea titlurilor corespunzătoare pentru a facilita continuitatea, progresul și 
coerența învățării, în cazul mobilității geografice a studentii. Un elev și părinții 
săi pot decide, din momentul implinirii 16 ani, să înceteze școlarizarea 
obligatorie în acest stadiu, caz în care va extinde certificatul corespunzător de 
vârstă completă de școlarizare. 

Studiile legate de ocupații și de piața muncii sunt cele de formare profesională 
și, în prezent, datorită gamei sale largi, natura modulară și facilitățile necesare 
pentru a le realiza, chiar și pe internet, o fac o opțiune foarte atractivă, cu un 
procent ridicat de plasarea locului de muncă. 

Formarea profesională oferă aproximativ 150 de cicluri de formare, cu conținut 
teoretic și practic, adecvat pentru diferitele domenii profesionale. Calificările 
sunt valabile pe tot teritoriul statului, cu valoare academică și profesională. 

Formarea profesională este, de asemenea, în contact permanent cu diferitele 
sectoare economice și răspunde nevoilor lor, prin ceea ce câștigați în 
recunoaștere în toate țările Uniunii Europene, iar calificările lor devin tot mai 
populare. Aceasta face ca formarea profesională să fie o opțiune atractivă, de 
calitate și care să se potrivească nevoilor fiecărui individ pentru îmbunătățirea 
carierei sale profesionale. 
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PENTRU A FI ÎNTR-UN CURS DE  FORMARE PROFESIONALA DE BAZĂ 
AU NEVOIE DE: 

Accesul la ciclurile de formare profesională de bază va necesita respectarea 
simultană a următoarelor condiții: 
 

- să fi implinit cincisprezece ani și să nu depășească vârsta de 
șaptesprezece ani în momentul accesului sau în cursul anului calendaristic în 
curs. 

- sa fi încheiat primul ciclu de învățământ secundar obligatoriu sau, în 
mod excepțional, sa fi absolvit cel de-al doilea an de învățământ secundar 
obligatoriu. 

- după ce s-a propus părinților, mamei sau tutorilor legali, încorporarea 
elevului într-un ciclu de formare profesională de bază. 

PENTRU A FI ÎNTR-UN CURS DE  FORMARE PROFESIONALA DE BAZĂ 
AU NEVOIE DE: 

- să fie în posesia diplomei de învățământ secundar. 

- să fie în posesia unei diplome de tehnician sau asistent tehnic. 

- absovirea bacalaureatului unificat polivalent secundar (BUP); 

- după ce a trecut testul de acces la formarea profesională de nivel 
mediu (va fi necesar să aibă cel puțin șaptesprezece ani în anul de 
testare). 

PENTRU A FI ÎNTR-UN CURS DE  FORMARE PROFESIONALA DE BAZĂ 
AU NEVOIE DE: 

- sa detina diploma de bacalaureat. 

- sa fie în posesia unei diplome de tehnician sau asistent tehnic. 

- după absolvirea cursului de orientare universitară. 

- după ce a trecut testul de acces la cicluri de pregătire la nivel superior  

 

1.2 Informarea și formatul  învățământului profesional, al școlii profesionale și 
al întreprinderii 

Contractul reprezinta un model incheiat intre serviciul public de ocupare a forței 
de muncă și compania care semnează un contract cu studentul. Anterior există 
un acord de colaborare cu centrul de formare și cu compania. 
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Formarea include studii care se aplica la: 

- Setul de activități de formare pentru a permite performanța calificată 
pentru diferite profesii. 

- Accesul la locuri de muncă și participarea activă la viața socială, 
culturală și economică. 

- învățăturile de formare profesională inițială. 

- Acțiunile de includere și de reangajare a lucrătorilor. 

- Acțiuni care vizează formarea continuă a întreprinderilor care permit 
dobândirea și actualizarea continuă a competențelor profesionale. 

Există centre de formare profesională. Pentru a fi  instruire duală trebuie să fie 
una dintre următoarele: 

- Centre de sisteme educaționale. 

- Centre și entități incluse în registrul centrelor comunității lor 
autonome. 

- școlile autorizate să acorde cicluri de formare profesională și să 
stabilească acorduri de cooperare cu societățile din sectorul în cauză. 

Guvernul, după consultarea cu generalul Consiliului de formare profesională, va 
stabili cerințele de bază care se vor întâlni cu centrele. Administrațiile pot stabili 
cerințe specifice care vor răspunde acestor centre. 

Va fi de competența guvernelor: 

o Creatie. 
o Autorizare. 
o Standardizare. 
o omologarea de tip a componentelor 

Se stabilesc mecanisme adecvate pentru instutiile care primesc fonduri publice 
prin concerte, convenții, granturi sau alte proceduri. 

Autoritățile competente stabilesc mecanisme de monitorizare și de control al 
calității activităților de formare pentru a asigura caracterul adecvat al: 

a) Facilități și echipament. 
b) Cerințele de acces pentru formatori și elevii. 
c) Evaluarea și planificarea educațională. 
d) Proceduri și metode de predare. 
e) mijloacele didactice și tehnice utilizate în predare. 
f) evaluarea rezultatelor învățării. 
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Educația profesională în cadrul companiei este una dintre modalitățile de 
formare profesională duală. Companiile pot participa la înțelegeri în următoarele 
moduri: fie prin participarea companiei, fie prin împărtășirea companiei de 
formare și a centrului sau exclusiv în cadrul companiei. 

Există un cadru care reglementează această formare, care marchează 
programarea Convenției pentru fiecare dintre modulele profesionale; unde este 
stabilit acest acord de colaborare este modalitatea de a formaliza colaborarea 
dintre centrele participante și companiile din sectorul în cauză. În acest acord 
de colaborare trebuie să se stabilească activitățile desfășurate în cadrul 
Centrului și compania și durata acestuia; numărul de studenți participanți, 
schema de burse; ziua și ora în centrul de formare și în companie. De 
asemenea, sunt stabilite criteriile de evaluare și de clasificare. Întrucât execuția 
formarii profesionale duale corespunde CCAA, ea presupune că există o 
discrepanță între conținutul acordurilor de învățare. 

1.3 Examene si certificarea acestora: 

Administrațiile competente în domeniul muncii stabilesc procedurile și măsurile 
necesare pentru a asigura adecvarea și calitatea formării în toate formele sale, 
prin stabilirea unor mecanisme de evaluare, monitorizare și control a condițiilor 
și a rezultatelor formării. 

Evaluarea elevilor este responsabilitatea profesorilor din modulele centrelor. 
Luând în considerare contribuțiile formatorilor companiei și ale activităților 
desfășurate acolo. 

Formatorii care distribuie acțiuni de formare vor efectua o evaluare continuă a 
studenților, care va fi efectuată de module și, dacă este necesar, de unități de 
formare, pentru a verifica rezultatele învățării și, în consecință, dobândirea de 
competențe profesionale. 

Acesta va fi elaborat într-un mod sistematic, pentru a se conforma unui plan 
care va include, cel puțin pentru fiecare modul și, dacă este cazul, unitatea de 
formare, o estimare a datelor programate pentru evaluare, spațiile în care va 
avea loc acest lucru, instrumentele de evaluare care vor fi utilizate și durata 
care rezultă din aplicarea acesteia. 

Rezultatele obținute din învățarea pentru a verifica modulele de formare se vor 
referi atât la cunoștințele, cât și la abilitățile și abilitățile practice enumerate în 
capabilități și aceleași criterii de evaluare, permit împreună să demonstreze 
dobândirea de competențe profesionale, în conformitate cu descriptorii 
prevăzuți în recomandarea 2008 / C 111/10 a Parlamentului European și a 
Consiliului din 23 aprilie 2008 privind instituirea cadrului european al calificărilor 
pentru învățarea pe tot parcursul vieții. Pentru acreditarea unităților de 
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competență va fi necesar să se depășească cu evaluarea pozitivă, în termeni 
de potrivire, a modulelor de instruire asociate fiecăruia dintre ele. 

1.4. Constituirea responsabilitatilor: 

Există instituții care joacă un rol-cheie în reglementarea și coordonarea 
sistemului: 

1. Conferințele sectoriale ale educației și muncii: organism de negociere 
și coordonare unde sunt reprezentați la cel mai înalt nivel al comunităților 
autonome. Este un organism care este influențat de situația politică, dar 
adesea își asumă negocieri asupra deciziilor importante privind 
distribuirea resurselor sau dezvoltarea proceselor de reformă. Consiliul 
de formare profesională națională și regională: organ consultativ de stat 
al Guvernului în care sunt reprezentați principalii agenți instituționali ai 
statului și regionali implicați în formare. Ei au competențe consultative 
pentru Guvern și pregătirea programării strategice a sistemului. Ultima 
setare se face pentru anii 1998-2002. 

2. Serviciul public de ocupare (SPEE). 

3. Fundația Tripartită: rolul acestui organism este subordonat SPEE. 
Funcțiile lor se află în gestionarea sistemului telematic pentru a 
recompensa formarea cererii întreprinderilor și procesul de justificare a 
subvențiilor, precum și propuneri de finanțare, prin subvenții acordate 
agenților sociali, oferind planuri de formare la nivel național. De exemplu, 
formarea managementului cererii de către companii depinde de Fundația 
tripartită. 

4. Instituțiile de calificare (INCUAL) pe care sunt responsabile să le 
definească, să dezvolte și să actualizeze sunt în catalogul național al 
calificărilor profesionale și al formării profesionale modulare 
corespunzătoare. Acest catalog este constituit ca parte centrală a 
întregului sistem care facilitează transmiterea între diferitele subsisteme 
și același catalog al pieței muncii. 

 

Există diferențe între competențele guvernelor și comunitatile regionale și ar 
putea fi rezumate prin faptul că statul are competența de a reglementa sistemul 
global, deși comunitățile autonome au capacități extinse de reglementare. Iar 
comunitățile autonome le definesc mai mult abilitățile manageriale, deoarece 
multe din responsabilitățile legate de funcționarea sistemului de formare 
practică le revin. 

Administrația educațională este responsabilă pentru monitorizarea și evaluarea 
proiectelor de formare. Implantarea trainingului dual este responsabilitatea 
comunităților autonome. 
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1.5  Finantarea educatiei 

Surse de finanțare a formării profesionale: 

 Ministerul Educației, Culturii și Sportului. 

 Consiliile comunităților autonome cu puteri depline. 

 Companiile locale. 

 Fonduri private. 

 Fondurile structurale europene. 

 

Ca cele mai mari furnizori de formare, statul și comunitățile autonome sunt 
responsabile pentru finanțarea sferei regionale. Această ofertă formativă este 
predată și în centre private și concertate (centre private cu subvenții publice). 

Se observa o schimbare în structura cheltuielilor de formare profesională inițială 
în ultimii ani. Participarea comunităților autonome a crescut considerabil. 
Schimbarea se datorează transferului treptat al competențelor educației spre 
zonele regionale care își asumă cheltuieli. 

Fondurile naționale sunt completate de contribuția fondurilor structurale 
europene. 
Este necesar să se finanțeze ajustarea care ar trebui să o facă companiile, 
astfel încât participarea lor să aducă calitatea la formarii profesionale duale. 
Stimulentele sunt elementare pentru punerea lor în aplicare, dar vor fi prudenți 
cu subvențiile pe care trebuie să le eviți este implantarea culturii subvenției sau 
abandonarea formarii profesionale duale fără piloni stabili. 

Companiile care participă la formarea profesională duala beneficiază de 
stimulente, reducerea cotelelor pentru asigurări sociale, o cotă de 100%, atunci 
când personalul companiei este mai mic de 250 de persoane sau 75% dacă 
este egal sau mai mare. Și 100% din muncitorul angajat. 

Este necesar să se finanțeze ajustarea care ar trebui să o facă companiile, să 
ofere participarea la calitatea duală a formarii profesionale. Este foarte 
important să se facă acest lucru cel puțin în primii ani de implementare.  

 

1.6  Educatia instructorilor 

Companiile pot oferi instruire ori de câte ori sunt disponibile: 
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- Semnarea activității de formare și informarea acesteia cu privire la 
reprezentarea juridică a lucrătorilor. 

- Începe solicitarea și autorizarea activității de formare. 

- Alocarea la locul de muncă a unui loc de muncă legat de activitățile de 
formare. 

- să aibă facilități și personal adecvat, cu pregătire tehnică și didactică 
adecvată; 

- Desemnarea unei persoane cu calificarea și experiența profesională 
adecvată pentru a-și exercita îndrumarea în domeniul companiei. 

În multe Camere de Comerț din Spania, cum este cazul Cataluniei și Navarrei, 
s-au adaptat la o anumită agendă pentru lucrătorii companiei care vor fi 
formatori sau tutori ai studenților în formarea duală. Nevoia de a educa acești 
lucrători pentru a le oferi instrumentele necesare pentru a transmite cunoștințele 
diferitelor sarcini la birou și, în același timp, acest tutore știe să evalueze fiecare 
dintre fazele de formare a fost. Tutorul din centrul de formare este responsabil 
pentru programarea și monitorizarea instruirii, coordonarea evaluării cu 
profesorii și, în același timp, este partenerul companiei. Iar gardianul din 
companie merită să fie responsabil de urmărirea, coordonarea activității cu 
activitatea de instruire și comunicarea cu centrul de formare. 

Formarea ar trebui adaptată tututorilor, inclusiv acreditarea competențelor 
pentru a-și asigura rolul de tutore / mentor. 

 

1.7  Calificari si calitatea de a alege 

Formarea profesională în sistemul educațional este reglementată de RD 
1538/2006 din 15 decembrie și include un set de cursuri de formare organizate 
în module profesionale de durată variabilă și conținut teoretic și practic adecvat 
diferitelor domenii profesionale; include un modul de formare la locul de muncă 
(FCT). 

Cursurile de formare pot fi intermediare și superioare și se referă la catalogul 
național de calificări profesionale. Curriculum-ul acestor învățăminte este 
conform cu cerințele care decurg din sistemul național de calificări și formare 
profesională (SNCFP). 

Acestea sunt emise de autoritățile competente și vor avea efectele pe care le 
au în temeiul reglementărilor Uniunii Europene privind sistemul general de 
recunoaștere a formării profesionale în statele membre ale Uniunii Europene și 
în alte state semnatare ale acordului privind spațiul economic european. Aceste 
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diplome și certificate certifică calificările profesionale corespunzătoare care le-
au obținut Recunoașterea competențelor profesionale, precum și evaluarea 
acestora, atunci când nu sunt îndeplinite calificările enumerate sub orice titlu de 
formare profesională sau certificat de profesionalism vor avea loc printr-o 
acreditare cumulativă parțială cu scopul, cazul său, să completeze educația 
care conduce la obținerea titlului sau a certificatului corespunzător. 
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2. ITALIA 

 

2.1 Rezumat 
 

Sistemul italian de educație și formare nu este construit pe un sistem dual 
considerat un sistem în care doi parteneri (o societate și o școală profesională) 
împărtășesc responsabilitatea pentru educația și formarea profesională. 

De fapt, singurele oportunități pe care studenții italieni le pot aborda pe piața 
forței de muncă sunt fie să aibă o experiență de lucru în școli pe parcursul școlii 
lor (Alternanza scuola / lavoro Learning Experience), fie să opteze pentru 
sistemul de ucenicie. 

Primul este dezvoltat și implementat de către școli, acesta din urmă de 
întreprinderi. 

Acest raport de țară, după o prezentare generală a școlii generale italiene și a 
sistemelor duale, se concentrează asupra sistemului de ucenicie, analizând, de 
asemenea, experiența și politica provinciei autonome Bolzano ca o bună 
practică regională în ceea ce privește instruirea duală. 

2.2 Introducere 
 
În cadrul Pachetului de lucru 2 al proiectului Dual-T, urmează să fie prezentat 
un raport de țară privind sistemele formarii profesionale ale țărilor participante, 
cu accent pe colectarea celor mai bune practici privind formarea duală. 

Acest raport de țară, editat de partenerii italieni Consorzio IES și CeSvI, 
analizează sistemul dual italian. Un sistem care nu se bazează încă pe 
formarea duală, chiar dacă reforma națională în curs de desfășurare asupra 
sistemului școlar o prevede. 

În zilele noastre singurele șanse ca studenții italieni să se apropie de piața forței 
de muncă sunt fie să aibă o experiență de învățare bazată pe muncă sub 
responsabilitatea școlară (Alternanza scuola / lavoro), fie să semneze un 
contract de ucenicie cu o întreprindere. 

Din cauza situației actuale, și anume a lipsei unui "real" al unui sistem dual, cei 
doi parteneri au convenit să realizeze împreună cercetarea în ceea ce privește 
descrierea sistemului dual general; și separat, în ceea ce privește descrierea 
sistemului școlar pe de o parte (editat de Consorzio IES); și a sistemului de 
ucenicie pe de altă parte (editat de CeSvI). 

 
În ambele rapoarte, a fost evidențiată și analizată o bună practică regională 
(Regiunea Veneto pentru experiența de muncă școlară Alternanza scuola / 
lavoro și Provincia Autonomă Bolzano pentru experiența de ucenicie). 
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2.3 Tara 

 
Italia este compusă din 20 de regiuni, 110 de provincii și 8.092 de municipalități. 
Conform Raportului Istat 2013, Italia are 59.685.227 de locuitori: 27.382.585 
dintre ei locuiesc în Nord, 11.681.498 în Centru și 20.621.144 în sudul Italiei. 

Statul are competență legislativă exclusivă în majoritatea subiectelor, inclusiv 
standarde generale privind educația. 

Cinci regiuni (Trentino-Alto Adige, Friuli-Venezia Giulia, Valle d'Aosta, Sicilia și 
Sardegna) au un statut special, ceea ce implică o mai mare autonomie în 
majoritatea subiectelor, inclusiv educația. 

Trentino-Alto Adige este alcătuită din două provincii autonome, Provincia 
Autonomă Trento și Provincia Autonomă Bolzano, ambele cu o autonomie 
specială în domeniul formarii profesionae duale. 

Conform articolului 117 din Carta italiană, Regiunile au o competență legislativă 
"exclusivă" în domeniul formarii profesionale duale, cu excepția unei 
competențe "comune" cu statul în domeniul educației generale. 
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2.4 Sistemul scolar italian 

 

În Italia, toți tinerii au dreptul (diritto / dovere) (Legea 53/2003) de a-și continua 
educația și formarea timp de cel puțin 12 ani înainte de a împlini vârsta de 18 
ani. 

Învățământul obligatoriu durează 10 ani, până la 16 ani, inclusiv învățământul 
primar, învățământul secundar inferior și primii doi ani de învățământ secundar 
superior sau dual. Sistemul italian general de școli este compus din: 
 

1. școala primară 
2. primul ciclu de învățământ: școala elementară (vârsta de la 6 până la 11 ani) 
care durează 5 ani și un nivel secundar inferior (11-14 ani), care durează 3 ani 
și asigură o intersecție la al doilea ciclu (nivelul secundar superior). 
 

Când se termină învățământul secundar inferior, la vârsta de 14 ani, elevii 
trebuie să participe la un examen de stat pentru a obține un certificat (EQF 1) 
care permite admiterea la nivelul secundar superior. 

În acest stadiu, tinerii au posibilitatea de a alege între învățământul general sau 
formare profesionala duala. 

Astfel, elevii pot opta pentru: 
 
• programe de cinci ani care includ cei doi ultimii ani de învățământ obligatoriu 
plus trei ani în / sau: 
• licee 
• școli tehnice 
• scoli vocationale; 
• programele de educație și formare profesională organizate de regiuni (FP); 
• o schemă de tip ucenicie. Sistemul de ucenicie include trei tipuri de contract. 
 
La nivel post-secundar, sistemul italian dispune de o formare tehnică superioară 
(IFTS, ITS) și programe scurte sau cursuri. Cursurile de formare profesionala 
duala există, de asemenea, la nivelul post-învățământ superior. 

Învățământul superior este împărțit în programe de învățământ superior la 
programele universitare și de învățământ superior din instituțiile non-
universitare: 

 
• universități, care urmează cele trei cicluri ale structurii Bologna: licență; master 
și specializare sau programe de doctorat; 
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• programe artistice și muzicale mai mari, care sunt programe non-universitare 
bazate pe structura cu trei cicluri. 

 

Sistemul școlar italian și compararea EQF 

 
Sursa: Educație și formare profesională în Italia, Cedefop, 2014



 
 

 

 
 

17 
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Sistemul școlar italian dintr-o privire 

 

 

 

Intrarea pe piata muncii 

La vârsta de 16 ani, tinerii italieni se pot apropia de lumea muncii în 3 moduri: 

 
• ca studenți, fiind implicați în căile de învățare la locul de muncă, oferite de 
școală, alternând predarea în clasă cu formarea la locul de muncă (alternanza 
scuola / lavoro); 
• ca studenți, fiind implicați în stagii organizate de școală; 
• ca persoane fizice, semnarea unui contract de ucenicie cu o companie. 

 

2.5  Sistemul Italian de formare profesionala duala 

În Italia, termenul "educație și formare profesională" tinde să fie "rezervat" 
pentru programe specifice, în special în domeniul de competență al regiunilor 
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și al provinciilor autonome (leFP). 
Programele IEFP (percorsi triennali e quadriennali di istruzione e formazione 
profesionaire) oferă tinerilor posibilitatea de a-și îndeplini dreptul / obligația de 
educație și formare profesională. Formarea este concepută și organizată de 
Regiuni. 
În ultimii ani, o cooperare sporită între stat, regiuni și provincii a făcut aceste 
programe mai flexibile. În 2011, reglementările emise de conferința State-
Regiuni au introdus câteva elemente sistemice importante: 
 
- un set de standarde de formare pentru competențele de bază care 
urmează să fie dezvoltate în programele de trei și patru ani; 
- un set de standarde minime (valabile la nivel național) pentru 
competențele tehnice și profesionale în ceea ce privește profilurile de 
ocupație incluse în Registrul național al calificărilor (Repertorio nazionale 
delle qualifiche); 
- certificări intermediare și finale valabile la nivel național. 
 
Registrul național al calificărilor creat în 2011 conține profilurile naționale de 
ocupare și calificările și programele corespunzătoare sau căile de învățare, 
precum și standardele minime de educație și formare profesională (valabile la 
nivel național). Calificările care duc la un anumit profil național de ocupație 
trebuie să fie descrise în termeni de rezultate ale învățării și să li se aloce 
nivelul EQF corespunzător. 
 
In special: 

- la programele de 3 ani corespunde unui certificat de operator 
profesionist (atestato di califica di operatore professionale) acordat de 
regiuni și recunoscut la nivel național (nivelul 3 al EQF); 

- la programele de 4 ani corespunde unei diplome de profesionist 
tehnic (diploma profession- al di tecnico) acordată de regiuni și 
recunoscut la nivel național (nivelul 4 al EQF). 

Programele de formare profesionala sunt organizate în module și au ca scop 
dezvoltarea abilităților de bază, transversale și tehnice-ocupaționale. Această 
modularizare permite studenților să schimbe ariile de studiu prin recunoașterea 
creditelor. 
Activitățile de formare la locul de muncă (în special stagiile) joacă un rol-cheie și 
se desfășoară sub supravegherea a doi tutori, unul din centrul de instruire și 
unul din întreprindere. Metodele includ învățarea tradițională în clasă, simulările, 
și învățarea prin cooperare. Aceste programe sunt finanțate din fonduri ale 
Regiunilor prin intermediul Ministerului Muncii sau prin resurse financiare 
proprii. În prezent, programele profesionale de patru ani nu sunt oferite în mod 
uniform în întreaga țară. 
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RAPORTUL FINAL AL EXAMINĂRII SISTEMELOR NAȚIONALE DE EDUCAȚIE ȘI EVALUAREA BUNELOR PRACTICI 

 

Dar, dintr-o perspectivă europeană, termenul "educație și formare" cuprinde 
toate tipurile și nivelurile de educație generală și educație și formare 
profesională (sistem dual). 

Indiferent de sistemul de furnizare sau de guvernare, sistemul dual în Europa 
poate avea loc la nivel secundar, post-secundar sau terțiar în educație formală 
și formare non-formală, inclusiv măsuri active pe piața forței de muncă. 
Sistemul diual se adresează tinerilor și adulților și poate fi bazată pe școală, 
bazată pe întreprinderi sau poate combina învățarea bazată pe școli și 
întreprinderi (ucenicie). Prin urmare, termenul sistem dual acoperă și școlile 
tehnice și profesionale. 

În conformitate cu această definiție europeană mai largă, putem lua în 
considerare, de asemenea, școlile tehnice și profesionale italiene, ca parte a 
eucatiei in formarea profesionala duala. 

În programele tehnic-școlare (istituti tecnici), cursanții pot dobândi cunoștințele, 
abilitățile și competențele necesare pentru a-și îndeplini sarcinile tehnice și 
administrative. 
În programele școlare profesionale (istituti professionali) cursanții dobândesc o 
educație teoretică și practică specifică care le permite să îndeplinească sarcini 
calificate în domenii de producție de interes național. 

Programele profesionale sunt împărțite în două sectoare principale: 

 
1. Servicii (agricultură, sănătate și îngrijire socială, produse alimentare și vin 
și hotelier, comerț); 

2. Industria și meșteșugurile (industria și artizanatul cu două ramuri: 
producția industrială și artizanat, întreținerea și asistența tehnică). 

 

2.6  Planificarea si organizarea responsabilitatilor 

 

Planificarea și responsabilitățile organizaționale. În Italia responsabilitățile sunt 
împărțite între diferiții actori implicați în planificarea și organizarea formarii 
profesionale duale: 

• Ministerul Educației, Universității și Cercetării (MIUR) stabilește cadrul pentru 
sistemul dual în programele școlare naționale (școli tehnice și profesionale), 
pentru STI și IFTS; 
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• Ministerul Muncii și Politici Sociale (MLPS) stabilește cadrul pentru sistemul 
dual, în timp ce regiunile și provinciile autonome sunt responsabile de 
planificare, organizare și furnizare; 

• Regiunile și provinciile autonome sunt, de asemenea, responsabile de 
planificarea, organizarea și furnizarea de STI, IFTS, post IEFP, învățământul 
post-universitar și majoritatea schemelor de ucenicie. 

Partenerii sociali joacă un rol important în promovarea planurilor de formare la 
nivel de întreprindere (singure sau grup de companii) care vor fi finanțate de 
către regiuni sau de fondurile interprofesionale comune și care au un rol 
consultativ general în politica sistemului dual, din care este definită furnizarea 
formarii profesionale duale. Ele contribuie, de asemenea, la elaborarea și 
organizarea politicilor active privind piața forței de muncă. 

Programul formarii profesionale duale este finanțat de către Regiuni prin 
intermediul fondurilor Ministerului Muncii sau prin intermediul acestuia 
propriile resurse financiare. În prezent, programele profesionale de patru ani nu 
sunt furnizate în mod uniform în întreaga țară. 

Sistemul italian de educație și formare nu este construit pe un sistem dual 
considerat un sistem în care doi parteneri (o societate și o școală profesională) 
împărtășesc responsabilitatea pentru educația și formarea profesională. 
De fapt, singurele posibilități pe care elevii italieni să le atingă pe piața forței de 
muncă sunt fie să aibă o experiență de lucru în școli pe parcursul școlii lor 
(alternativa scuola / lavoro), fie să opteze pentru sistemul de ucenicie. 

Primul este dezvoltat și implementat de către școli, acesta din urmă de 
întreprinderi. 

 

a) Alternanta scoala-munca 

În conformitate cu d.lgs. 77/2005 studenții implicați în programe de cinci ani, de 
la vârsta de 15 ani, pot suplimenta, la cerere, educația la clasă la formarea la 
locul de muncă, sub controlul școlii și responsabilitatea ("școală alternativă / 
muncă" - alternanza scuola / lavoro ). În acest scop, școlile semnează acorduri 
speciale cu companii sau organizații reprezentative, camere de comerț, 
industrie, artizanat și agricultură sau organisme publice / private, inclusiv cele 
ale sectorului nonprofit: scopul acestora este de a stabili relații și 
responsabilități între organizațiile implicate. Traseele de formare la locul de 
muncă sunt considerate ca o metodologie de predare, comparabilă cu educația 
din clasă și, în consecință, o parte din curriculum. 

Obiectivele sunt: 
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- implementarea metodologiilor flexibile de învățare, care leagă 
educația de la clasă la experiența practică; 

- îmbogățirea educației școlare, oferirea de competențe cerute de piața 
forței de muncă; 

- încurajarea orientării tinerilor, dezvoltarea propriilor așteptări, a 
intereselor și a manierelor lor individuale de învățare; 

- stabilirea unor schimburi continue între instituțiile de învățământ și 
formare profesională, piața forței de muncă și societatea civilă, pentru 
a permite societăților sau organizațiilor lor profesionale 
reprezentative, camerelor de comerț, industriei, artizanatului și 
agriculturii sau organismelor publice / private, inclusiv celor ale 
organizațiilor nonprofit sector să fie implicat în căile de educație ale 
studenților; 

- adaptarea ofertei de formare la dezvoltarea culturală, socială și 
economică locală. Atât școlile, cât și companiile gazdă trebuie să 
numească un tutore care să asigure o implementare corectă a 
acordului și a întregii căi de "alternare". 

Formarea la locul de muncă este evaluată de către școală. 

Se așteaptă o reformă a alternativelor scuola / lavoro, introducând-o ca fiind 
obligatorie în școlile tehnice și profesionale (aproape 200 de ore pe an) 
(așteptată să fie adoptată la sfârșitul anului 2015). 

 

b) Sistemul de ucenicie 

 

La nivel național, atunci când se face referire la învățământul profesional care 
implică companii și "contracte de muncă", înseamnă referire la sistemul de 
ucenicie. 
 
Ucenicia italiană este reglementată de o lege națională: 

• Legea "Testo Unico" (nr. 167/2011), care a stabilit cadrul principal și a împărțit 
responsabilitățile între regiuni și partenerii sociali; 

• Regiunile sunt responsabile pentru reglementarea uceniciei în special în ceea 
ce privește aspectele legate de formare; 

• Partenerii sociali - prin negocieri colective - trebuie să stabilească regulile 
generale de utilizare a contractului de ucenicie și tot ceea ce privește pregătirea 
profesională a ucenicilor. 
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Este un contract de muncă, cu un scop de formare: include atât formarea la 
locul de muncă, cât și formarea în clasă. Ucenicii câștigă un salariu și lucrează 
împreună cu personalul cu experiență pentru a-și dobândi abilitățile specifice; 
între timp, aceștia sunt implicați într-un program de instruire care este furnizat 
atât de către 

- întreprinderea și locul de muncă la distanță de un centru de formare 
sau de o școală / universitate. Sistemul de ucenicie include trei tipuri 
de contract: 

- ucenicie care duce la obținerea unui certificat de operator profesionist 
și a unei diplome de tehnician profesionist; 
școli profesionale  

- "Ucenicie în învățământul superior și cercetare". 

Pentru a vă concentra asupra sistemului de ucenicie, consultați par. 4. 

O primă încercare de a introduce sistemul dual: "Ucenicia experimentală" 

În 2014, prin Decretul Interministerial 473 din 17.06.2014 (Ministerul Educației, 
Universității și Cercetării - MIUR, Ministerul Economiei și Finanțelor, Ministerul 
Muncii și Politici Sociale MLPS), implementând articolul 8bis al Legii nr. 128/13, 
a introdus un program experimental de ucenicie pentru anii școlari 2014-2016. 
 
Programul implică elevii din al patrulea și al cincilea an al școlilor secundare 
superioare și al întreprinderilor publice și private și urmărește să le facă să 
semneze un contract de ucenicie "învățământ superior și cercetare", finanțat de 
întreprinderi și regiuni. 

Obiectivul general al programului este de a permite studenților să obțină 
diploma de nivel secundar superior la intrarea în lumea muncii datorită 
contractului de ucenicie. 

Obiectivele specifice sunt: 

- să pună în aplicare o cale educațională personalizată, care să integreze 
rezultatele generale ale învățării cu competențe și abilități tehnice și 
profesionale specifice pieței cerute de întreprindere 

- să evidențieze așteptările personale ale studenților și manierele de învățare și 
să le îndrume pe piața forței de muncă; 

- să construiască alianțe de formare locale bazate pe schimbul de bune practici 
între întreprinderi și școli și pe îmbogățirea educației școlare cu abilitățile 
necesare întreprinderilor. 
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MIUR, MLPS și Regiunile trebuie să semneze un memorandum special de 
înțelegere cu întreprinderea, pentru a defini teritoriul implicat în Program, 
domeniile de studiu implicate și sectorul de afaceri al întreprinderilor; criteriile 
de alegere a școlilor și elevilor din programul experimental, standardele minime 
de implementare a programului, sarcinile și responsabilitățile școlilor și ale 
întreprinderii. 
 
Conform memorandumului de înțelegere, întreprinderea semnează un acord 
special cu școala sau cu o rețea școlară, definind sarcini și responsabilități, 
organizarea formării la locul de muncă, criteriile de examinare și certificare a 
rezultatelor învățării. 

Școlile și compania trebuie să conceapă în comun educația personalizată și 
formarea profesională căi pentru studenți. Căile personalizate trebuie să fie 
alcătuite din educația la clasă și instruirea la locul de muncă, iar școlile și 
întreprinderea trebuie să numească un tutore, ale cărui sarcini sunt: 

- să încurajeze comunicarea între școli și întreprindere; 
pentru a sprijini elevii pe parcursul întregii căi de învățământ. 

- În special, tutorele școlii asigură integrarea corectă între predarea în clasă și 
instruirea la locul de muncă și se ocupă de evaluarea uceniciei. 
 
Pe de altă parte, sarcinile principale ale tutorelui companiei sunt de a introduce 
studenții în companie și de ai sprijini pe parcursul întregii ucenici. El trebuie să 
ajute elevii să dobândească abilitățile și competențele necesare, asigurând 
integrarea între educația la clasă și instruirea la locul de muncă și să coopereze 
cu tutorele școlii, oferind informații pentru evaluarea formării, realizată numai de 
către școală. 

Fiind implicați în program, ambii tutori pot participa la o formare specifică, 
finanțată de întreprindere. 

Elevii implicați în ucenicie experimentală dobândesc atât statutul de "student" 
cât și de "ucenic" și, prin urmare, drepturile și îndatoririle respective. 
În cazul încetării anticipate a contractului de ucenicie, școlile asigură studenților 
revenirea la căile de învățământ obișnuite. 

Examinarea specifică nu este prevăzută la sfârșitul uceniciei: numai școala 
evaluează calea de formare a studenților, luând în considerare informațiile și 
evaluările furnizate de tutori ai companiei. Evaluarea formării de ucenicie este 
transferată în credite școlare recunoscute pentru urmărirea curriculum-ului 
oficial. 

Programul experimental experimental, un proiect-pilot, a fost semnat până 
acum de către MIUR și MLPS doar un Memorandum de Înțelegere, care a 
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implicat 7 regiuni (Campania, Emilia-Romagna, Lazio, Piemonte, Puglia, 
Toscana și Veneto) , o companie multinațională de electricitate și un lider 
integrat pe piețele de energie și gaze, care operează în peste 30 de țări de pe 4 
continente, cu un accent special pe Europa și America Latină. 
Memorandumul urmărește implicarea într-un program experimental de ucenicie 
a studenților din școlile tehnice secundare superioare - Specializarea 
electronică și electrotehnică, adică relevante pentru sectorul de afaceri al 
companiei. 
Mai multe informații și date nu sunt încă disponibile. 

 

2.7 Initiativa pentru garantarea educatiei tinerilor 

Ca răspuns la numărul tot mai mare de tineri șomeri și cei care nu au un loc de 
muncă, educație sau formare profesională (NEET), UE a adoptat 
Recomandarea privind instituirea garantarii educatiei tinerilor pe 22 aprilie 2013. 
Prin această Recomandare, toate statele membre s-au angajat să se asigure că 
toți cei cu vârsta de până la 25 de ani vor primi o ofertă de calitate de angajare, 
educație, formare profesională sau ucenicie în termen de 4 luni de la șomaj sau 
la școală . 

Finanțarea UE pentru implementarea YG este disponibilă prin intermediul 
Inițiativei dedicate ocupării forței de muncă pentru tineret (YEI) și al Fondului 
social european (FSE). 

O sumă suplimentară din FSE care vizează măsuri precum modernizarea 
serviciilor de ocupare a forței de muncă și a activităților independente va sprijini, 
de asemenea, ocuparea forței de muncă în rândul tinerilor. 

Pentru a implementa garanția pentru educatia tinerilor, Italia a creat un e-portal 
integrat (Cliclavoro) pentru a permite tinerilor cu vârste între 15 și 29 de ani să 
se înregistreze direct on-line și să fie conectat la un registru național (IDO) 
pentru a facilita verificarea automată a îndeplinirii cerințelor , și transmiterea 
ofertelor. 
 

Scopul este de a promova o cooperare strânsă între sistemul dual și lumea 
afacerilor, utilizând următoarele instrumente: 

- serviciul de informații 
- orientare 
- formare 
- cercetarea și potrivirea 
- ucenicie 
- stagiu 



 
 

 

 
 

25 
 

 
RAPORTUL FINAL AL EXAMINĂRII SISTEMELOR NAȚIONALE DE EDUCAȚIE ȘI EVALUAREA BUNELOR PRACTICI 

 

- serviciu civil 
- sprijin pentru antreprenoriat 
- mobilitatea profesională la nivel național și european 
- stimulente pentru întreprinderi 
- e-learning. 

2.8 Reforma sistemului școlar: "La Buona Scuola" 

O viitoare reformă a sistemului școlar italian ("La Buona Scuola") este 
prevăzută pentru 2015. 

Unul dintre obiectivele proiectului de lege trimise Parlamentului este de a 
introduce un fel de sistem dual, care să permită elevilor din școlile secundare 
superioare, de la al doilea an, să aibă perioade de formare în întreprindere pe 
parcursul anului școlar, semnând o "Ucenicie care duce la un certificat de 
operator profesionist și o diplomă de tehnician profesionist "încheiat cu 
compania. Proiectul de lege este în prezent în curs de examinare de către 
Parlamentul italian. 

2.9 Concentrarea pe sistemul Italian de ucenicie 

Contractul de ucenicie, care este diferit de alte învățări la locul de muncă, 
trebuie redactat într-o formă scrisă. Acesta definește rolurile și responsabilitățile 
tuturor părților, precum și termenii și condițiile uceniciei, perioada de probă, 
sarcinile de ocupare, creșterea salariilor, atât nivelul de înscriere, cât și nivelul 
final și calificarea care trebuie obținută. Programul de formare este individual și 
face parte integrantă din contract. 

Atât contractul, cât și programul de instruire trebuie să fie semnate de angajator 
și de ucenic. 

Deci ucenicia italiană nu implică școli. Întrucât ucenicii sunt considerați salariați, 
aceștia au dreptul la prestații de asigurare pentru accidente de muncă și 
accidente, boli profesionale, motive de sănătate, îmbătrânire și invaliditate, 
maternitate, alocație pentru locuință și, începând cu 1 ianuarie 2013, asigurări 
sociale de muncă. 

Ucenicia italiană este împărțită în mai multe tipologii, astfel încât să putem vorbi 
despre "ucenici"; doar unele dintre ele sunt legate de sistemul de învățământ și 
permit obținerea unei diplome care ar putea fi obținută și prin intermediul unui 
program de studiu cu normă întreagă. 

Cei mai mulți ucenici își propun să obțină o calificare profesională, cu o bază în 
convențiile colective. Rezultatele învățării profesionale pentru ucenici sunt 
stipulate în convențiile colective, în raport cu sistemul specific de clasificare al 
sectorului. 
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Toți oamenii, cu vârsta de peste 15 ani și sub 30 de ani, pot candida pentru o 
ucenicie în toate companiile din sectorul privat. 

Sistemul de ucenicie include trei tipuri de contract: 

- ucenicie care să ducă la un certificat de operator profesionist și o diplomă de 
tehnician profesionist: permite tinerilor cu vârste între 15 și 25 de ani să-și 
îndeplinească dreptul la educație și formare profesională. Nu există cerințe 
specifice de intrare, însă cursanții trebuie să pună capăt anului dintre sfârșitul 
ciclului secundar inferior și începutul uceniciei într-un program de învățământ 
secundar superior sau în cadrul IEFP, cu excepția cazului în care aceștia au 
împlinit deja 15 ani. 

- profesionale (apprendistato professionalizzante o contratto di mestiere): 
permite tinerilor cu vârste cuprinse între 18 și 29 de ani să obțină o calificare 
prevăzută în acordurile de negociere colectivă și solicitate pe piața forței de 
muncă. Aceste programe au o durată maximă de trei ani (în mod excepțional 
cinci ani pentru sectorul meșteșugăresc) și acordă o calificare regională. 
- Învățarea în învățământul superior și cercetare (apprendistato di alta 
formazione e ricerca): duce la o serie de niveluri de calificare care cuprind 
nivelurile 4-8 ale EQF. Ea vizează copii de 18-29 de ani și îndeplinește diverse 
scopuri. Elevii pot dobândi calificări care sunt oferite în mod obișnuit prin 
intermediul programelor școlare, în învățământul superior sau în universități, 
inclusiv în gradul de doctorat. Ucenicii se pot angaja, de asemenea, în activități 
de cercetare în companii private sau pot urma un stagiu necesar accesării 
profesiilor liberale (avocat, arhitect, consultant de afaceri); acest lucru nu a fost 
încă reglementat de colecții. 

 

2.10 Planificarea si responsabilitatile organizationale 

Planurile cadru sunt organizate diferit în funcție de tipul de ucenicie: 
 
Ucenicia care conduce la un certificat de operator profesionist și o diplomă de 
tehnician profesionist: reglementată de regiunile și provinciile autonome prin 
acorduri specifice de conferințe de stat-regiuni. Conținutul, împărțit între 
învățarea teoretică și cea practică, calificările specifice oferite și numărul de ore 
de instruire sunt stabilite de regiunile și provinciile autonome în conformitate cu 
standardele minime convenite la nivel național.  

Durata contractului este determinată în conformitate cu certificatul sau diploma 
care trebuie atinsă: nu poate depăși perioada de formare de trei sau patru ani și 
nu va fi mai mică decât standardul național minim stabilit la 400 de ore pe an, 
deși formarea continuă la întreprinderi pot fi convenite prin negociere colectivă. 
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Aceste sisteme de ucenicie durează trei sau patru ani și oferă posibilitatea de a 
dobândi calificări la nivel de operator sau tehnician (în 22 și 21 de domenii 
ocupaționale): atestato di qualifica di operatore professionale (EQF nivel 3) sau 
diploma professionale di tecnico (nivel 4 al EQF) Aceste calificări, care fac parte 
din registrul național al calificărilor, sunt următoarele: 

a) Domenii ocupationale la nivelul operatorului 
 

-îmbrăcăminte / textile; 
-încălţăminte; 
-producția chimică; 
-construcție; 
-Electronică; 
-grafică; 
-sisteme hidraulice; 
-lucrări artistice; 
-dulgherie; 
-întreținerea bărcilor; 
-mecanică; 
-bunastare; 
-alimente; 
-turism și ospitalitate; 
-administrație și secretar; 
-vânzare; 
-logistică; 
-prelucrare alimentară; 
-agricultură. 

b) Domenii ocupationale la nivel tehnic 
 

- construcție; 
- Electronică; 
- grafică; 
- lucrări artistice; 
- tamplarie; 
- repararea autovehiculelor, 
- întreținerea instalațiilor automate; 
- automatizare industriala; 
- tratamente de frumusețe; 
- servicii alimentare și vin; 
- servicii de întreprindere; 
- vânzare; 
- agricultură; 
- servicii de divertisment pentru statiuni; 
- îmbrăcăminte / textile; 
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- coafura; 
- gastronomie; 
- centrale termice; 
- ospitalitate; 
- prelucrare alimentară. 

În ceea ce privește reglementările, aproape toate regiunile / provinciile 
autonome (cu excepția regiunilor Lazio și Valle d'Aosta) au reglementat 
programa școlară. 

Cursuri de pregătire profesională: formarea cuprinde două părți: 

1) dobândirea de competențe cheie (120 de ore pe o perioadă de trei ani) 
reglementate de regiunile și provinciile autonome și furnizate de centrele 
de instruire. Acestea sunt, de obicei, organizații private, a căror sarcină 
principală este de a oferi formare profesională ucenicilor și altor șomeri 
sau angajați. Aceștia sunt acreditați de autoritățile regionale pentru a 
furniza ucenicilor activități de învățare cu fonduri publice. 

În cadrul centrelor de formare sunt implicate diferite profiluri în formarea 
pentru ucenici: 

• profesorii care sunt responsabili pentru asigurarea strict a instruirii; 
• tutori cu sarcina pedagogică de a asista cursanții și profesorii; uneori 
tutorii sunt responsabili de contactarea întreprinderilor; 
• sunt implicate și alte profiluri, în funcție de importanța centrului de 
formare și de numărul de ucenici participanți la cursuri, cum ar fi 
coordonatorii sau evaluatorii. 

2) dobândirea de competențe profesionale pentru anumite zone de ocupare 

furnizate direct de companii. Zonele ocupaționale și conținutul de 

formare sunt definite prin acordurile de negociere colectivă. 

În conformitate cu Raportul privind instituțiile de formare profesională Isfol 
(Instituția Națională pentru Dezvoltarea Ocupării Forței de Muncă), aproape 
toate regiunile / provinciile autonome au reglementat dobândirea de competențe 
transversale. 

 
Majoritatea regiunilor (16) au oferit deja o ofertă de formare publică. În general, 
reglementările regionale permit metodologii de formare profesională și e-
learning. 

 
În februarie 2014, o conferință de stat-regiuni a propus editarea Ghidului pentru 
asumarea programelor educaționale de competențe transversale la nivel 
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național: perioada de formare pentru dobândirea de competențe transversale 
trebuie să fie invers proporțională cu calificarea educațională a ucenicilor. 

- Învățământul superior și ucenicia în domeniul cercetării: 

Regiunile și provinciile autonome, în acord cu partenerii sociali și cu centrele de 
educație și formare publică, decid durata contractelor, organizarea programelor 
și se asigură că acestea sunt compatibile cu programele de învățământ pe 
deplin școlare. De asemenea, ele definesc cursanții de învățământ superior 
(crediti formative universitari) care se învață la școli, universități sau centre de 
formare și abilitățile care trebuie dobândite prin formarea la locul de muncă și 
întreprindere. În absența unei reglementări regionale, este posibilă o înțelegere 
ad-hoc între instituțiile de învățământ și întreprinderi. 
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2.11 Examenele si certificarea acestora 

 

Conform d.lgs. 167/2011 și Decretul Interministerial 26.09.2012, la sfârșitul 
uceniciei, competențele și abilitățile pot fi certificate de către Regiuni și Provincii 
Autonome care se referă la registrele naționale și regionale privind calificările 
profesionale și le transferă în EQF. 

La sfârșitul perioadelor de ucenicie care duc la obținerea unui certificat de 
operator profesionist și a unei diplome de tehnician profesionist, ucenicii trebuie 
să participe la un examen final, reglementat de Regiuni în acord cu organismele 
sociale. 

2.12 Tutorii companiei 

 

Atunci când întreprinderea preia un ucenic, un plan individual de pregătire trebuie 
să fie proiectat de firmă. Acest plan se face în conformitate cu standardele 
profesionale sau profilurile profesionale care sunt stipulate în convențiile 
colective definite de partenerii sociali. Planul individual de formare este referința 
pentru formarea bazată pe companie. 

De obicei, formarea companiei este organizată și dezvoltată de un instructor 
(tutore de companie), care poate fi angajatorul în cadrul IMM-urilor sau un 
angajat calificat cu cel puțin trei ani de experiență profesională. 

Principalele sarcini ale tutorelui întreprinderii sunt definite după cum urmează: 
• gestionarea recepției și inserției tinerilor ucenici în companie; 

• proiectarea și sprijinirea căilor de învățare și socializare în cadrul serviciului, 
facilitând astfel dobândirea de competențe și competențe; 

• desfășurarea relațiilor cu centrele de formare, pentru a permite o integrare 
pozitivă între formarea formală și experiența profesională; 

• monitorizarea și evaluarea rezultatelor obținute de ucenici. 

Toți tutorii întreprinderii trebuie să participe la un curs de formare organizat de 
autoritățile regionale la începutul cursului pentru ucenici. 

 

2.13 Suport financiar 
Conform d.lgs. 167/2011, întreprinderea finanțează ucenicia. 

În ucenicile care duc la un certificat de operator profesionist și o diplomă de 
tehnician profesionist. 
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2.14       Statistici 

Italia a numărat peste 505.000 de ucenici în 2011, în ciuda crizei; au fost 
despre 
650.000 în 2008. 

Majoritatea ucenicilor sunt în vârstă de 18-24 de ani, chiar dacă aproape o 
treime este de 25 de ani și mai mult. Acestea sunt angajate în special în 
sectorul terțiar, în IMM-urile cu amănuntul și în industria turismului. În ceea ce 
privește nivelul de educație al ucenicilor, 50% dintre aceștia au obținut doar o 
certificare a învățământului secundar inferior. 

Dar, potrivit raportului Isfol 2014 privind ucenicia, în 2012 contractele de 
ucenicie au fost de 469.855, cu o scădere de 4,6% în numai un an. În anul 2012 
numărul ucenicilor angajați a scăzut, corespunzător numărului scăderilor 
salariaților și situației pieței muncii. 

 
Angajați cu vârsta cuprinsă între 15 și 29 de ani în Italia / comparativ cu ucenici 
angajați 

 

Sursa INPS – ISTAT Raport 2013 
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2.15 Provinia autonoma Bolzano: cea mai buna practica italiana in  

2.15.1 Sistemul dual 
 

 

 

Provincia Autonomă Bolzano este situată în partea de nord a Italiei, aproape de 
granița cu Austria. De fapt, este bilingv, astfel încât limbile italiană și germană 
sunt vorbite oficial și predate în școli. 

Conform raportului Astat 2014 (Institutul Provincial de Statistică), el are 515.714 
de locuitori, 69% dintre ei vorbesc limba germană, iar 26,06% vorbesc limba 
italiană. 

Acesta are un statut special, care implică o mai mare autonomie de 
reglementare în comparație cu regiunile italiene obișnuite, în majoritatea 
subiecților, inclusiv educația și formarea profesionala duala. 

Datorită autonomiei sale în domeniul sistemului dual și a influenței austro-
germane, AP Bolzano a introdus un sistem dual similar celui german, încă din 
1955, cu legea provincială n. 3/1955. 

Piatra de hotar a Sistemului Bolzano Dual poate fi identificata in contractul de 
ucenicie, care permite studentilor sa participe la o instruire la locul de munca 
alternand invatamantul de clasa furnizat de scolile profesionale astfel încât 
responsabilitatea pentru formarea profesionala este împărțită între cei doi 
parteneri, întreprinderea / meșteșugarul și școala profesională. 
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Ca și în sistemul național, în AP Bolzano sunt disponibile trei tipuri de contracte 
de ucenicie: 

• Ucenicia care duce la obținerea unui certificat de operator profesionist și a 
unei diplome de tehnician profesionist; 

• Ucenicia profesională; 

• Ucenicia "Învățământ superior și cercetare". 

Ucenicia este reglementată de legea provincială 12/2012, în conformitate cu 
AP din autonomia reglementară Bolzano privind sistemul dual. 
 
Autoritatea Provinciei Bolzano "Sistem dual" corespunde primei tipologii a 
contractului de ucenicie, cel care conduce la un certificat de operator 
profesionist și o diplomă de tehnician profesionist, așa-numita "ucenicie 
tradițională". 
Ca "național", ucenicia tradițională durează trei sau patru ani, în funcție de 
faptul dacă scopul este obținerea unui certificat de operator profesionist sau a 
unei diplome de tehnician profesionist și implică tineri cu vârste cuprinse între 
15 și 25 de ani. 
Permite dobândirea de certificate sau diplome profesionale identificate anterior, 
care corespund unui număr de 108 profiluri profesionale, în următoarele 
sectoare de activitate: 
• comerț 
• Servicii 
• artizanat 
• industria 
• ospitalitate alimentară și hotelieră 
• agricultura. 

Responsabilitatea de ucenicie a formarii profesionale este împărțită între 

companiile implicate și școlile profesionale provinciale. 

Școlile profesionale sunt identificate și colectate într-o listă de către AP. 

După semnarea contractului de ucenicie, Oficiul Provincial de Ucenicie 

direcționează ucenicul la cea mai apropiată școală profesională, specifică 

profilului profesional ales. 

Ucenicii trebuie să participe la 400 de ore de predare în clasă pe an școlar, în 

cursuri de 3 ani, 400 plus 160 în anul școlar al patrulea, în cadrul stagierilor de 

4 ani. 

În acest tip de ucenicie, formarea la locul de muncă acoperă aproximativ 80% 

din timpul total, în timp ce educația în clasă, care este obligatorie, este de obicei 

concentrată într-o zi pe săptămână. 
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Alternativ, educația în clasă poate fi furnizată în blocuri de 9 sau 11 săptămâni. 

Conform legii provinciale 12/2012, angajatorul are datoria de a permite 

ucenicilor să participe la școala profesională, considerând orele de clasă ca 

fiind orele de lucru. 

În sistemul dual Bolzano, nu este necesar un program individual de formare, 

deci întreprinderea se referă la programul standard furnizat de Provincia 

Autonomă. 

 

2.15.2 Autonomia provinciei Bolzano privind ucenicia 
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2.15.3  Suport financiar 

 

Predarea în clasă este asigurată de școlile profesionale care sunt susținute de 
Provincia Autonomă (fără costuri pentru ucenici sau companii). 
Provincia Autonomă din Bolzano finanțează majoritatea cheltuielilor de urgență și 
cazare ale ucenicilor. 

 

2.15.3 Profesori de scoli profesionale 

 
Profesorii de școli profesionale sunt funcționari publici din provincia autonomă și 
pot fi profesori sau profesori necalificați, în general meșteșugari, care predau 
tehnico- practice. Aceștia din urmă trebuie, de asemenea, să participe la un curs 
specific de 3 ani (1200 de ore) oferit de Provincia Autonomă. 

Provincia Autonomă Bolzano Profesori de ucenicie An școlar 2012/2013 

 

AP of Bolzano Teachers 
 

Graduated 
Non-graduated 

(technical-practical 
subjects) 

Male 146 252 

Female 352 128 

Total 481 380 

Sursa: C. Baumgartner, 

 

Alternanza scuola / lavoro și ucenicie în cadrul Provinciei Autonome Bolzano, 2013 

 

2.15.5 Tutorii companiei 

Pentru a permite întreprinderii să instruiască ucenicul, tutorele companiei trebuie să 

îndeplinească anumite cerințe, identificate de AP din Bolzano DGP 1135/2012. 
Cerințele sunt următoarele: 

a. Cerințe profesionale (în mod alternativ): 

• certificatul de ucenicie, urmat de o experiență de muncă de 18 luni, sa referit 
la profilul profesional țintă al uceniciei; 
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• certificat de operator profesional de 3 ani, urmat de o experiență de lucru de 
24 de luni; 

• Diplomă tehnică sau profesională de 5 ani sau IFT / IFTS 

• o experiență de muncă de 6 ani, care se referă la profilul profesional țintă al 
uceniciei. 

b. Cerințe pedagogice (în mod alternativ): 

Pentru a-și asuma rolul de tutore al companiei, angajatorul sau angajatul său 
trebuie să dobândească competențe pedagogice și de formare specifice. 

AP Bolzano le recunoaște în următoarele cazuri: 

• instructorul a participat la un curs specific de 16 ore de bază furnizat de AP; 

• tutorele a absolvit un examen specific pentru meșteșugari în formarea tutorilor; 

• tutorele a obținut, în Italia sau în străinătate, un certificat pentru formarea 
ucenicilor; 

• tutorele a urmat un curs de 16 ore în domeniul managementului resurselor 
umane. 

 

2.15.6 Examenele si certificarea acestora 

La sfârșitul uceniciei, ucenicii care au participat cu rezultate pozitive, școala 
profesională trebuie să facă examen pentru a obține certificatul de operator 
profesional sau diploma de tehnician profesionist. 

Examenul este reglementat și furnizat de Provincia Autonomă și este alcătuit 
dintr-o parte teoretică și o parte practică, iar Comisia pentru evaluarea 
rezultatelor învățării este compusă atât din reprezentanții angajatorilor din 
sectorul de afaceri, cât și din sindicate. 

Provincia Autonomă recunoaște diplomele de ucenicie dobândite în Germania, 
Austria și Elveția. 

 

2.15.7 Concluzii 

Datorită autonomiei sale de reglementare în domeniul formarii duale, Provincia 
Autonomă Bolzano a introdus cu succes un sistem dublu similar sistemului 
german, în care responsabilitățile pentru educație și formare sunt împărțite între 
școlile profesionale provinciale și întreprinderi / meșteșugari. 

Pe de o parte, principalele puncte forte sunt: 
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• cooperarea strânsă între Provincia Autonomă, școli profesionale și societăți / 
meșteșugari; 
• calitatea pregătirii cadrelor didactice și a tutorilor întreprinderilor; 
• cooperarea strânsă cu organizațiile reprezentative ale întreprinderilor; 
• calitatea instruirii oferite tinerilor ucenici, o mai bună adaptare la nevoile pieței 
forței de muncă. 

Pe de altă parte, punctele slabe ar putea fi rezumate după cum urmează: 
 
• criza economică care a lovit Italia face dificil pentru tineri să găsească 
întreprinderi / meșteșugari interesați să angajeze un ucenic; 

• ucenicii solicitanți ar trebui să primească mai multe îndrumări înainte de a 
semna contractul de ucenicie, să aleagă sectorul de afaceri / profilul profesional 
mai potrivit aspirațiilor și abilităților lor. 
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3. ROMANIA 

 

3.1 Informatii despre sistemul de invatamant national din Romania 
 

Conform Legii învățământului național nr.1 / 2011, sistemul educațional 
românesc este reglementat de Ministerul Educației, Cercetării și Tineretului 
(MERY). 
 
Fiecare nivel are o formă proprie de organizare și face obiectul unei legislații 
valabile. Grădinița este opțională între 3 și 6 ani. Școala începe la vârsta de 7 
ani (uneori 6 ani) și este obligatorie până la clasa a zecea (de obicei, 
corespunde vârstei de 16 sau 17 ani). Învățământul primar și secundar este 
împărțit în 12 sau 13 clase. Învățământul superior este aliniat la Spațiul 
European al Învățământului Superior. 

De la Revoluția României din 1989, sistemul educațional românesc se află într-
un proces continuu de reorganizare, care a fost atât laudat, cât și criticat. 
 
Sistemul educațional este identic la nivel național și foarte centralizat. 
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3.1.1. Scoala primara 

Școala primară este obligatorie pentru toți copiii în vârstă de opt ani, de la 
vârsta de șapte la zece ani fiind cunoscută drept "învățământul primar", în timp 
ce la vârsta de unsprezece ani și până la paisprezece ani se numește 
"învățământ secundar". Majoritatea școlilor elementare fac parte din sistemul 
școlar public. Învățământul elementar privat are o cotă de piață de 0,5%, potrivit 
Ministerului Educației, Cercetării și Inovării. Educația în România este 
obligatorie până la sfârșitul clasei a zecea (sau până la vârsta de 18 ani). 

 

3.1.2 Scoala gimnaziala 
 

Școala secundară durează 4 ani și este obligatorie pentru toți copiii. Cursurile 
sunt reconfigurate la sfârșitul clasei a IV-a pe baza rezultatelor școlare. Multe 
școli au clase speciale (cum ar fi cursuri intensive de limbă engleză, cursuri de 
calculator, care oferă unul sau mai multe cursuri pentru aceste discipline). 
Selectarea pentru clase se bazează pe teste locale. Evaluarea performanțelor 
studenților este, de asemenea, diferită între nivelurile primare și secundare. 
Începând cu clasa a 5-a, elevii au un profesor diferit pentru fiecare subiect. În 
plus, fiecare clasă are un profesor desemnat ca tutore de clasă (profesor de 
formare), pe lângă disciplinele clasice sunt organizate ore de consiliere 
psihologică și sunt deținute de un psiholog școlar. În clasa a opta, programa 
poate conține până la 30-32 de ore pe săptămână sau 6 ore pe zi. 
 

3.1.3  Liceu 
 
Studiile de liceu durează patru ani, doi ani obligatorii (clasele a IX-a și a Xa), 
doi ani obligatorii (clasele 11 și 12). Nu există examene între clasele 10 și 
11. Există, de asemenea, un program cu jumătate de normă care durează 5 
ani pentru cei care doresc să participe la liceu după ce au renunțat la studii 
ca adolescenți. 
Conform Legii Naționale a Învățământului din 2009, cursanții de clasa a 
opta continuă cursurile de liceu din ciclul inferior al liceului, după ce au 
susținut un examen național, structurat după teste standardizate 
internaționale. 
Există cinci tipuri de licee care oferă acces la învățământul superior, pe 
baza tipului de educație și performanțelor școlare. Toate acestea conduc la 
obținerea unei diplome de liceu, acces la examenul de bacalaureat și, prin 
urmare, accesul la studii universitare. Spre deosebire de sistemele suedeză 
sau franceză, curriculumul de liceu nu limitează alegerea unei universități. 
 
Liceele naționale sunt cele mai prestigioase licee din România și 
majoritatea sunt în cel puțin un program internațional, cum ar fi Cervantes, 
SOCRATES, Eurolikes etc. Acestea sunt toate "teoretice". Multe au existat 
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de peste 100 de ani și au o tradiție foarte puternică în educație. De 
exemplu, Liceul Regal "Sfântul Sava" din București (1818), Liceul Național 
Iași (1828), Liceul Național Gheorghe Lazăr din București (1860), Liceul 
Național Mihai Eminescu din Iași (1865), Mihai Viteazul Liceul Național din 
București (1865), Liceul Național Frații Buzesti din Craiova (1882), Liceul 
Costache Negruzzi din Iași (1895), Liceul Național Bănățean din Timișoara 
(1773). Alte licee naționale sunt Liceul Național de Informatică Tudor Vianu 
din București, Liceul Național Emil Racovită din Iași, Liceul Național Carol I 
din Craiova (1826), Liceul Național "Elena Cuza" din Craiova, Liceul 
Național Mihai Eminescu din Constanța , Liceul Național Vasile Alecsandri 
din Galați etc., ultima admitere pentru ei înseamnă peste 8,70, dar pentru 
cele mai bune licee naționale o medie de 9,50 nu este suficient de bună. 
Admiterea la un liceu național oferă abilitățile și cunoștințele necesare 
pentru a aplica pentru o prestigioasă universitate. 
 
Liceul militar - există doar 3 astfel de licee, administrate de Ministerul 
Apărării. Acestea sunt considerate extrem de stricte deoarece au același 
regim ca și unitățile armate, fiind considerate facilități militare, iar toți 
studenții sunt considerați membri ai armatei, respectând astfel regulile și 
regulamentele militare. 
 
Liceul Economic sau Liceul Tehnic - este o liceu cu rezultate foarte bune și 
un program școlar bazat pe educație tehnică sau servicii (a se vedea mai 
jos). Deși aceste licee sunt foarte solicitate, foarte puțini absolvenți practică 
în domeniile absolvite. Mulți dintre absolvenți nu aleg să urmeze un colegiu 
cu profil apropiat. 
 

Liceu (liceu standard) - un tip de liceu mediu, oferind una dintre programele 
cele mai disponibile. Tipul de program școlar oferit este adăugat după această 
denominație. Ele sunt teoretice ale liceelor profesionale. 
 
Grup de școli - Un grup de două școli - o liceu (de obicei oferind programe de 
studii în domeniul tehnic sau al serviciilor). Unele dintre ele sunt considerate a 
fi cea mai gravă alternativă pentru a permite accesul la o diplomă de liceu și 
acces la universitate [judecată de valoare], în timp ce altele sunt foarte bine 
apreciate, oferind o educație destul de înaltă [judecată de valoare] (cum ar fi 
Viilor Economic School School București - formarea specialiștilor în 
gastronomie, chelneri de divertisment etc. - care are propriul hotel, restaurant 
și patiserie). 

Există, de asemenea, licee profesionale și licee naționale cu profil artistic, 
teologic sau sportiv. Fiecare tip de liceu este liber să ofere una sau mai multe 
programe (profil). 

 



 
 

 

 
 

41 
 

 
RAPORTUL FINAL AL EXAMINĂRII SISTEMELOR NAȚIONALE DE EDUCAȚIE ȘI EVALUAREA BUNELOR PRACTICI 

 

3.1.4  Invatamant post liceal 

 
Învățământul postliceal permite continuarea studiilor liceale cu sau fără diplomă 
de bacalaureat. Anumite specializări și instituții sunt subvenționate parțial de 
stat sau integral contra cost. Perioada de studiu este de 1-3 ani, în funcție de 
specializare și de dificultate. Cele mai multe cursuri postliceale dau titlul de 
"tehnician" sau "maistru", cum ar fi școli de arte și meserii. 

 

3.1.5  Scoala de arta si meserii 

 

Școala de arte și meserii a fost o formă de educație strict orientată spre mediul 
de muncă (piața forței de muncă), și anume o educație axată pe învățarea unei 
meserii. Sistemul de învățământ SAC funcționa pe niveluri de calificare, astfel 
încât la sfârșitul ciclului liceal înscris la nivelul 1 de calificare, cu o perioadă de 
studii de doi ani (clasele a IX-a și a Xa), să obțină în final titlul de "lucrător". 

Odată ce această calificare a fost obținută, s-ar putea trece la nivelul 2 al 
calificării, cu un an de studiu (al 11-lea) și apoi la nivelul 3 de calificare, 
obținând titlul de "maistru". 

Grup școlar - Un grup de două școli - o liceu (de obicei, oferind programe de 
licență în domeniul tehnic sau al serviciilor de educație). Unele dintre ele sunt 
considerate a fi cea mai gravă alternativă pentru a permite accesul la o diplomă 
de liceu și acces la universitate, în timp ce altele sunt foarte bine văzute, oferind 
o educație destul de înaltă, oferind o educație destul de înaltă (precum Viilor 
Economic School School București - formarea specialiștilor în gastronomie, 
chelneri de divertisment etc. - care are propriul hotel, restaurant și patiserie). 
Există, de asemenea, licee profesionale și licee naționale cu profil artistic, 
teologic sau sportiv. Fiecare tip de liceu este liber să ofere una sau mai multe 
programe (profil). 
 
 

3.1.6  Invatamant superior 

 
În orice țară, învățământul superior reprezintă momentul adevărului pentru 
întreaga societate. Cu multe presiuni din evoluția tehnică, o deficiență în 
proiectarea învățământului superior este foarte costisitoare pentru o țară. 
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3.1.7 Invatamant privat 
 
Începând cu anul 1990, educația privată și religioasă la toate nivelurile a fost 
acceptată și finanțată parțial de stat prin intermediul Ministerului Educației, 
Cercetării și Inovării, cu condiția respectării anumitor orientări ministeriale. Este 
imposibil să se deschidă o școală fără a se respecta liniile directoare și planurile 
de învățământ - astfel încât în practică toate școlile românești să obțină cel 
puțin o sumă limitată de finanțare de la stat. 
În plus, a existat o mare schimbare de la prăbușirea sistemului comunist - în 
special în ceea ce privește organizarea sistemului. 
 
Sistemul oferă următoarele diplome: Absolvire (absolvire generală de școală 
fără examen), bacalaureat (absolvire liceu, examen de bacalaureat), diplomă 
(cadru de absolvire universitară, după examen și / sau teză), masterat 
(masterat după teză, și, eventual, un examen), doctorat (doctor, după o teză). 
 
În 2004, rata de alfabetizare a adulților români a fost de 97,3% (pe locul 45 în 
lume), în timp ce rata brută de cuprindere în învățământul primar, secundar și 
terțiar a fost de 75% (pe locul 52 în lume). Rezultatele evaluării PISA în școli, 
realizate în 2000, au clasat pe locul 34 România din cele 42 de țări participante, 
cu 432 de puncte, reprezentând 85% din scorul mediu. 
 
 
 

3.2 Structura sistemului national de invatamant din Romania 
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3.2.1 Organizarea de baza 

Sistemul educațional românesc este împărțit pe două niveluri: 

 

1. pre-universitar. Învățământul preuniversitar este structurat în 5 cicluri: 
 
• Educația preșcolară (sau grădinița) - se dezvoltă pe o perioadă de trei 
ani, formată din trei grupe: grup mic, grup intermediar și grup superior. 
• Învățământul primar (școala primară) - clasele 0 (pregătitoare) -4-a. 
• Învățământul secundar (clasele secundare) - clasele 5-8. 
• Învățământul liceal (liceu) - de patru sau cinci clase (clasele 9-12 / 13). 
• Învățământul profesional (Școala de arte și meserii), care poate 
continua sau elimina liceul pentru formarea studenților pentru carieră pe 
baza manualului de activități practice. 

 
Învățământul post-secundar poate dura între 2 și 5 ani. 
 
2. Învățământul superior (studii superioare) a fost reorganizat pentru a fi în 
conformitate cu principiile procesului de la Bologna, al cărui scop este 
construirea Spațiului European al Învățământului Superior. Are următoarele 
patru componente: 
 

 Studii de licență (Licențiat) 3-4 ani, pentru majoritatea subiecților 3 ani 
(din 2005) 

 Masterat (Master) 1-2 ani, pentru majoritatea subiecților 2 ani (din 
2008) 

 Doctoratul are o durată de cel puțin 3 ani (graduand) (din 2006). 
Învățare continuă (cursuri postuniversitare, formare continuă). 

 

3.2.2 Organisme și instituții afiliate Ministerului Educației Naționale 

 

CONSILIILOR ȘI COMITETELOR CONSULTATIVE ale Ministerului Educației, 

Cercetării, Tineretului și Sportului 

• Consiliul Național pentru Reforma Educației 

• Consiliul Național de atestare a titlurilor, diplomelor și certificatelor universitare 

• Consiliul Național pentru Finanțarea Învățământului Superior 

• Consiliul Național pentru finanțarea învățământului preuniversitar de stat 

• Consiliul Național al Cercetării Științifice în Învățământul Superior 

• Consiliul Național al Bibliotecilor 

• Consiliul Național al Rectorilor 
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INSTITUȚII ȘI UNITĂȚI subordonate sau coordonate de Ministerul Educației, 

Cercetării, Tineretului și Sportului, cu excepția unităților de cercetare științifică și 

a unităților subordonate Autorității Naționale pentru Cercetare Științifică, precum 

și a celor subordonate Autorității Naționale pentru Sport și Tineret 

 

• Inspectoratele Școlare Județene și Inspectoratul Școlar al Municipiului 

București - servicii publice descentralizate ale Ministerului Educației, Cercetării, 

Tineretului și Sportului, în a cărei subordonare funcționează unități, unități de 

activitate extracurriculară și cluburi sportive școlare 

• Instituțiile de învățământ superior de stat 

• Comitetul Național Român pentru UNESCO 

• Unitatea executivă pentru finanțarea învățământului superior și a cercetării 

științifice universitare 

• Centrul Național de Evaluare și Examinare 

• Agenția Națională pentru Programe Comunitare în Domeniul Educației și 

Formării Profesionale 

• Agenția pentru împrumuturi și burse 

• Centrul Național pentru Dezvoltarea Educației Profesionale și Tehnice 

• Federația de Școli și Sporturi Universitare 

• Centrul de formare continuă în limba germană ((C.F.C.L.G.) / Zentrum für 

Lehrerfortbildung in deutscher Sprache) 

• Secretariatul Național al Rețelei Universității Mării Negre 

• Agenția Română pentru Asigurarea Calității în Învățământul Preuniversitar 

(ARACIP) 

• Corul Național de Cameră "Madrigal" 

• Agenția de Administrare pentru Rețeaua Națională de Informații pentru 

Educație și Cercetare 

• Autoritatea Națională pentru Calificări (ANC) 

• Palatul Național al Copiilor din București 

• bibliotecile universitare centrale și pedagogice 

• Agenția Autonomă "Editura Didactică și Pedagogică" 

 

STUDENȚI CLUBURI SPORTIVE subordonate Ministerului Educației, 

Cercetării, Tineretului și Sportului. 

 

INSTITUTII SI INSTITUTII pentru cercetare stiintifica, dezvoltare tehnologica si 

inovare direct subordonata Ministerului Educatiei, Cercetarii, Tineretului si 

Sportului. 
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• Institutul de Științe ale Educației 

• Centrul European pentru Învățământul Superior al UNESCO (CEPES) 

• Institutul de limbă română 

• Centrul de Cercetare Biologică din Jibou 

 

ORGANELE SPECIALIZATE ale administrației publice centrale pentru 

cercetare științifică, dezvoltare tehnologică și inovare, dar și pentru tineret și 

sport, subordonate Autorității Naționale pentru Cercetare Științifică din cadrul 

Ministerului Educației, Cercetării, Tineretului și Sportului. 

 

Autoritatea Națională pentru Sport și Tineret 

 

3.3 Sistemul educational dual din Romania 

 

3.3.1 Informatii generale 

 

Pentru a sprijini partenerii de dialog în educația profesională și tehnică, precum 
și studenții și părinții interesați de educația duală, formularul de înscriere în 
învățământul profesional introdus recent de GEO 94/2014, Ministerul Educației 
și Cercetării Științifice (MESR) face următoarele observații : 

Introducerea unui puternic sistem de învățământ profesional adaptat nevoilor 
economiei și cerințelor pieței muncii a fost și rămâne o prioritate a MESR. 
Ministerul Educației a reglementat organizația după consultarea angajatorilor și 
în urma solicitării acestora. În această solicitare, MESR a menținut un dialog 
regulat cu reprezentanții angajatorilor cu privire la cea mai bună organizare 
posibilă a sistemului de formare profesională din România. De exemplu, în 
martie 2014, conducerea Școlii profesionale germane Kronstadt și un grup de 
companii germane (Daimler AG, AHK, Schaeffler România, Star Transmission, 
Marquardt Schaltsysteme SCS, DWS Sibiu, DWC Timișoara, Christiani, 
Draexlmaier, Continental) membri ai Asociației Fit pentru Viitorul Clubului 
Economic German din Brașov, adresați Centrului Național pentru Dezvoltarea 
Educației Tehnice și Profesionale, un organism specializat al Ministerului, cu 
propuneri privind educația profesională. Una dintre propuneri a fost organizarea 
sistemului dual de educație profesională. 

Un alt exemplu de deschidere a MESR pentru propunerile venite de pe piața 
muncii este modificarea Legii educației naționale, care inițial prevedea o durată 
a învățământului profesional de 3 ani, iar după această modificare durata poate 
depăși 3 ani ("Educație profesională cu durata de cel puțin 3 ani "- art.23 alin. 
(1), modificat prin OUG 49/2014, la solicitarea agenților economici). 
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Conform noilor reglementări, organizarea educației duale este la solicitarea 
agenților economici. Mai mult, organizarea, durata și conținutul programelor de 
formare și modalitățile de certificare a formării profesionale sunt stabilite prin 
consultarea operatorilor economici. Prin urmare, această formă de învățământ 
profesional este complementară celor care operează în prezent, iar OUG 
94/2014 oferă cadrul legal pentru organizarea acestuia, oferind agenților 
economici posibilitatea de a se implica direct în toate componentele formării 
profesionale de care au nevoie. 

O noutate în cazul învățământului dual este aceea că se desfășoară pe baza 
unui contract de muncă încheiat între agentul economic și student. Forma și 
conținutul contractului de muncă urmează să fie definite în viitor. 
 
Elementul specific al acestui tip de învățământ complementar este împărțirea 
responsabilităților între autoritățile educaționale și angajatorii / organizațiile 
acestora, în ceea ce privește curriculum-ul, formarea, evaluarea și finanțarea. 
Autoritățile educaționale sunt responsabile pentru asigurarea resurselor umane 
și financiare și organizează cursuri de formare în școală (1-2 zile), iar 
angajatorul ar trebui să ofere resurse umane și financiare și să organizeze 
cursuri de formare practică la locul de muncă (3-4 zile). 

Rețineți că formele actuale de formare profesională se adresează diferitelor 
grupuri. În mod specific, învățământul profesional de 2 ani se adresează 
absolvenților clasei a IX-a, iar învățământul profesional de 3 ani se adresează 
absolvenților clasei a VIII-a, în timp ce pentru absolvenții de învățământ 
obligatoriu se organizează învățământ dublu, deci absolvenți de clasa a Xa. 
 
Deci, această ultimă formă de învățământ profesional este deschisă elevilor 
care au absolvit învățământul obligatoriu, pentru a obține abilitățile necesare 
pentru a intra pe piața muncii, oferindu-le un traseu alternativ de formare. De 
asemenea, seria anterioară de absolvenți care au părăsit învățământul după 
absolvirea învățământului obligatoriu au, de asemenea, acces la învățământul 
dublu pentru a încheia formarea cu o calificare sau fără abilități care le oferă 
oportunități de angajare. Educația duală oferă absolvenților oportunitatea de a 
intra pe piața forței de muncă și, în același timp, să continue formarea 
profesională la un nivel de calificare superior. 

Formarea profesională a agenților economici și consolidarea componentei 
de formare practică la angajator reprezintă priorități de dezvoltare atât la 
nivel european, cât și la nivel național. Reformarea sistemului de formare 
profesională din România în acest sens face parte din recomandările 
specifice fiecărei țări din partea Comisiei Europene. 
Nevoia de adaptare la cerințele pieței forței de muncă, pe de o parte, și 
nevoia de adaptare la particularitățile individuale și cerințele specifice de 
formare ale elevului, pe de altă parte, necesită flexibilitatea traseului de 
formare, în special formarea profesională ca o condiție prealabilă. Este o 
recomandare care se regăsește în toate documentele europene referitoare 
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la educație, combaterea părăsirii timpurii a educației sau a competențelor 
necesare unei creșteri economice inteligente, durabile și favorabile 
incluziunii. 
 

 

3.3.2 Care este formarea profesionala a adultilor ? 
 

Formarea profesională este procedura de asigurare a creșterii și diversificării 
competențelor profesionale prin inițierea, calificarea, recalificarea, reconversia 
și specializarea persoanelor care caută un loc de muncă pentru a realiza 
mobilitatea și (re) integrarea pe piața muncii. 

Scop: 
• Stimularea ocupării forței de muncă; 
• Creșterea nivelului de competență profesională; 
• facilitarea ocupării forței de muncă în conformitate cu tendințele pieței muncii; 
• Ajustarea cererii și ofertei de forță de muncă calificată; 
• menținerea și dezvoltarea competențelor profesionale; 
• stimularea mobilității forței de muncă; 
• Creșterea oportunităților de (re) integrare profesională; 
• Reintroducerea unei părți a forței de muncă pe piața profesională; 
• Creșterea nivelului de pregătire pentru a răspunde nevoilor reale de personal 
calificat al agenților economici. 
 
Caracteristici Principalele activități secundare 
• identificarea necesităților de formare profesională; 
• planificarea activității de formare profesională; 
• evaluarea activității de formare profesională. 
 
Principiile care guvernează formarea profesională: 
• legalitate; 
• profesionalism; 
• eficiență; 
• asigurarea egalității de șanse pe piața muncii; 
• confidențialitatea. 

Rezultatele au vizat: 
• echiparea individului cu abilitățile necesare pentru a participa mai activ în 
sferele vieții sociale, la toate nivelurile comunității, inclusiv la nivel european; 
• creșterea mobilității forței de muncă; 
• creșterea șanselor de acces la locuri de muncă; 
• limitarea proporțiilor șomajului de lungă durată; 
• facilitarea activității (re) integrării categoriilor de forță de muncă defavorizată; 
• creșterea nivelului investițiilor în resursele umane; 
• dezvoltarea eficientă a metodelor de predare și învățare; 
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• îmbunătățirea evaluării competențelor și a sistemului informal și informal; 
• creșterea eficienței cursurilor de formare profesională. 
 
Locul de desfășurare: 

 
furnizorii autorizați de servicii de formare profesională în condițiile legii; 
sediul social al agențiilor județene de ocupare a forței de muncă și municipiul 
București; 
alte sedii ale agenților economici implicați. 
 
Echipament necesar: 

 
• sălile de clasă 
• echipamente de antrenament 
• mobila 
• materiale de studiu 
• consumabile 
• materiale pentru activități practice 
• echipament de protectie 
• ateliere de lucru 
• instrumente 
• instalaţii 
• mijloace audio-video. 
 
Personalul implicat în realizarea activității: 
 
• personal angajat al furnizorilor de formare profesională; 
• persoanele care se ocupă de curs; 
• formatori pentru pregătire teoretică și practică; 
• directorii executivi ai furnizorilor de formare profesională. 

 

3.4 Centre de evaluare și certificare pentru competențele profesionale 
autorizate de către autoritatea națională pentru calificări - ANC 

 

Registrul Național al furnizorilor de formare profesională pentru adulți 

 
Registrul național al absolvenților programelor autorizate de formare 
profesională pentru adulți Registrul național pentru calificări în învățământul 
superior.  

Registrul național pentru calificări profesionale 
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Autoritatea Națională pentru Calificări (ANC) a fost înființată în baza Legii 
învățământului național nr. 1/2011 și este organizată și funcționează ca o 
instituție publică cu personalitate juridică, un organism specializat coordonat de 
Ministerul Educației Naționale, prin reorganizarea Consiliului Național al 
Calificărilor și Formării Profesionale a Adulților (CNCFPA) și a Unității Executive 
CNCFPA ( ultima fiind creată prin reorganizarea Secretariatului Tehnic al 
CNFPA și a Agenției Naționale pentru Calificări în Învățământul Superior și 
Parteneriat cu mediul economic și social - ACPART, instituții care au fost 
desființate).  

Misiunea asumată de ANC este asigurarea cadrului general pentru formarea 
continuă și dezvoltarea competențelor necesare pentru susținerea resurselor 
umane competitive capabile să funcționeze eficient în societatea actuală și într-
o comunitate de cunoștințe (HG 780/2013 de modificare și completare a HG 
556/2011 privind organizarea și funcționarea Autorității Naționale pentru 
Calificări). Responsabilități principale: - stabilește, actualizează și 
implementează Cadrul Național al Calificărilor și Registrul Național al 
Calificărilor; - asigură cadrul legal al sistemului de educație și formare pentru 
adulți; - coordonează, monitorizează și controlează procesul de licențiere și 
autorizare a furnizorilor de formare profesională; - asigură implementarea, 
gestionarea și actualizarea următoarelor registre: Registrul național al 
furnizorilor autorizați de formare, Registrul național al furnizorilor de formare 
neautorizată; Registrul național al furnizorilor de formare transfrontalieră și 
Registrul național al evaluatorilor de competențe profesionale, evaluatorii 
evaluatorilor și evaluatorii externi certificați; - coordonează asigurarea calității în 
formarea profesională a adulților.  

ANC este condusă de un președinte desemnat prin ordin al ministrului educației 
naționale și operează cu un număr de 56 de posturi care se încadrează în 
numărul total de posturi aprobate pentru instituțiile de învățământ și cercetare 
care sunt coordonate și subordonate Ministerului de Interne Educație, finanțată 
din venituri proprii și subvenții de la bugetul de stat. 

 

 

3.5 Instruirea adultilor in Romania 

 

Principalele acte legislative care reglementează sistemul FPA în România sunt: 
 
Legea învățământului național nr. 1/2011, cu modificările și completările 
ulterioare; Ordonanța Guvernului nr. 129/2000 privind formarea profesională a 
adulților, republicată în Monitorul Oficial, Partea I nr. 110 din 13 februarie 2014; 
- Prin decizia ANC nr. 57 / 03.03.2014 a fost aprobat standardul Educație și 
formare profesională profesională. Specialiștii vor putea să identifice activitățile 
specifice pentru o ocupație și abilitățile necesare pentru a-și desfășura 
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activitatea, la un nivel acceptabil minim pe piața muncii, având în vedere 
sarcinile și responsabilitățile specifice unei ocupații, descrise în Clasificarea 
Internațională Standard a Ocupațiile (ISCO), în Clasificarea Română a 
Ocupațiilor (COR) și în Clasificarea Europeană a Competențelor, 
Competențelor, Calificărilor și Ocupațiilor (ESCO). 

Legi legislative ulterioare GO 129/2000 (privind normele de aplicare, 
metodologiile, procedurile, clasificările și listele specifice), prin care acestea 
sunt reglementate: criterii și proceduri pentru asigurarea calității programelor 
FPA; Formare profesională, evaluare și certificare bazată pe competențe; 
Evaluarea și recunoașterea competențelor dobândite în contextele educației 
non-formale și informale; Codul Muncii (Legea nr.53 / 2003 republicată, cu 
modificările și completările ulterioare) dispune de prevederi specifice privind 
formarea profesională în întreprinderi și stipulează obligația companiilor de a 
instrui personalul personal la fiecare doi ani (sau la fiecare trei ani, pentru 
întreprinderi cu număr mic de angajați); 

Legea nr. 76/2002 privind sistemele de asigurări pentru șomaj și stimularea 
ocupării forței de muncă, cu modificările și completările ulterioare; Hotărîrea 
Guvernului nr. 918/2013 privind aprobarea Cadrului național de calificări; 
Alte acte legislative referitoare la formarea profesională reglementate la nivel 
sectorial. Aceste reglementări se referă la conținutul formării, condițiile de acces 
la formare, furnizarea de formare, evaluarea și certificarea rezultatelor formării. 
Prin legislația FPA din România au fost implementate principalele principii 
europene legate de transparența calificărilor și recunoașterea competențelor și 
calificărilor, indiferent de contextul de învățare în care au fost dobândite - 
formale, neformale sau informale 

 

3.6 Formarea profesională a adolescenților în contextul formal 

 

In conformitate cu art. 2 din Metodologia de autorizare a furnizorilor de 
formare profesională pentru adulți, aprobată prin Ordinul 353/5202/2003 al 
ministrului muncii, solidarității sociale și familiei și al ministrului educației, 
cercetării și tineretului, cu modificările și completările ulterioare, furnizorii de 
formare profesională sunt autorizați să desfășoare un program de formare 
profesională specifică de către comisiile județene de autorizare a furnizorilor 
de formare profesională adulților, Municipiul București, respectiv.  
ANC coordonează activitatea de autorizare a furnizorilor de formare 
profesională pentru adulți, dar autorizarea propriu-zisă a furnizorilor de 
formare profesională este o sarcină a comitetelor de autorizare județene, 
care nu sunt structuri organizatorice ale ANC (în total, există 42 de astfel de 
comitete de autorizare funcțională). 
 
Comisiile de autorizare sunt reprezentate de inspectoratele școlare 
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județene, agenții județene de ocupare a forței de muncă, asociații patronale, 
sindicate și Agenția Județeană pentru Plăți și Inspecție Socială. Directorul 
Agenției Județene pentru Plăți și inspecție este președintele autorității de 
autorizare județene. Trebuie să se țină seama de faptul că, în conformitate 
cu legislația privind formarea profesională a adulților, se eliberează 
absolvenților programelor de calificare certificatele de calificare profesională 
recunoscute la nivel național, iar absolvenților programelor de inițiere, 
specializare și recalificare se eliberează certificate naționale de absolvire. 
Registrul Național al furnizorilor de formare profesională a adulților 
(RNFFPA) este actualizat de ANC, pe baza informațiilor transmise de 
comisiile județene și municipiului București pentru autorizarea furnizorilor de 
formare profesională pentru adulți și a municipiului București. 
 

3.7 Administrarea profesională profesională în contextele non-formale și 
informale 

 

România a dezvoltat și implementat un sistem de evaluare și certificare a 
competențelor profesionale dobândite în alte moduri decât cele formale, 
începând cu 2004. Evaluarea și certificarea pot fi obținute în centrele de 
evaluare și certificare a competențelor vocaționale, autorizate de Autoritatea 
Națională pentru Calificări (ANC ) pe baza Procedurii de evaluare și 
certificare a competențelor profesionale dobândite în alte moduri decât cele 
formale, aprobată prin Ordinul Ministrului Educației și Cercetării și Ministrului 
Muncii, Solidarității Sociale și Familiei nr. 4543/468/2004, cu modificările și 
completările ulterioare.  
 
Conform Legii educației naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările 
ulterioare ANC evaluează și certifică evaluatorii competențelor vocaționale, 
evaluatorii evaluatorilor și evaluatorii externi și întocmește Registrul național 
al evaluatorilor competențelor profesionale certificate, evaluatorii 
evaluatorilor și evaluatorii externi.  
 
ANC acreditează centrele de evaluare și organismele de evaluare, pe baza 
rapoartelor de evaluare întocmite de evaluatorii externi. În prezent, persoanele 
care doresc să fie evaluate pentru recunoașterea competențelor profesionale 
dobândite în alte moduri decât formale, bazate pe un standard de pregătire 
profesională / profesională, se adresează unui centru autorizat pentru ocupația / 
calificarea în cauză. În cazul în care persoana este declarată competentă, se 
eliberează un certificat de competențe profesionale, iar competențele 
profesionale pentru care a fost declarat competent sunt menționate pe verso. 
Dacă are toate competențele unui standard de pregătire profesională / 
profesională, certificatul de competențe vocaționale are aceeași valoare ca și 
certificatul de calificare profesională obținut în context formal, cu recunoaștere 
națională. 
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3.8 Rezumat legislativ privind formarea continuă a adulților 

 

Legea învățământului național nr. 1/2011, cu modificările și completările 
ulterioare; 

Legea nr. 53/2003 - Codul muncii, republicată, cu modificările și completările 
ulterioare; 

Legea nr. 76/2002 privind sistemul de asigurări pentru șomaj și stimularea 
ocupării forței de muncă, cu modificările și completările ulterioare; 

Ordonanța Guvernului nr. 129/2000 privind formarea profesională a adulților, 

republicată; 

Hotărîrea Guvernului nr. 918/2013 privind aprobarea Cadrului național de 
calificări; 

Hotărîrea Guvernului nr. 556/2011 privind organizarea, structura și funcționarea 

Autorității Naționale pentru Calificări, cu modificările și completările ulterioare; 

Hotărîrea Guvernului nr. 1352/2010 privind aprobarea structurii Clasificării 
Ocupațiilor în 

România - nivel, grup de bază, conform Clasificării Internaționale Standard a 
Ocupațiilor 

- ISCO 08, cu modificările și completările ulterioare; 

Hotărîrea Guvernului nr. 522/2003 pentru aprobarea normelor metodologice de 
aplicare a prevederilor Ordonanței Guvernului nr. 129/2000 privind formarea 
profesională a adulților; 

Ordinul ministrului muncii, familiei și protecției sociale și președinte al Institutului 

Național de Statistică nr. 1832/856/2011 privind aprobarea Clasificării 
Ocupațiilor în România - nivel de ocupație (șase cifre); 

Procedura de evaluare și certificare a competențelor profesionale dobândite 
altfel decât în mod oficial, aprobată prin Ordinul ministrului educației și cercetării 
și al ministrului muncii, solidarității sociale și familiei nr. 4543/468/2004, cu 
modificările și completările ulterioare; 

Nomenclatorul calificărilor pentru care pot fi organizate programe completate cu 

certificate de calificare, aprobate prin Ordinul ministrului muncii, solidarității 
sociale și familiei și al ministrului educației și cercetării nr. 35/3112/2004, cu 
modificările și completările ulterioare; 
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Metodologia de certificare a formării profesionale adulte, aprobată prin Ordinul 
ministrului muncii, solidarității sociale și familiei și al ministrului educației și 
cercetării nr. 

501/5253/2003, cu modificările și completările ulterioare; 

Metodologia de autorizare a furnizorilor de formare profesională a adulților, 
aprobată 

prin Ordinul ministrului muncii, solidarității sociale și familiei și al ministrului 
educației, 

cercetării și tineretului nr. 353/5202/2003, cu modificările și completările 
ulterioare; 

Procedura de actualizare a nomenclaturii Clasificării Ocupațiilor din România, 
aprobată 

prin Ordinul ministrului muncii și solidarității sociale, președintele Institutului 
Național de Statistică nr. 270/273/2002. 

 

3.9  Examinarea si certificarea ucenicilor 
 

La finalizarea acestor cursuri, se va organiza un examen de absolvire în fața unui 

comitet alcătuit din reprezentanții furnizorului și specialiștii din afara furnizorului 
de formare. 

Elevii care nu sunt prezenți la examenul de absolvire sau cei care nu îl 
promovează primesc un certificat de participare la programul de formare 
profesională, pe baza căruia se pot înscrie pentru un alt examen de absolvire, 
în aceleași condiții. În cazul în care furnizorul de formare profesională nu mai 
organizează un nou examen de absolvire, participanții pot solicita comitetului 
județean de autorizare să ia examenul de absolvire la un alt furnizor de formare 
profesională, pe baza unui certificat de participare la programul de formare 
profesională. 
 
În funcție de tipul de program și de formarea profesională, furnizorul de formare 
profesională autorizat poate elibera următoarele tipuri de certificate: 

- certificat de calificare profesională pentru cursuri de calificare sau 
recalificare și programe de formare profesională organizate la locul de 
muncă pentru calificările din Nomenclatorul de calificări pentru care 
pot fi organizate programe de formare profesională completate cu 
certificate de calificare; 
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- certificat de absolvire pentru cursuri și stagii de inițiere, cursuri și 
stagii de recalificare sau specializare, precum și programe de formare 
profesională prin ucenicie la locul de muncă organizate pentru 
ocupațiile cuprinse în Clasificarea Ocupațiilor din România pentru 
grupurile principale 3, 4, 5, 6, 7 și 8. 

Certificatele de calificare profesională și de absolvire poartă titlul Ministerului 
Muncii și Solidarității Sociale și al Ministerului Educației și Cercetării și sunt 
eliberate de către furnizor de formare profesională titularului sub semnătură, pe 
baza actului de identitate, în termen de 30 de zile de la absolvirea examenului 
de absolvire, însoțită de o anexă în care sunt specificate competențele 
profesionale dobândite. În cazuri excepționale, certificatul este eliberat unei 
persoane împuternicite, pe baza unei puteri autentificate de către biroul / 
consulatul notarial. 

Certificatele de calificare eliberate de Autoritatea Națională pentru Calificările 
Asociației pentru Sprijinul Șomerilor, Dambovita, sunt recunoscute la nivel 
național și în statele membre ale Uniunii Europene, în conformitate cu 
prevederile GO 129/2000, cu modificările și completările ulterioare. Aceste 
certificate sunt eliberate de Ministerul Muncii și Ministerul Educației și se 
eliberează persoanelor care au absolvit programe de formare profesională în 
următoarele categorii: 

 
»Programe de calificare nivel 1; 
»Programe de calificare nivel 2; 
»Programe de calificare de nivel 3. 

 

3.10 Certificat de absolvire 

 

Certificatele de absolvire eliberate de Autoritatea Națională pentru Calificări ale 
Asociației pentru sprijinirea șomerilor, Dambovita, sunt recunoscute la nivel 
național și în statele membre ale Uniunii Europene, în conformitate cu 
prevederile GO 129/2000, cu modificările și completările ulterioare. Aceste 
certificate sunt eliberate de Ministerul Muncii, Familiei și Protecției Sociale și de 
Ministerul Educației, Cercetării, Tineretului și Sportului și se eliberează 
persoanelor care au absolvit programe de formare profesională în următoarele 
categorii: 

 
»Programe de inițiere; 
»Programe de recalificare; 
»Programe de specializare; 
»Competențe comune. 
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3.11. Pagina principală a certificatului de calificare / absolvire conține: 

 
»Seria și numărul certificatului; 
»Date de identificare ale stagiarului (nume, prenume, CNP, data nașterii, locul 
nașterii, părinții); 
»Perioada în care a avut loc cursul; 
»Denumirea cursului; 
" Durata cursului; 
»Furnizor de formare profesională; 
»Data la care a fost trecut examenul; 
»Medierea examenului; 
» Calificare obtinuta. 

Acesta este semnat de directorul și secretarul Centrului de formare, precum și 
de președintele comisiei de examinare, iar ștampila impresionantă este aplicată 
în colțul din dreapta sus. 

Suplimentul descriptiv al certificatului conține: 

»Tipul certificatului, seria și numărul acestuia; 

»Calificarea / ocupația dobândită și codul său de nomenclatură / codul COR 

»Denumirea furnizorului de formare care a eliberat certificatul; 

»Nivel de calificare și sistem de evaluare; 

»Baza legală pentru eliberarea certificatului; 

»Nivelul de studii pentru participarea la program; 

»Tipul programului de formare și durata acestuia în ore; 

»Competențe profesionale dobândite; 

Acesta este semnat de directorul și secretarul Centrului de formare, precum și 
de președintele comisiei de examinare. 

De asemenea, organizarea certificării formării profesionale este reglementată 
prin metodologia de certificare a formării profesionale adulte, aprobată prin 
ordin comun al MMSSF (Ordinul nr.201 / 2003) și MECT (Ordinul nr.5253 / 
2003). 
 
Metodologia de certificare a formării profesionale pentru adulți, denumită în 
continuare metodologie, include procedurile de organizare și efectuare a 
examenului de absolvire a programelor de formare profesională pentru adulți și 
procedurile de eliberare, administrare și arhivare a certificatelor de absolvire și 
de calificare cu recunoaștere națională. 
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Această metodologie se aplică programelor de instruire organizate de furnizorii 
de formare autorizați, conform prevederilor Ordonanței Guvernului nr. 129/2000, 
republicată, privind formarea adulților, denumită în continuare Ordonanța. 
 
Furnizorul de formare eliberează, după caz, următorul tip de certificat persoanei 
care a promovat examenul de absolvire a unui program de formare 
profesională: 

»Certificat de calificare profesională pentru programe de calificare sau 
recalificare; 
 
»Certificat de absolvire pentru inițiere, recalificare, programe de specializare și, 
de asemenea, pentru absolvirea fiecărui modul, în cazul programelor de 
formare profesională structurate pe module.3 

Certificatele de calificare profesională sau diploma de absolvire cu recunoaștere 
națională au o anexă denumită "Supliment descriptiv al certificatului", în care 
sunt specificate competențele profesionale dobândite. 

 

3.12.   Organization and responsibilities Theoretical training 

 
Etapa procesului de formare profesională presupune acumularea și păstrarea 
de către participanți a noțiunilor teoretice legate de calificarea / ocupația 
studiate. În acest stadiu, sunt definite conceptele de bază privind domeniul 
respectiv, definițiile asociate, termenii și procedurile de lucru / tehnica de 
execuție a activităților. 

În acest stadiu, elevul acumulează o serie de cunoștințe utile despre procesul 
tehnologic corespunzător calificării alese, pașii necesari pentru activitate, 
echipament, instrumentele necesare și uneltele, materialele și criteriile de 
calitate care trebuie aplicate. 

Instrumentele utilizate pentru formarea teoretică sunt: 

Ajutor de curs; 
Foi de lucru; 
Desene, planuri; 
broşuri; 
Flyers; 
Perspective; 
Cărți; 
manualele; 
Prezentări multimedia; 
Internet; 
Publicații de specialitate; 
dicţionare; 
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Legi, legislație. 
 
Ca metode teoretice de formare, se utilizează următoarele: 

Lectura; 
Jocuri pe roluri; 
Discuții în grup; 
Lucru in echipa; 
prezentări; 
Ilustrare; 
Brainstorming; 
Analiza critica 

 

Spațiile în care se desfășoară formarea teoretică trebuie, de asemenea, să 
îndeplinească o serie de condiții pentru a se conforma cerințelor minime de 
calitate ale formării impuse de legislația în vigoare: 

Să fie aranjate corespunzător și să permită găzduirea tuturor studenților; 

Să fie dotat corespunzător pentru activitatea didactică desfășurată; 

Să fie încălzit, destul de aerisit și cu o frecvență crescută; 

Să fie echipate cu toate facilitățile de birou necesare; 

Pentru a avea o configurație care să permită accesul tuturor participanților la 
instruire la informații și discuții în cadrul procesului de învățare. 
 
De asemenea, este foarte important să observăm că activitățile de formare 
teoretică ar trebui să se desfășoare sub îndrumarea formatorului sau a 
formatorilor (în cazul în care există mai multe). 

Instruire practică 

Este etapa procesului de formare profesională în care participantul dobândește 
abilitățile și abilitățile necesare pentru finalizarea cu succes a tuturor activităților 
asociate calificării. Această etapă ar trebui să se desfășoare în condiții reale de 
muncă, și anume: 

Profilul corporațiilor de afaceri cu care furnizorul de formare profesională a 
semnat convenții de colaborare; 

Atelierele echipate corespunzător cu uneltele, dispozitivele, uneltele, 
instrumentele și dotările necesare activității; 

Alte spații echipate corespunzător pentru desfășurarea activităților de practică. 

Instrumentele utilizate pentru formarea teoretică sunt: 
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Ajutor de curs; 
Foi de lucru; 
Desene, planuri; 
Documentație de execuție tehnică; 
Instrumente; 
Angrenaj; 
Materie prima; 
Echipamente de lucru; 
Echipament de protectie; 
Echipamente de luptă împotriva incendiilor; 
Rețete / instrucțiuni de fabricație. 
 
Ca metode teoretice de formare, se utilizează următoarele: 
 
Ilustrare; 
Analiza critica; 
Demonstrație practică; 
Exercițiu; 
Simulare; 
Lucru in echipa; 
Activități de grup. 
 
Spațiile în care se desfășoară formarea practică trebuie, de asemenea, să 
îndeplinească o serie de condiții pentru a se conforma cerințelor minime de 
calitate ale formării impuse de legislația în vigoare: 
 
Să fie aranjate corespunzător și să permită găzduirea tuturor studenților; 
Să fie pregătit corespunzător pentru pregătirea practică efectuată; 
Să fie echipat cu toate uneltele, echipamentele și dotările necesare pentru a 
desfășura activități de formare practică; 
Să aibă o configurație care să permită accesul tuturor participanților la 
cursuri la activitățile din cadrul procesului de formare practică; 
 
De asemenea, este foarte important să menționăm că activitățile de formare 
practică ar trebui să se desfășoare sub îndrumarea formatorului sau a 
formatorilor (în cazul în care există mai mulți) și a unui reprezentant al 
companiei care primește studenții pentru practică. Mai mult, este obligatoriu 
să se efectueze instruirea privind normele de sănătate și securitate a muncii 
(protecția muncii) și PSI înainte de a începe activitățile de formare practică. 
 

Costurile formării profesionale pot varia, prețurile începând de la 350 lei / 
persoană, în funcție de serviciile oferite și de calitatea acestora, de centrul de 
formare în domeniul politicii prețurilor și de alte costuri conexe aferente 
serviciilor furnizate. 
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Un indicator cheie poate fi reputația furnizorului selectat pe piață, recomandările 
și experiența acestuia în domeniu. Calitatea competențelor dobândite de dvs. 
este adesea garantată de reputația centrelor de formare profesională în care le-
ați achiziționat. 

De exemplu, avem următoarele tarife pentru serviciile de formare profesională: 
- Cursuri de inițiere / recalificare / specializare - între 400 și 600 de lei / curs, în 
funcție de complexitatea cursului și de specificul acestuia; 

- Cursuri de calificare nivel 1 - între 400 și 500 de lei / curs, în funcție de 
complexitatea cursului și de specificul acestuia; 

- Cursuri de calificare nivel 2 - între 550 și 800 de lei / curs, în funcție de 
complexitatea cursului și de specificul acestuia; 

- Cursuri de calificare nivel 3 - între 800 și 1100 lei / curs, în funcție de 
complexitatea cursului și de specificul acestuia. 

Asociația pentru Sprijinul Șomerilor este autorizată să furnizeze servicii de 
formare profesională în peste 65 de ocupații și calificări și oferă aceste servicii 
în orașe. 

Centrul de formare profesională ASSD (Asociația pentru sprijinirea șomerilor) 
oferă servicii de formare profesională GRATUITă pentru următoarele categorii 
de beneficiari: 

Șomerii din mediul rural; 

Șomeri în mediul urban; 

Angajat personal. 

Aceste servicii gratuite sunt oferite în proiecte finanțate din Fondul Social 
European, pe baza disponibilității pentru calificări sau ocupații specifice. 
 
Servicii de evaluare și certificare a competențelor profesionale. 

 

3.13.  Etapele procesului de evaluare și certificare a competențelor profesionale 

 

Procesul de evaluare și certificare a competențelor vocaționale este împărțit în 
mai multe etape, și anume: 

1. Înscrierea candidaților pentru evaluarea competențelor-  

Candidatul depune o cerere la un centru de evaluare aprobat pentru ocupația / 
calificarea pentru care dorește un certificat de competențe profesionale. Un 
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evaluator certificat de competențe profesionale îi este atribuit și evaluatorul va fi 
responsabil pentru implementarea întregului proces de evaluare. 

2. Asistarea candidatului pentru autoevaluare –  

Evaluatorul detaliază conținutul și prevederile standardului, îi prezintă foaia de 
autoevaluare și modul de umplere a acestuia. Candidatul analizează fiecare 
aspect al competențelor pentru care solicită evaluarea, așa cum este identificat 
în foaia de autoevaluare și decide dacă este sau nu poate prezenta dovezi care 
dovedesc în mod clar și neechivoc că este competent. 
 
3.  Determinarea unităților de competență pentru care candidatul solicită 
evaluarea –  

După ce candidatul a completat fișa de autoevaluare, acesta va fi analizat 
împreună cu evaluatorul. În urma acestei analize, candidatul stabilește, de 
comun acord cu evaluatorul, unitățile de competență pentru care dorește ca 
evaluarea și certificarea competențelor sale profesionale. 

4. Planificarea și organizarea procesului de evaluare –  

Evaluatorul planifică și organizează procesul de evaluare, în acord cu 
candidatul. De asemenea, trebuie să se asigure că metodele de evaluare 
stabilite și planificarea procesului de evaluare au fost convenite atât de către 
candidat, cât și de conducerea centrului de evaluare. Durata procesului de 
evaluare nu trebuie să depășească 30 de zile. 

5. Colectarea dovezilor de competență –  

În evaluarea competenței vocaționale, probele de competență produse de 
candidat sunt evaluate în raport cu problemele critice stabilite pentru fiecare 
unitate de competență a standardului. Dovezile de competență sunt colectate 
dintr-o serie de surse (dovezi directe, dovezi circumstanțiale, dovezi 
suplimentare). Dovezile sunt obținute în urma aplicării instrumentelor de 
evaluare. 

Instrumente de evaluare aplicate: 

Pentru testarea cunoștințelor: 

Teste scrise 

Întrebări orale 

Raport de la alte persoane pentru testarea abilităților practice: 

Fișe de observare 

Simulări / demonstrații structurate 
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Proiecte 

Portofoliile 

Raport de la alți oameni 

1. Analiza dovezilor și luarea deciziei privind competența - Dovezile de 
competență sunt analizate și evaluate de către evaluator în legătură cu 
aspectele critice corespunzătoare unităților de competență stabilite de candidat, 
pe baza principiilor de evaluare (valabilitate, credibilitate, corectitudine, 
flexibilitate, transparență, simplitate). 

2. Eliberarea certificatului de competență - Persoana declarată competentă 
după procesul de evaluare primește un certificat de competențe profesionale. În 
certificatul de competență profesională sunt enumerate unitățile de competență 
pentru care persoana a fost declarată competentă. Certificatul se completează 
de secretarul centrului de evaluare. 

 

3.14  Învățarea pe tot parcursul vieții în România. 
 

Educația continuă reprezintă toate activitățile de învățare desfășurate de 
fiecare persoană pe tot parcursul vieții în contexte formale, non-formale și 
informale, în scopul instruirii sau dezvoltării competențelor dintr-o perspectivă 
multiplă: personală, civică, socială sau ocupațională. 
Învățarea pe tot parcursul vieții include educația timpurie, învățământul 
preuniversitar, învățământul superior, educația continuă și formarea adulților. 
 
Scopurile principale ale învățării pe tot parcursul vieții vizează dezvoltarea 
plenară a persoanei și dezvoltarea durabilă a societății. Învățarea pe tot 
parcursul vieții se concentrează pe formarea și dezvoltarea competențelor 
cheie și specifice pentru un domeniu sau o calificare. 
 

3.14.1 Învățarea pe tot parcursul vieții se desfășoară în contextul educației 
formale, non-formale și informale. 

 

Învățarea în context formal reprezintă o învățare organizată și structurată, care 
se desfășoară într-un mediu instituționalizat și se bazează pe o planificare 
didactică explicită. Acest tip de activitate are obiective, durate și resurse 
asociate, depinde de voința cursantului și este completat cu certificarea 
instituționalizată a cunoștințelor și competențelor dobândite. 

Învățarea în contexte non-formale este considerată ca o învățare integrată în 
cadrul activităților planificate, cu obiective de învățare, care nu urmează 
curriculum explicit și pot varia în funcție de durată. Acest tip de învățare depinde 
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de intenția cursantului și nu conduce automat la certificarea cunoștințelor și a 
competențelor dobândite. 

Învățarea în contexte informale reprezintă rezultatul activităților zilnice legate de 
muncă, mediul familial, timpul liber și nu este organizat sau structurat din punct 
de vedere al obiectivelor, duratei sau sprijinului pentru învățare. Acest tip de 
învățare nu depinde de intenția cursantului și nu duce automat la certificarea 
cunoștințelor și competențelor dobândite. 
 
Certificarea cunoștințelor și a competențelor dobândite în contexte informale și 
informale poate fi făcută de organismele autorizate în acest sens, în condițiile 
legii. 
 
Instituțiile sau organizațiile în care se desfășoară învățarea în contexte oficiale 
sunt: instituții și unități de învățământ preuniversitar și superior, centre de 
educație și formare profesională subordonate ministerelor sau autorităților 
publice locale, furnizori publici și privați de educație și formare profesională 
certificați / acreditați legislație, organizații guvernamentale sau 
neguvernamentale care oferă programe autorizate conform legii, angajatori care 
oferă programe de formare profesională pentru angajații lor. 
 
Instituțiile sau organizațiile în care se desfășoară învățarea în contexte non-
formale sunt instituțiile și instituțiile preuniversitare și de învățământ superior, 
centrele de educație și formare profesională subordonate ministerelor sau 
autorităților publice locale, furnizorii publici și privați de educație și formare 
profesională certificați / acreditați în cadrul legii, organizații guvernamentale sau 
neguvernamentale care oferă programe autorizate conform legii, angajatori care 
oferă programe de formare profesională pentru angajații lor, centre de îngrijire 
și protecție a copiilor, palate și cluburi de elevi, locuri de muncă, instituții 
culturale, cum ar fi muzee, teatre, , biblioteci, centre de documentare, 
cinematografe, săli civice, precum și asociații profesionale, culturale, sindicate, 
organizații neguvernamentale. 
 
Instituțiile sau organizațiile în care se desfășoară învățarea în contexte 
informale sunt instituțiile și organizațiile menționate mai sus, în care se 
desfășoară învățarea în contexte formale și non-formale. Învățarea informală 
este adesea neintenționată și inconștientă și poate apărea numai atunci când 
copiii, tinerii și adulții desfășoară activități în familie, la locul de muncă, în 
comunitate, în rețelele sociale, atunci când se angajează în activități de 
voluntariat, sportive sau culturale sau altele. 
 
Garanții de stat și sprijin, inclusiv financiar, accesul la educație continuă și 
formare profesională pentru: 
 
- tineri și adulți care nu au absolvit învățământul obligatoriu; 
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- tinerii care au părăsit sistemul de învățământ înainte de obținerea unei 
calificări profesionale și nu fac parte din nici o formă de formare sau formare 
profesională; 

- absolvenți ai învățământului non-profesional sau cei care au absolvit studii de 
liceu sau studii superioare în domenii redundante sau irelevante și calificări pe 
piața forței de muncă; 

- tineri și adulți care se întorc în țară după o lungă perioadă de lucru în 
străinătate; 

- tineri și adulți care locuiesc în comunități dezavantajate din punct de vedere 
economic și social; 

- angajați cu vârsta de peste 40 de ani cu un nivel scăzut de educație, rezidenți 
în mediul urban și rural, cu o calificare scăzută și necalificați; 
elevii cu risc major de eșec școlar; 

- toți cetățenii care doresc să urmeze programe de educație permanentă. 

Finanțarea învățării pe tot parcursul vieții se face prin fonduri publice și private 
bazate pe parteneriat public-privat prin finanțare și cofinanțare din partea 
angajatorilor, organizațiilor neguvernamentale, cu fonduri nerambursabile din 
programele europene prin intermediul conturilor de educație permanentă și prin 
contribuția beneficiarilor. 

 

3.14.2. Responsabilitățile legate de învățarea pe tot parcursul vieții 
 

Statul român își exercită competențele în domeniul învățării pe tot parcursul 
vieții prin intermediul Ministerului Educației, Cercetării, Tineretului și Sportului, 
Parlamentului, Guvernului, Ministerului Muncii, Familiei și Protecției Sociale, 
Ministerului Culturii și Patrimoniului Național, Ministerului Sănătății și 
Ministerului Administrației și Internelor . 

Principalele atribuții ale Ministerului Educației, Cercetării, Tineretului și Sportului 
în domeniul învățării pe tot parcursul vieții sunt: 

a) dezvoltarea strategiilor și politicilor naționale în domeniul educației, formării, 
cercetării, tineretului și sportului; 

b) elaborarea reglementărilor privind organizarea și funcționarea sistemului 
educațional românesc; 

c) monitorizarea, evaluarea și controlul, direct sau de către organismele 
abilitate, a funcționării sistemului de educație și a furnizorilor de educație; 
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d) stabilirea mecanismelor și metodologiilor de validare și recunoaștere a 
rezultatelor învățării; 

e) dezvoltarea politicilor în domeniul educației non-profesionale a adulților și 
persoanelor în vârstă, împreună cu Ministerul Culturii și Patrimoniului Național; 

f) alte îndatoriri, așa cum sunt specificate în legislația privind educația și 
formarea profesională. 

Principalele atribuții ale Ministerului Muncii, Familiei și Protecției Sociale, în 
domeniul învățării pe tot parcursul vieții, sunt: 

a) dezvoltarea politicilor și strategiilor naționale privind formarea profesională a 
adulților, împreună cu Ministerul Educației, Cercetării, Tineretului și Sportului; 

b) reglementarea formării profesionale la locul de muncă și formarea 
profesională prin ucenicie la locul de muncă; 

c) monitorizarea, evaluarea, acreditarea și controlul, direct sau de către 
organismele autorizate, a furnizorilor de formare profesională, alții decât cei din 
sistemul național de învățământ; 

d) alte obligații prevăzute de legislația în domeniul educației și formării 
profesionale. 

Principalele atribuții ale Ministerului Culturii și Patrimoniului Național în 
domeniul învățării pe tot parcursul vieții sunt: 

- stimularea creșterii gradului de acces public și a participării la cultură; 
propunerea și promovarea parteneriatelor cu autoritățile administrației 
publice locale și cu structurile societății civile pentru diversificarea, 
modernizarea și optimizarea serviciilor publice oferite de instituțiile și 
instituțiile culturale pentru a satisface nevoile culturale și educaționale 
publice; 

- promovarea recunoașterii competențelor profesionale, garantând 
drepturile și interesele creatorilor, artiștilor și specialiștilor din 
domeniul culturii; 
alte îndatoriri prevăzute de legislația privind educația și formarea 
profesională. 

- Ministerele și autoritățile centrale pot avea responsabilități în 
domeniul educației și formării profesiilor reglementate de legi 
particulare. 

Prin Legea Educației Naționale nr. 1 din 5 ianuarie 2011 Autoritatea Națională 
pentru Calificări (ANC) a fost înființată prin reorganizarea Consiliului Național al 
Calificărilor și Formării Profesionale a Adulților (CNCFPA) și a Unității Executive 
a Consiliului Național pentru Calificările Adulților și Formarea Profesională. 
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Autoritatea Națională pentru Calificări elaborează cadrul național de calificări 
bazat pe Cadrul european al calificărilor, gestionează Registrul Național al 
Calificărilor și Registrul Național al furnizorilor de formare profesională pentru 
adulți. Autoritatea Națională pentru Calificări coordonează autorizarea 
furnizorilor de formare profesională continuă la nivel național, coordonează 
sistemul de asigurare a calității în formarea profesională continuă și activitățile 
comitetelor sectoriale. Autoritatea Națională pentru Calificări are și următoarele 
atribuții: 

- să elaboreze, să pună în aplicare și să actualizeze cadrul național de 
calificări, precum și Registrul național al calificărilor; 

- asigurarea compatibilității sistemului național de calificări cu alte 
sisteme de calificare existente la nivel european și internațional; 

- să propună Ministerului Educației, Cercetării, Tineretului și Sportului 
elemente ale politicilor și strategiilor naționale, legile legate de 
sistemul național de calificare și dezvoltare a resurselor umane, 
inclusiv formarea profesională a adulților; 

- să coordoneze și să controleze la nivel național elaborarea 
standardelor profesionale și a standardelor de formare profesională; 
să coordoneze asigurarea calității în formarea profesională a adulților; 
să coordoneze și să controleze autorizarea furnizorilor de formare 
profesională pentru adulți; 

- elaborarea Registrului Național al furnizorilor de formare profesională 
pentru adulți, precum și a Registrului Național al evaluatorilor 
competențelor profesionale; Legea învățământului național 

- să coordoneze autorizarea centrelor de evaluare a competențelor 
profesionale și să certifice evaluatorii competențelor profesionale; 

- să participe la elaborarea de planuri sau programe de interes național 
în domeniul calificărilor și formării profesionale pentru adulți; 
să promoveze dialogul social, să sprijine și să coordoneze activitatea 
comitetelor sectoriale. 
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Finanțarea cheltuielilor curente și de capital ale Autorității Naționale pentru 
Calificări este asigurată din venituri proprii și subvenții de la bugetul de stat prin 
intermediul Ministerului Educației, Cercetării, Tineretului și Sportului. 

La nivelul Autorității Naționale pentru Calificări se înființează un consiliu 
consultativ format din reprezentanți ai învățământului preuniversitar și 
universitar, instituțiilor, studenților, asociațiilor profesionale, administrației 
publice centrale, organizațiilor patronale, sindicatelor și comisiilor sectoriale. 

Consiliul asistă Autoritatea Națională pentru Calificări în elaborarea strategiilor 
naționale și a planurilor de acțiune pentru dezvoltarea cadrului național de 
calificări și formare profesională a adulților. Autoritatea Națională pentru 
Calificări este coordonată de Ministerul Educației, Cercetării, Tineretului și 
Sportului. 
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Cadrul național de calificări este un instrument de clasificare a calificărilor în 
conformitate cu un set de criterii care corespund unor niveluri specifice de 
învățare realizate, al căror scop este integrarea și coordonarea subsistemelor 
naționale de calificări și îmbunătățirea transparenței, accesului, progresului și 
calitate în raport cu piața forței de muncă și societatea civilă. Implementarea 
cadrului național de calificări vizează sistemul național de calificări dobândite în 
învățământul secundar general, în învățământul vocațional și tehnic, în 
formarea profesională continuă, în ucenicie, în învățământul superior, atât în 
contexte formale, cât și în învățământul informal și non- formale, din perspectiva 
învățării pe tot parcursul vieții. 

Cadrul național de calificări permite recunoașterea, măsurarea și corelarea 
tuturor rezultatelor învățării dobândite în contexte formale, informale și non-
formale și asigură coerența calificărilor și titlurilor certificate. Existența unui 
cadru național de calificări contribuie la evitarea dublei și suprapunerii 
calificărilor, îi ajută pe elevi să ia decizii în cunoștință de cauză cu privire la 
planificarea carierei și să faciliteze evoluția profesională în perspectiva învățării 
pe tot parcursul vieții. Cadrul național de calificări contribuie la asigurarea 
calității sistemului de formare profesională. 

Autoritatea Națională pentru Calificări evaluează și certifică evaluatorii 
competențelor profesionale, evaluatorii evaluatorilor și evaluatorii externi. 
Criteriile și procedurile de evaluare și certificare pentru evaluatorii 
competențelor vocaționale, evaluatorii evaluatorilor și evaluatorii externi sunt 
determinate de normele metodologice de aplicare a prevederilor prezentei legi, 
aprobate prin ordin al ministrului educației, cercetării, tineretului și sportului. 

Autoritatea Națională pentru Calificări elaborează Registrul național al 
evaluatorilor certificați de competențe vocaționale, evaluatori ai evaluatorilor și 
evaluatori externi. Autoritatea Națională pentru Calificări acreditează centrele de 
evaluare și organismele de evaluare, pe baza rapoartelor de evaluare întocmite 
de evaluatori externi. 

Centrele comunitare de învățare pe tot parcursul vieții sunt înființate de 
autoritățile administrației publice locale în parteneriat cu furnizorii de educație și 
formare. Acestea sunt concepute pentru a implementa politicile și strategiile din 
domeniul învățării pe tot parcursul vieții în comunitate. Instituțiile și instituțiile 
educaționale, în mod independent sau în parteneriat cu autoritățile locale și alte 
organisme și instituții publice și private cum ar fi casele de cultură, furnizorii de 
formare continuă, partenerii sociali, ONG-uri și alții, pot organiza centre 
comunitare pentru învățarea pe tot parcursul vieții, la nevoile specifice ale 
diferitelor grupuri țintă implicate. 

Finanțarea centrelor comunitare de învățare de-a lungul vieții se face din fonduri 
publice și private, în condițiile legii. Toate veniturile obținute din centrele 
comunitare de învățare pe tot parcursul vieții rămân la dispoziția lor. 
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Datoriile centrelor comunitare de învățare de-a lungul vieții la nivel local sunt: 
să realizeze studii și analize privind nevoia de educație și formare profesională 
la nivel local; elaborarea planurilor de intervenție locală în domeniul educației 
permanente; să ofere servicii educaționale pentru copii, tineri și adulți prin: 

(i) programe de remediere pentru dobândirea sau completarea competențelor-
cheie, inclusiv a programelor educaționale precum "A doua șansă" sau a unor 
programe ca "zonele prioritare de educație" pentru tinerii și adulții care au 
părăsit timpuriu sistemul de învățământ sau care nu au o calificare profesională; 

(ii) programe pentru validarea rezultatelor învățării non-formale și informale; 

(iii) programe de dezvoltare a competențelor profesionale pentru calificare / 
recalificare, reconversie profesională, recalificare, specializare și inițiere 
profesională; 

(iv) programe de educație antreprenorială; 

(v) programe de dezvoltare personală sau programe de timp liber; 

(vi) organizarea activităților de promovare a participării la învățarea permanentă 

a tuturor membrilor comunității; 

să furnizeze servicii de informare, îndrumare și consiliere privind: 

(i) accesul la programele de educație și formare profesională; 

(ii) validarea rezultatelor învățării non-formale și informale; 

(iii) formarea profesională;să ofere servicii pentru evaluarea și certificarea 
rezultatelor învățării non-formale și informale; 

- să asigure accesul membrilor comunității la mijloace moderne de 
informare și comunicare; 

- promovarea parteneriatului cu mediul economic; 

- Youthpass, pașaportul lingvistic și, de asemenea, portofoliul de 
educație permanentă; 

- să gestioneze informațiile în legătură cu participarea beneficiarilor la 
serviciile lor. În sensul legii educației, termenii referitori la procesele 
de identificare, evaluare și recunoaștere a rezultatelor învățării sunt 
definite după cum urmează:  

- rezultatele învățării reprezintă ceea ce o persoană cunoaște, înțelege 
și este capabilă să facă la finalizarea procesului de învățare și este 
definită în termeni de cunoștințe, aptitudini și competențe; 
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- identificarea rezultatelor învățării reprezintă procesul prin care 
indivizii, singuri sau susținuți de personal specializat, devin conștienți 
de competențele pe care le au; 

- evaluarea rezultatelor învățării reprezintă procesul prin care se 
stabilește că o persoană a dobândit cunoștințe, aptitudini și 
competențe specifice; 

- validarea rezultatelor învățării reprezintă procesul prin care se 
confirmă că rezultatele învățării evaluate, dobândite de o persoană 
corespund nevoilor specifice ale unei unități de rezultate sau calificări 
de învățare; 

- certificarea rezultatelor învățării reprezintă procesul prin care 
rezultatele învățării dobândite de persoana care învață în diferite 
contexte sunt confirmate oficial, în urma unui proces de evaluare. 

Învățarea non-formală și informală este completată printr-o diplomă sau un 
certificat. Recunoașterea învățării 

Programele de formare inițială și continuă și sisteme de evaluare a rezultatelor 
învățării informale și non-formale sunt conforme asigurării mobilității 
profesionale orizontale și verticale, utilizând sistemul de credite transferabile 
pentru educație și formare profesională. 

Rezultatele învățării și creditele asociate, dobândite anterior în contexte formale 
sau ca rezultat al evaluării rezultatelor învățării non-formale și informale, sunt 
transferate și integrate în programul de formare profesională la care participă 
cursantul. 
 
Persoanele care doresc să fie evaluate pentru recunoașterea competențelor 
profesionale obținute în alte contexte de învățare decât cele oficiale la un centru 
de evaluare certificat pentru ocupația sau calificarea în cauză. În funcție de 
procesul de evaluare, centrul de evaluare acreditat emite următoarele tipuri de 
certificate recunoscute la nivel național: 

a. certificat de calificare - eliberat dacă candidatul a fost declarat competent 
pentru toate competențele asociate unei calificări sau unei ocupații, în 
conformitate cu standardele de pregătire profesională sau profesională; 
b) certificat de competențe vocaționale - eliberat dacă candidatul a fost declarat 
competent pentru una sau mai multe competențe asociate unei calificări sau 
unei ocupații, în conformitate cu standardele de pregătire profesională sau 
standardul profesional. 

b. Certificatele sunt eliberate însoțite de o anexă la certificat, denumită 
"Supliment descriptiv al certificatului", în care sunt specificate unitățile de 
competență pentru care candidatul a fost declarat competent. 
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Portofoliul de educație permanentă reprezintă un instrument care facilitează 
identificarea și formularea abilităților și competențelor personale și dezvoltarea 
lor în timpul școlii și profesiei și angajarea fiecărui individ. Portofoliul de 
educație permanentă conține dovezi ale rezultatelor învățării dobândite în 
contexte educaționale formale, non-formale și informale. Portofoliul educațional 
integrează și instrumentele europene care evidențiază rezultatele învățării unei 
persoane, cum ar fi Europass și Youthpass. 

Consilierea și îndrumarea pe tot parcursul vieții se referă la totalitatea serviciilor 
și activităților care ajută persoanele de orice vârstă și în orice moment al 
existenței lor în a face alegeri în educație, formare sau muncă și în gestionarea 
carierei lor. 

Serviciile de consiliere și consiliere în carieră sunt realizate de instituții și 
instituții de învățământ, universități, instituții de formare, servicii de ocupare a 
forței de muncă și servicii de tineret. Acestea pot fi, de asemenea, efectuate la 
locul de muncă, în serviciile sociale și în sectorul privat. Statul oferă acces 
gratuit la consiliere și îndrumare în carieră tuturor elevilor, studenților și 
persoanelor care caută un loc de muncă. 

 

3.15 Instruirea formatorilor 
 

Educatorii sunt responsabili pentru modul în care se formează cetățeanul de 
mâine. Ocupațiile considerate în stabilirea zonei ocupaționale sunt: 

 Antrenor de instruire 

 Instructor de formare 

Antrenor de instructor și instructor / instructor de formare dezvoltă activități 
instructiv-educative, care abordează următoarele cicluri: dezvoltare, 
observare și orientare, aprofundare, specializare. Activitățile de instruire sunt 
dezvoltate în locații special concepute (ateliere, laboratoare proprii sau 
partenerii sociali) și dotate cu logistica necesară, în conformitate cu cerințele 
legislației românești.  

Ocupațiile profesorului de instructor și instructorului / instructorului își asumă 
proprietatea asupra competențelor privind instruirea prin activități specifice, 
care servesc la dezvoltarea abilităților cognitive, practice, de comunicare, 
psihomotorii și estetice, astfel încât cursanții să devină persoane adaptabile, 
flexibile și orientate profesional pentru ocuparea rapidă și eficientă pe piața 
muncii și aderarea la un nivel mai înalt de specializare. Pentru a îndeplini 
acest deziderat, instructorul de formare și instructorul / instructorul sunt 
permanent preocupați de formarea profesională, formarea unei echipe de 
formatori, colegi din cadrul organizației și omologii din instituțiile partenerilor 
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sociali implicați în activități de formare profesională pentru a lucra eficient în 
un mediu de comunicare deschis, echilibrat și profesional, pe tot parcursul 
procesului de instruire. 

 În aceste activități se utilizează documentația specifică, logistica (SDV, 
AMC, echipamente-instalații etc.), utilități și instrumente auxiliare și specifice 
pentru procesul de instruire (planificare, organizare și evaluare), respectarea 
regulilor de ergonomie, NSSM, măsuri privind situațiile de urgență și protecția 
mediului. Profesionalismul, rigoarea, oportunitatea, comunicarea și 
capacitatea de interrelaționare, atenția și priceperea reprezintă abilitățile 
minime absolut necesare pentru a exercita ocupațiile de șef de formator și 
instructor / instructor. 

Echipament de atelier, lecție de pregătire practică, metode și mijloace 
educaționale, evaluare didactică a activității, creativitate, motivație școlară și 
profesională, ergonomie și proces educațional, proiectarea activității 
maistrilor, rolul specialiștilor în pregătirea competențelor vocaționale, abilități 
și abilități de muncă, profilul psihologic al vârstei școlare, orientarea școlară 
și profesională. 

Elementele principale necesare activităților de formare a instructorilor în 
procesul de educație, formarea profesională reală și abilitățile de formare, 
crearea unei motivații pozitive pentru iubirea profesiei învățate de către elev. 

În toate părțile procesului educațional - conținut, principii, metode, forme de 
organizare etc. - este necesar să se țină pasul cu cerințele societății și să se 
utilizeze în mod judicios mijloacele pe care tehnologia actuală le oferă școlii. 
Curaj, dar și prudență este necesară, deoarece școala nu operează cu 
obiecte, ci cu oameni în creștere. 

 
 
3.15.1 Sarcinile instructorului de formare: 

 

Îndeplinirea principiilor și a obiectivelor Legii învățământului depinde, de 
asemenea, de instructorul tehnic și practic pentru studenții din școlile de arte și 
meserii. 
Personalul de formare este conducătorul tehnic al elevilor din școlile de arte și 
meserii, în direcțiile: 

• cunoașterea și înțelegerea bazelor științelor, relația dintre subiecții 
fundamentali și viața practică și modul în care legile lor sunt aplicate în ramurile 
industriale principale; 

• formarea în elevi a competențelor și abilităților corecte ale celor mai simple 
unelte de lucru, mașini corespunzătoare vârstei școlare; 
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• orientarea generală a diferitelor profesii, pregătindu-le astfel să poată alege în 
mod liber și conștient profesia viitoare, în conformitate cu abilitățile și 
aptitudinile lor; 

• dezvoltarea interesului elevilor pentru tehnică, formându-le o gândire tehnică, 
științifică. 

Antrenorul trebuie să-i determine să dobândească o serie de obiceiuri de lucru, 
cum ar fi: 

• Obișnuința de a se conforma disciplinei la locul de muncă prin punctualitatea 
și respectarea regulilor de timp pentru executarea lucrărilor planificate, prin 
respectarea prevederilor și regulilor de conduită date în atelier. 

• Obișnuiți să respectați disciplina tehnologică care trebuie să execute lucrarea 
în conformitate cu proiectul, foaia tehnologică și fișa tehnică pentru a utiliza în 
mod corect și în funcție de destinație materialele, piesele, SDV-urile, mașinile și 
instalațiile. 

• Obișnuiți să efectuați o muncă de calitate, să fiți exigenți și să observați 
greșelile proprii de execuție și cele ale altora. 

• Obișnuința de a testa în mod constant productivitatea muncii prin aplicarea 
principiilor ergonomice pentru a elimina mișcările inutile și pentru a reduce 
oboseala. 

• Obișnuiți să respectați regulile de siguranță și sănătate a muncii. 

Antrenorul de formare trebuie să joace rolul de catalizator, substanță care 
facilitează relația dintre cunoștințele dobândite de elevi la: 

• fizică; 
• tehnologie; 
• desen; 
• matematică; 
• chimie; 
• Corectarea abilităților practice și a abilităților practice în clasele de practică. 
 

Între instructorul de școală și elevii săi trebuie să se stabilească relații de 
colaborare, încredere și respect reciproc. În aceste relații, șeful instructorului 
trebuie să promoveze spiritul justiției în evaluarea rezultatelor muncii, 
comportamentelor, participării la îndeplinirea obiectivelor programelor școlare. 
 
Activitatea în clasele de practică este dezvoltată într-o formă specifică, 
comparativ cu cunoștințele generale și subiecții tehnologici, între 2 și 6 ore 
consecutiv. 
 
În această situație, pe lângă faptul că este un bun organizator, șeful 
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instructorului trebuie să poată găsi modalități de a conduce toți elevii pe 
parcursul zilei de lucru, să păstreze interesul studenților pentru muncă, să 
alterneze cu ingeniozitate momentele de tensiune maximă cu relaxarea activă, 
să găsească impulsul de stimulare la momentul potrivit pentru a se mobiliza la 
acțiune, pentru a alterna locul de muncă cu odihnă cu atenție. 

Succesul operei sale pedagogice depinde de cunoașterea elevilor pe care îi 
instruiește și le educă. Astfel, pentru un elev de colegiu (impulsiv, cu energie), 
șeful instructorului va trebui să găsească sarcini suplimentare pentru a-i oferi 
posibilitatea de a-și consuma energia în mod util, fără a-i lăsa posibilitatea de 
acte de indisciplină, care se sustrag altora. În cazul în care un student este mai 
lent în mișcări (cu un temperament melancolic), cu o rezistență fizică mai 
redusă, cu un aport redus de abilități și abilități practice, instructorul trebuie să-i 
găsească sarcini capabile să-l ajute mai mult, să-l ghideze îndeaproape preveni 
efectele incapacității sale. 

Dacă șeful instructorului nu și-a tratat studenții în mod diferit, ar ajunge la 
concluzii false, care ar determina măsuri educative cu efecte negative. 
Din aceasta putem concluziona că este foarte necesar ca șeful instructorului să 
cunoască materialul uman de lucru, să aplice măsuri educaționale eficiente. 

 

3.15.2 Educatie pedagogica si metodologica 
 

Experiența școlară a arătat că nu este suficient ca un profesor să fie pregătit 
doar în ceea ce privește specialitatea sa profesională, dar este necesară o 
pregătire pedagogică și metodologică bună pentru pregătirea și educarea 
studenților. Antrenorul de formare trebuie să cunoască principiile educației, să 
stăpânească cele mai eficiente metode de lucru educativ-instructiv, forme 
organizaționale de educație: 

 
• sarcini; 
• conținut; 
• modalități de obținere a unei educații de calitate. 
 
Între timp, practica de lucru trebuie să fie accesibilă dezvoltării fizice și mintale, 
în funcție de particularitățile vârstei. 

Succesul obținut în procesul educațional se bazează în mare măsură pe 
studenții din domeniul cunoașterii. De obicei, rezultă nevoia de cunoaștere 
profundă a studenților, pregătirea formatorilor de școli cu metode de cunoaștere 
a studenților. 

Se știe că principala condiție a unei lecții bune este eficacitatea ei pedagogică. 
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Acest lucru presupune, printre altele, o determinare corectă a conținutului și a 
metodelor sale de predare, precum și a raportului între toate părțile unei lecții. 
Toate aceste și alte cerințe evidențiază necesitatea pregătirii pedagogice și 
metodologice a personalului instructor. Pentru a umple acest decalaj pedagogic 
și metodic în activitatea maeștrilor instructori, o condiție esențială este 
imperativă: Studierea manualului pedagogic, a metodelor de specialitate, a 
revistelor pedagogice. 

Un sprijin important în pregătirea pedagogică a personalului instructor poate fi 
acordat prin activitatea comitetelor metodice și a întâlnirilor pedagogice. 

 

3.16. Cadrele de calificare în sprijinul învățării pe tot parcursul vieții și al 
libertății de a alege 
 

Cadrele de calificare sunt în curs de dezvoltare în multe țări și sectoare din 
Europa și din străinătate (OCDE 2003, 2004). Aceste cadre au multe forme 
conforme specificităților naționale și sectoriale. Elementul lor comun este că 
dorește să dezbată problema complexității, din ce în ce mai mare, a sistemelor 
moderne de educație, formare și învățare. Scopul lor principal este de a clarifica 
(pentru studenți, părinți, furnizori de educație, angajatori și factori de decizie) 
principalele rute pentru obținerea unei anumite calificări, cum să progreseze pe 
o cale profesională, măsura în care este posibil un transfer al rezultatelor 
învățării și baza de luare a deciziilor privind recunoașterea calificărilor. 

Cadrele de calificare sunt de asemenea utilizate pentru asigurarea calității și, în 
consecință, pentru dezvoltarea nivelurilor locale, regionale, sectoriale și 
naționale. În cazul în care mobilitatea celor care lucrează și a celor care învață 
este în creștere, făcând cetățenii să beneficieze de educație și formare în 
diferite țări și având în vedere că învățarea pe tot parcursul vieții a devenit o 
necesitate, comunicarea între cadrele de calificare din diferite țări câștigă din ce 
în ce mai multă importanță. Întrebările privind progresul, transferul, acumularea, 
recunoașterea și asigurarea calității pot fi abordate doar într-o măsură limitată 
în cadrele naționale și sectoriale izolate; soluția posibilă este de a construi punți 
între aceste cadre și sisteme prin care se facilitează comunicarea, compararea 
și încrederea reciprocă. 

O calificare este obținută atunci când un organism competent constată că 
nivelul de învățare atins de o persoană a atins un anumit nivel de capacități 
pentru cunoștințe, competențe și competențe mai largi. Standardul rezultatelor 
învățării este confirmat printr-un proces de evaluare sau finalizarea cu succes a 
unui program de studiu. Învățarea și evaluarea pentru obținerea unei calificări 
pot fi obținute printr-un program de studiu și / sau experiență la locul de muncă. 
O calificare conferă recunoașterea oficială a valorii rezultatelor învățării pentru 
piața forței de muncă și educația și formarea continuă. O calificare conferă un 
drept legal de a exercita o ocupație / profesie / profesie. 
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Cadrul de calificare este un instrument pentru dezvoltarea și clasificarea 
calificărilor în conformitate cu un set de criterii pentru nivelurile de învățare 
obținute. Acest set de criterii poate fi implicit în descriptorii calificărilor sau poate 
fi explicit ca un set de descriptori de nivel. Cadrul de calificare poate acoperi 
toate rezultatele învățării și traseele sau poate fi limitat la un anumit sector 
educațional, cum ar fi de exemplu 14 educație inițială, educație pentru adulți și 
formare profesională sau un anumit domeniu ocupațional. Unele cadre de 
calificare au o arhitectură mai complexă și o structură mai apropiată de altele; 
unele au un temei juridic, în timp ce altele reprezintă un consens al partenerilor 
sociali. Cu toate acestea, toate cadrele de calificare creează premisele de 
îmbunătățire a calității, accesibilității, conexiunilor și recunoașterii calificărilor pe 
piața muncii, într-o țară și pe plan internațional. 

 

3.18. Specificații de Educație Duală Română 

 

Sistemul educațional românesc urmărește combinarea formării profesionale a 
operatorilor economici cu cea predată în școli. Ordonanța de urgență care a 
modificat Legea învățământului propune un nou sistem profesional, un sistem 
dual, care se desfășoară după finalizarea celor 10 clase obligatorii. 
 
O noutate în cazul învățământului dual este aceea că se desfășoară pe baza 
unui contract de muncă încheiat între agentul economic și student. Obiectivul 
comun este de a instrui profesional tinerii care vor fi angajați după absolvire. 
Cu alte cuvinte, educația duală profesională, cu contract de muncă, 
favorizează atât elevii, cât și operatorii economici. 

 

Autoritățile au decis să intervină în Legea învățământului și să promoveze mai 
multe locuri de muncă de bază cum ar fi sudori, electricieni, mecanici auto, 
constructori, bucătari sau brutari - locuri de muncă care nu vor înceta 
niciodată să existe. 

 

Noul sistem dual de educație vocațională va intra în vigoare și va permite 
comercianților să investească în școlile românești și să primească mai târziu 
forța de muncă necesară în funcție de activitatea specifică. 
 
Conform noilor reglementări, organizarea educației duale este la solicitarea 
agenților economici. Mai mult, organizarea, durata și conținutul programelor 
de formare și modalitățile de certificare a formării profesionale se stabilesc 
prin consultarea operatorilor economici. Prin urmare, această formă de 
învățământ profesional este complementară celor care operează în prezent, 
iar OUG 94/2014 oferă cadrul legal pentru organizarea acestora, oferind 
comercianților posibilitatea de a se implica direct în toate componentele 
formării profesionale de care au nevoie. 
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O noutate în cazul educației duale constă în faptul că se desfășoară pe baza 
unui contract de muncă încheiat între comerciant și student. Forma și 
conținutul contractului de muncă trebuie definite în viitor. Specificul acestui tip 
de învățământ complementar este împărțirea responsabilităților între 
autoritățile educaționale și angajatori / organizațiile acestora, în ceea ce 
privește curriculum-ul, formarea, evaluarea și finanțarea. Autoritățile 
educaționale sunt responsabile pentru asigurarea resurselor umane și 
financiare și organizarea formării școlare (1-2 zile), iar angajatorul trebuie să 
ofere resurse umane și financiare și să organizeze cursuri de formare practică 
la locul de muncă (3-4 zile). 

 
Formele de formare profesională care există în prezent sunt adresate grupurilor 
diferite. În mod specific, învățământul profesional de 2 ani se adresează 
absolvenților clasei a IX-a, iar învățământul profesional de 3 ani se adresează 
absolvenților claselor a VIII-a, iar pentru absolvenții de învățământ obligatoriu 
se organizează atât învățământul dublu, cât și absolvenții clasei a 10-a. 

Astfel, această formă de învățământ profesional este deschisă elevilor care au 
absolvit învățământul obligatoriu pentru a obține abilitățile necesare pentru a 
intra pe piața muncii, oferindu-le un traseu alternativ de formare. De asemenea, 
absolvenții din seria anterioară care au părăsit învățământul după absolvirea 
învățământului obligatoriu, fără a-și perfecționa formarea cu o calificare sau fără 
abilități care le oferă oportunități de angajare, au acces la educație duală. 

Educația duală oferă absolvenților oportunitatea de a intra pe piața forței de 
muncă și, în același timp, să continue formarea profesională la un nivel superior 
de calificare. Nevoia de adaptare la cerințele pieței forței de muncă, pe de o 
parte, și nevoia de adaptare la particularitățile individuale și cerințele specifice 
de instruire ale elevului, pe de altă parte, necesită ca o condiție prealabilă 
flexibilitatea căilor de formare, în special formarea profesională. Este o 
recomandare care se găsește în toate documentele europene referitoare la 
educație, combaterea abandonului timpuriu al educației sau a competențelor 
necesare pentru o creștere economică inteligentă, durabilă și incluzivă. 

Legislatie 

 
LEGEA EDUCAȚIEI NAȚIONALE nr. 1/2011, cu modificările și completările 
ulterioare 
Regulamentul privind organizarea și funcționarea instituțiilor de învățământ 
preuniversitar, aprobat prin Ordinul ministrului sănătății nr. 5115/2014 
Bărbați nr. 3637 / 19.06.2014 privind structura anului școlar 2014-2015 
Bărbați nr. 3818 / 03.06.2013 privind structura anului școlar 2013-2014 
Ordinul MECTS nr. 4720 / 24.08.2010 privind aprobarea programelor didactice 
pentru obiectul electivă "Administrarea calculatoarelor și a rețelelor" 
Ordinul MECTS nr. 4032 / 01.06.2010 privind plata cadrelor didactice care fac 
parte din comisiile pentru organizarea și dezvoltarea admiterii la învățământul 
liceal de stat pentru an școlar 2010-2011 
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Ordinul MECTS nr. 4031 / 01.06.2010 privind plata cadrelor didactice care fac 
parte din comisiile de evaluare națională a elevilor din clasa a VIII-a, examenul 
de bacalaureat național și examenele de absolvire / certificare a calificărilor 
profesionale pentru învățământul vocațional, liceal și postliceal - sesiuni de anul 
2010 
Legea învățământului nr. 84 / 24.07.1995, republicată, cu modificările și 
completările ulterioare (abrogate) 

Regulamentul privind organizarea și funcționarea unităților de învățământ 
preuniversitar, aprobat de M.Ed.C. Comandă nu. 4925 / 08.09.2005 
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4. GERMANIA 

4.1 Sistemul scolar german 

Sistemul școlar al Germaniei este o misiune a statelor federale. Fiecare dintre 
cele 16 state federale din Germania are sistemul său școlar. Cu toate acestea, 
între țări există acorduri, astfel încât toate diplomele să fie recunoscute oriunde 
în Germania în mod egal. Este convenit asupra mai multor puncte ale 
sistemului școlar printre mai multe state federale, astfel încât obiectivele de 
învățare, examenele să fie echivalente. 

 

 

Sursa: Sistem german (© Onisep / Elise Veteau) 

 

Școlile secundare sau școli moderne moderne (Sekundarstufe 1) au trecut 10 
sau 9 ani. La sfârșitul școlarizării urmează un examen. Școala secundară 
modernă se închide cu absolvirea principală. Școala secundară se încheie cu 
maturitate medie (diplomă de liceu). Elevii liceului efectuează, de asemenea, la 
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sfârșitul clasei a 10-a un examen. Apoi, în funcție de media punctului de mijloc, 
accesul la Abitur vă este acordat sau închideți liceul cu maturitate medie 
(diplomă de liceu). După clasa a zecea, învățământul secundar (Sekundarstufe 
2) durează în funcție de statul federal de 2 sau 3 ani. Examenul de absolvire a 
școlii secundare (Abitur) se încheie cu un audit central. După absolvirea cu 
succes a cursului Abitur, elevii au obținut maturitatea universitară generală. 
Acest lucru dă dreptul la studii la fiecare universitate sau colegiu. 
După toate absolvirile, este posibilă o educație și formare profesională duală în 
Germania. În Germania nu există condiții de admisie pentru a face o educație și 
formare profesională duală. 

 
4.2 Sistemul dual de învățământ profesional din Germania 

4.2.1 Informatii generale  

Sistemul dual de educație și formare profesională din Germania se bazează pe 
două coloane: educația practică într-o companie de educație aprobată, precum 
și educația teoretică în școala profesională. 

În cadrul societății de învățământ sunt oferite abilități practice specifice 
ocupației, abilităților și cunoștințelor, iar în școala profesională cunoștințele 
tehnice teoretice, precum și o parte din lecțiile generale. 

 

 

 

 

 

Source: © Benedikt Hauser 

 

În prezent cca. 50% dintr-un an de vârstă decide cu privire la educația și 
formarea profesională dublă. Restul de 50% decide cu privire la un studiu la un 
colegiu sau la o universitate. Numărul celor care decid să facă o educație și 
formare profesională dublă scade de mai mulți ani. 

Contract de invatamant 

Baza fiecărei educații și formări profesionale duale este încheierea unui 
contract de educație profesională. Acest contract este încheiat între o companie 
de învățământ și un stagiar. În cazul în care stagiarul este în vârstă, 
reprezentanții legali ai acestuia trebuie să trimită contractul de învățământ. 
Fiecare contract de educație trebuie să conțină următoarele puncte: 
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• numele și adresa societății de învățământ 
• numele instructorului 
• numele și adresa stagiarului 
• data nașterii stagiarului 
• un loc de muncă calificat aprobat pentru a fi învățat 
• perioada de instruire în funcție de lucrările de lucru calificate 
• numele și locul școlii profesionale 
• numărul zilelor de vacanță ale stagiarului 
• orele de lucru zilnice sau săptămânale ale stagiarului 
• remunerația lunară a stagiarului pentru fiecare an școlar 
• semnăturile partenerilor contractuali 

Fiecare contract de învățământ trebuie să fie trimis pentru verificare și 
înregistrare în lista de ucenici a Camerei de Arte și Meserii (HWK) competentă 
sau a Camerei de Industrie și Comerț (IHK). Apoi se verifică dacă societatea de 
educație are autorizația necesară pentru educație. Autorizația necesară pe care 
o companie o îndeplinește dacă: 

• poate prezenta echipamentul tehnic necesar pentru ambarcațiunile sale. De 
exemplu, mașinile necesare trebuie să meargă pentru educația din fermierul 
metalic, mașinile, aparatele de sudură, echipamentele de protecție, 
echipamentul de întreținere și echipamentul de îngrijire medicală, precum și 
dispozitivele sociale și sanitare. 

• pot prezenta adecvarea tehnică și educațională a instructorului. În 
ambarcațiune dovada este dată cu titlul de maistru, în caz contrar o pregătire 
tehnică adecvată în această ocupație, o experiență de lungă durată, precum și 
o educație educațională după ordinul de pregătire a instructorului (AEVO). 

Curriculum-cadru pentru educație 

În Germania există peste 400 de locuri de muncă calificate aprobate. Pentru 
fiecare loc de muncă calificat există o ordine de învățământ și un curriculum 
cadru educațional. Acestea sunt compilate de diferite comitete (asociații 
patronale, sindicate, organizații centrale, institute etc.), sub îndrumarea 
institutului federal de formare profesională (BIBB). După votul cu succes al 
ordinului de învățământ, BIBB acordă licența Bundestag-ului german. Numai 
după votarea în Bundestag-ul german o ordine de învățământ este declarată 
obligatorie. 

Ordinul educațional reglementează următoarele puncte ale educației: 

• recunoașterea statutului locului de muncă calificat 
• perioada de instruire 
• Scopul educației 
• imagine de locuri de muncă calificată 
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• curriculum cadru educațional 
• examenul final sau examenul de certificare pentru ucenicie 

Perioada de formare în învățământul și formarea profesională duală este cu 
numărul predominant de ocupații de 3 sau 3,5 ani. Câteva ocupații sunt instruite 
2 ani. Cu aceste ocupații există întotdeauna posibilitatea de a dobândi ocupația 
deplină, și anume Prelungirea învățământului profesional pentru a învăța 
ocupația deplină. 

De exemplu, există ocupația "muncitor calificat pentru tehnologia metalului". 
Aceasta durează 2 ani și conține educația de bază a fermierului de ocupație. În 
cazul în care stagiarul încheie cu succes această activitate, el poate prelungi 
formarea profesională cu 1,5 ani și poate învăța mai mult ocupația fermierului 
de metal (3,5 ani). 

Scopul unei pregătiri profesionale este ca stagiarul să învețe o activitate 
profesională certificată, care să îi permită să planifice în mod independent 
misiunile, să poată efectua și să poată controla. 

În imaginea calificată a locului de muncă, se menționează fiecare ocupație, 
abilitățile care trebuie învățate, cunoștințele și abilitățile pe care trebuie să le 
primească cursantul în timpul educației sale atât în teorie, cât și în practică. 
Cadrul este cuplat cu ordinul de educație. Acesta reglementează abilitățile de 
învățat, cunoștințele și abilitățile cu conținut specific. Apoi, companiile trebuie 
să-și dezvolte exerciții, misiuni de predare etc. Abilitățile, cunoștințele și 
abilitățile reglementate în acest cadru sunt porționate în timp. În afară de 
aceasta, se dă, când trebuie prezentat conținutul. De asemenea, un număr de 
săptămâni, pentru competențele unice care urmează să fie dobândite sunt 
incluse în cadru. 

Examinările finale ale examenelor și ale certificării de ucenicie sunt întotdeauna 
alcătuite din 2 părți. După jumătate din învățământ se efectuează un examen 
intermediar sau examen de certificare de ucenicie în fiecare ocupație și la 
sfârșitul ciclului de învățământ, apoi examenul final sau examenul de certificare 
a uceniciei, partea II. 

Scoala profesionala 

Școlile profesionale sunt stabilite de statul federal respectiv. Potrivit numărului 
de stagiari într-o ocupație de învățat, cursurile de învățământ se deschid în 
diferite locații într-un stat federal. Finanțarea școlilor profesionale este împărțită 
în două. Cadre didactice ocupaționale sunt angajați în statul federal și sunt 
aplicați în funcție de clasă în locul școlii. Cadrele didactice ocupaționale sunt 
finanțate de statul federal respectiv. Cheltuielile școlii de comerț, adică 
cheltuielile cu proprietățile, materialul didactic, inventarul etc. sunt finanțate de 
orașul sau municipalitatea respectivă. 
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În școala profesională are loc împărtășirea conținutului teoretic necesar pentru 
ocupația respectivă. Pentru el există un curriculum cu care să fie furnizate 
câmpuri de învățare pentru fiecare ocupație de la Institutul federal de formare 
profesională. Acest curriculum este coordonat cu cadrul educațional al ocupației 
respective. Domeniile unice de învățare sunt procesate didactic și aduse într-o 
anumită ordine logică. Apoi, conținutul teoretic este dat în școlile profesionale. 
 
Distribuția profesională se ridică la aprox. 2/3 cunoștințe tehnice și 1/3 
cunoștințe generale. 

Vocational education company 

În cadrul companiei se desfășoară educația și formarea practică a stagiarului. 
După deducerea timpului în școala profesională, în instruirea inter-companie 
pentru formare profesională și concediu de aproximativ 25 de săptămâni sunt 
disponibile pentru aceasta. În cadrul societății de învățământ, abilitățile practice, 
abilitățile și cunoștințele despre locul de muncă calificat sunt date în funcție de 
cadru. La începutul învățământului, în primul și la începutul celui de-al doilea an 
școlar de învățământ, bazele ocupației vor fi stabilite prin arătarea, practicarea 
și încercarea. Apoi, stagiarul ar trebui să avanseze din ce în ce mai mult la 
soluția ordinelor clientului, adică la procesarea unei întregi sarcini. Apoi, 
procesarea comenzii unui client va pune și partea practică a examenului. 
Stagiarul trebuie să învețe această procesare a comenzilor clientului în 
fabricație în companie, pe șantiere sau în producția de participare. Începând cu 
al treilea an de instruire stagiarul trebuie să rezolve deja în mod independent, 
sub control, comenzile și procesul clientului. În plus, stagiarul primește un ordin 
pe care trebuie să-l planifice, trebuie să-l efectueze și să verifice. Desigur, 
instructorul este întotdeauna disponibil pentru întrebări și probleme. De la al 
treilea an de predare, un stagiar câștigă deja o valoare adăugată pentru 
compania sa de învățământ. 
 
Obiectivele educației și formării unei firme: 

 

• să antreneze lucrători calificați pentru propria companie 
• să instruiască angajați și, probabil, directori viitori 
• să aibă angajați bine calificați pentru misiunile speciale ale companiei. 

Compania de învățământ trebuie să elibereze cursantul pentru orele din școala 
profesională și în instruirea inter-companie pentru formarea profesională. 
Aceste momente sunt o datorie și trebuie acordate stagiarului. 

 

4.2.2 Instruire in cadrul companiei pentru formarea profesională 

Instruirea inter-companie pentru formarea profesională (ÜLU) sunt cursuri 
practice pentru susținerea educației și instruirii în întreprinderea 
meșteșugărească. Cursurile ÜLU sunt o datorie pentru toți stagiarii din 
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ambarcațiunile. Pentru ocupațiile din industrie și în comerț sunt oferite și așa-
numitele cursuri de sprijin. Cu toate acestea, acestea arată o ofertă voluntară și 
nu trebuie făcute. 

Cursurile de la ÜLU în ambarcațiunile sunt cursuri federale-chiar. Acestea sunt 
compilate de diferitele asociații profesionale (angajatori, sindicate, organizații 
profesionale etc.) sub îndrumarea institutului Heinz's Piest. 

Motivul introducerii ÜLU este că întreprinzătorul mic și mijlociu nu poate oferi 
întotdeauna toate conținuturile practice ale cadrului de învățământ în meserii. 

Deoarece multe companii se limitează la focalizarea principală a industriei lor, 
predarea întregului conținut educațional nu este adesea posibilă. Exemplul 
fermierului de metal arată că stagiarul trebuie să poată face, printre altele, 
diverse proceduri de transpirație, încheierea și ingineria siguranței, trucuri și 
frezări, prelucrarea oțelului de calitate superioară, precum și consumatorul de 
materiale și mașini. Cu toate acestea, stagiarul va fi verificat la întregul conținut 
educațional. De aceea, nu trebuie să provină dezavantajele pe care le 
realizează cursurile practice ÜLU de către cursant. 

 

 

 

 

 

Sursa: HWK Potsdam 

Cursurile de instruire inter-companie pentru formarea profesională durează în 
jur de o săptămână. Există, de asemenea, cursuri de 2 sau 3 săptămâni. În 
funcție de locul de muncă calificat, stagiarul trebuie să participe la un centru de 
educație și instruire a ambarcațiunii de 5 - 13 săptămâni pentru ÜLU. Centrele 
de educație și formare sunt specializate în realizarea acestor cursuri și 
realizează acest lucru ca o sarcină de serviciu. Cursurile sunt introduse de 
comisia de formare profesională și de adunarea plenară a Camerei de Comerț 
pentru fiecare ocupație. De asemenea, stagiarul trebuie să perceapă acest 
lucru. Cursurile trebuie să sprijine învățarea și promovarea practicii în cadrul 
companiei. Aceste cursuri se desfășoară în ateliere sau dulapuri cu relații de 
practică predominantă. 

Pentru sprijinul întreprinderilor meșteșugărești, aceste cursuri sunt promovate la 
1/3 de Ministerul Federal al Economiei și Energiei și la 1/3 prin statul federal 
respectiv. Compania de educație suportă costurile rămase. În aceste cheltuieli 
sunt incluse toate cheltuielile cu personalul, cheltuielile materiale și cheltuielile 
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de administrare. De asemenea, cheltuielile de cazare într-o internat la locul de 
curs sunt promovate de către ministere. 

Instruire in cadrul companiei pentru ocupații în construcții (educație pentru 
etapele de construcție) 

Cine se antrenează în domeniul construcției, poate atinge scopul educației în 
două etape. După doi ani de învățământ (primul pas) ajungeți la prima concluzie 
ca lucrător calificat în domeniul construcțiilor, lucrător calificat în domeniul 
construcțiilor civile sau lucrător calificat. După cel de-al treilea an de predare (al 
doilea pas) cu o specializare suplimentară în una din cele 12 ocupații în 
construcții, cealaltă educație se încheie cu examenul de certificare de ucenicie 
ca lucrător specializat în construcții, de exemplu ca zidar, dulgher, plasterer sau 
constructor de drumuri. În decursul a trei ani de predare, instrucțiunile inter-
companie pentru formarea profesională în centrele de educație din domeniul 
construcțiilor și lecțiile din școala profesională completează educația companiei. 
 
Pentru a ajunge la o educație generală și chiar profesională, stagiarul merge la 
trei locuri "la ucenicie": 
 

• în societatea educațională (practică) 
• în centrele de educație din domeniul construcțiilor (practica inter-companie) 
• în școala profesională (teoria) 

Primul an de formare practică servește mai presus de toate educației de bază 
ocupaționale, al doilea an de formare practică a învățământului profesional și 
cel de-al treilea an de formare practică are loc specializarea ocupației elective. 
Finanțarea educației interprofesionale în domeniul construcțiilor se face la 1/3 
prin Ministerul Federal al Economiei și Energiei, la 1/3 prin statul federal 
respectiv, iar costurile rămase sunt suportate de construcția SOKA. Construcția 
SOKA este un birou comunal pentru toate companiile de construcții. Toți 
membrii acestui depozit depun anual contribuții la acest casier. Apoi, printre 
restul, cheltuielile sunt finanțate pentru educația inter-companie. Cine nu este 
membru al construcției SOKA trebuie să finanțeze cheltuielile rămase numai ca 
o companie de învățământ. 

 

4.2.3 Examinarea si certificarea uceniciei 

Sistemul dual din Germania conține 2 modele pentru realizarea examenului de 
certificare de ucenicie și a examenelor finale. 

Modelul 1 - examene intermediare / examene finale 

În modelul 1 se efectuează un examen intermediar după jumătate din perioada 
de pregătire. Această examinare intermediară ar trebui să reflecte stagiarului și, 
de asemenea, compania de învățământ un stand al performanțelor curente ale 



 
 

 

 
 

86 
 

 
RAPORTUL FINAL AL EXAMINĂRII SISTEMELOR NAȚIONALE DE EDUCAȚIE ȘI 
EVALUAREA BUNELOR PRACTICI 

 

stagiarului. Rezultatul examenului intermediar este doar o orientare și un nivel 
de performanță actual. Acest rezultat nu este rezultatul examenului final. 
Performanțele sunt verificate în examenul intermediar atât în teorie, cât și în 
practică. 

Examenul final urmează după terminarea studiilor. Aici cunoștințele stagiarului 
din întreaga perioadă de formare sunt verificate în teorie și practică. Numai 
acest rezultat este evaluat ca rezultat al examinării. 

Modelul II examen de certificare de ucenicie partea I și partea II 

În modelul II în care, în viitor, se reorganizează din ce în ce mai multe profiluri 
de locuri de muncă, examenul de certificare de ucenicie are loc după jumătate 
din învățământ, iar la sfârșitul ciclului de învățământ partea II. După jumătate 
din perioada de formare se ia examenul de certificare pentru ucenicie. Acolo, 
cursantul este verificat atât în teorie, cât și în practică. Cunoștințele 
intermediarilor sunt chestionate până la jumătate din educație.  

Rezultatul examenului de certificare de ucenicie I intră în rezultatul întregii 
examinări cu 30-40%. Apoi la sfârșitul ciclului de învățământ urmează examenul 
de certificare a uceniciei, partea II. Tot aici, stagiarul este verificat în 
cunoștințele teoretice ale școlii profesionale și în cunoștințele practice de către 
compania de învățământ și instruirea inter-companie a formării profesionale. 
Acest rezultat intră cu 60-70% în întregul rezultat al examenului de certificare 
de ucenicie. 

Exemplu examen de certificare de ucenicie în ocupația "lucrător metalurgic" 

Proba de certificare de ucenicie partea I 

• urmează la sfârșitul celui de-al doilea an de pregătire practică 

• examinarea abilităților, abilităților și cunoștințelor primilor 1,5 ani de pregătire 
practică. 
 
Examenul de lucru practic: 

 

1. Examinatorul trebuie să dovedească că el 

a) se aplică tehnologii și forme de prelucrare manuală și a mașinilor, solubile și 
insolubile 
 tehnologii de îmbinare, 

b) să ia în considerare securitatea și protecția sănătății la locul de muncă, 

c) realizează programe de lucru și protocoale de testare și protocoale de 
măsurare, 
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d) utilizează planuri tehnice, planifică etapele de lucru, definește echipamentul 
de lucru, realizează măsurători ca precum și secvențe de producție, în special 
pentru a lua în considerare legătura dintre tehnologie, organizarea 
muncii, protecția mediului și eficiența economică; 

e) să explice problemele specializate și soluțiile lor, să indice pentru lucrarea de 
lucru esențială tehnic, precum și justificarea abordării prin realizarea atribuțiilor 
lor de lucru 

2. La examene se vor stabili următoarele activități: 

Producerea și verificarea unei piese de lucru funcțional 

3. Examinatorul ar trebui să participe la o sarcină de lucru care să corespundă 
ordinului unui client și să conducă a situație care se referă la ea, care poate 
exista din mai multe faze de discuție 

4. Timpul de examinare este de șapte ore; în acest timp discuția profesională ar 
trebui să se facă în timpul 15 minute în total. 

Examen de certificare de ucenicie partea II 

• urmează la sfârșitul educației 

• examenul abilităților, abilităților și cunoștințelor materialelor școlare 
profesionale și abilităților practice 

Examenul este alcătuit din cele 4 părți: 

1. Comanda clientului 

Examinatorul ar trebui să dovedească că el 

a) poate planifica și muta în mod independent rutinele de lucru și misiunile 
împărtășite orientate pe obiective, având în vedere mai multe din punct de 
vedere financiar, mai punct de vedere tehnic, de implicare organizatorică și 
temporală, 

b) produce și montează piesele și producțiile prefabricate, precum și construirea 
sistemelor de control-tehnicsau poate repara și începe să funcționeze; 
În zona de examinare trebuie stabilite următoarele activități: (a) face obiectul 
unei construcții metalice sau oțelului sau al unei părți din ea, precum și o 
documentație de construcție și b) montarea și punerea în funcțiune sau 
reparația unui sistem de control-tehnic, inclusiv planificarea de lucru și 
 documentație 

Timp de examinare: 16 ore 

2. Tehnologia construcțiilor 
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Examinatorul ar trebui să dovedească că el 

a) consideră reglementările privind siguranța locului de muncă și protecția 
mediului, 

b) planifică folosirea materialelor și a materialelor auxiliare, precum și a 
uneltelor și mașinilor, și să cedezerespectivele proceduri, 

c) face analize problematice, 

d) selectează componentele necesare pentru producție, unelte și ajutoare, 
luând în considerare regulile tehnice, 

e) planurile de a lua în considerare procedurile companiei, evaluează și 
modifică documentele calcule, precum și conexiuni funcționale ale unei 
construcții metalice sau oțelului; 

f) analizează problemele funcționale cu informații tehnice legate, tehnologice și 
matematice circumstanțe, pot evalua și arăta proceduri adecvate de soluții 

Timp de examinare: 2 ore 

3. Analiza funcțională  

Examinatorul ar trebui să dovedească că el 

a) analizele problematice, 

b) selectează pentru montarea, punerea în funcțiune sau întreținerea 
componentelor mecanice și electrice necesare, uneltele și ajutoarele, luând în 
considerare normele tehnice, 

c) adaptează planurile de montaj, planifică etapele de lucru în funcție de 
siguranța locului de muncă, 

d) planifică măsuri de montare, punere în funcțiune sau întreținere, luând în 
considerare procedurile întreprinderii, modificări, precum și explică conexiunile 
funcționale ale sistemelor și ale sistemelor 

e) analizează problemele funcționale cu tehnica legată de informație, 
analizează circumstanțele tehnologice și matematice, poate evalua și arăta 
procedurile adecvate de soluții 

Timp de examinare: 2 ore 

4. Studii economice și sociale 

Examinatorul trebuie să demonstreze că poate prezenta și evalua conexiunile 
economice și sociale generale ale viața profesională și viața profesională. 
- Examinatorul ar trebui să lucreze în scris cu privire la sarcini legate de caz. 
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Timp de examinare: 1 oră 

Ponderea rezultatelor: 
1. comanda de lucru pentru examen 30% 

2. comanda clienților zonei de examen 35% 

3. Tehnologia de construcție a zonei de examinare 12,5% 

4. Analiza funcțională a examenului funcțional 12,5% 

5. economia zonei de examen și studiile sociale 10 la sută 

 

4.2.4 Componenta comitetului 

Toți inspectorii unei comisii de examinatori trebuie să meargă competent și să 
fie potriviți. Fiecare consiliu de examinatori se expune în mod egal împreună: 
În fiecare caz, 1/3 dintre membri sunt angajatori, angajați sau profesori de 
învățământ profesional. 

Pentru toți membrii consiliului de examinatori există un deputat. Membrii 
consiliului de examinatori vor face apel pentru 5 ani. 

Atribuțiile consiliului de examinatori: 

Planificarea și pregătirea examenelor: 

• realizarea pregătirii întâlnirilor 

• planificarea și definirea datelor examenelor, precum și coordonarea procedurii 
de examinare 

(Aplicarea și supravegherea inspectorilor) 

• elaborarea și adoptarea deciziilor privind examenele 

• reglementarea a permis lucrări și echipament de ajutor 

• definirea criteriilor de evaluare 

Realizarea și acceptarea examenelor 

• supravegherea și acceptarea / evaluarea examenelor 

• definirea rezultatului examinării 

Examenul de teorie: 

• sunt deseori stabilite ca examene centrale (comitetele centrale compilează 
examenele pentru ansamblu 
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din Germania) 

• dacă aceste examene sunt declarate obligatoriu, acestea trebuie să fie făcute 
de toate comisiile examinatorilor 

• camera teoretică a locului de examen în centrul de învățământ sau în clasa 
școlii 

Examenul de practică: 

• atribuțiile de practică sunt construite de către comisia de examen, în 
conformitate cu condițiile de probă din locul examenului 

• respectarea stării de incapacitate a cadrului educațional 

• locul de examen este adesea în centrul de învățământ al ÜLU - există mai 
mulți stagiari care pot fi verificați în același timp în condiții egale 
Finanțarea întregului examen este susținută de compania de educație. Fiecare 
cursant are posibilitatea de a repeta fiecare parte a examenului de două ori. 

 
 
4.3 Constituirea responsabilitatilor 

Atribuțiile camerelor în învățământul și formarea profesională 

Atribuțiile camerelor în învățământul și formarea profesională sunt reglementate 
de ordinul de artizanat. Acestea trebuie să conducă o listă a tuturor stagiarilor 
din districtul camerei respective (rolul ucenicului). În această listă sunt conduse 
toți stagiarii din anii de învățământ cu un loc de muncă calificat, o companie de 
învățământ și toate specificațiile din contractul de învățământ. 
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O mare misiune este consultarea și sprijinul companiilor educaționale și al 
cursanților în timpul educației. O misiune esențială este de a informa societățile 
educaționale despre profilul actual al postului, precum și despre conținutul 
curriculum-ului educațional după cadru, precum și despre informarea 
schimbărilor în educație. De asemenea, procedurile de examinare, instruirea 
inter-companie pentru formarea profesională, precum și procedura orelor de 
curs sunt puncte esențiale de consultare pentru companii. Consultanții 
educaționali ai camerelor ajută la scrierea contractelor de educație. Stagiarul 
poate să-l folosească cu plăcere spre consilierii educaționali. Consultanții 
pentru educație sunt disponibili pentru întrebări legate de formarea 
profesională. 

 
În unele cazuri, în timpul educației apar probleme sau conflicte între stagiar și 
instructor. Pentru astfel de probleme consultanții în educație sunt acolo pentru a 
media între părți. În cel mai rău caz, relația contractuală trebuie rezolvată. Apoi 
consultanții sprijină stagiarul în căutarea unei noi companii de educație, astfel 
încât stagiarul să poată termina educația. 

Pentru studenții care doresc să înceapă o educație duală, consultanții 
educaționali stau la o parte. Fiecare elev poate obține ajutor din partea 
camerelor pentru a găsi educația potrivită. Mediatorii educaționali suplimentari 
ajută, de asemenea, cu plăcere în căutarea companiilor de educație potrivite în 
ocupația dorită. Prin aceasta elevii și părinții își pot recupera o mulțime de 
informații, sugestii și sfaturi pentru formarea profesională inițială. 



 
 

 

 
 

92 
 

 
RAPORTUL FINAL AL EXAMINĂRII SISTEMELOR NAȚIONALE DE EDUCAȚIE ȘI 
EVALUAREA BUNELOR PRACTICI 

 

 

Drepturile și îndatoririle partenerilor contractuali 

Drepturile și îndatoririle stagiarului și ale societății de învățământ sunt derivate 
din ordinul meșteșugăresc, din legea formării profesionale, din actul de 
siguranță pentru industria tineretului, precum și din reglementările asociațiilor 
profesionale. În cele ce urmează, trebuie enumerate cele mai importante 
drepturi ale partenerilor contractuali. Drepturile unui partener contractant sunt, 
în același timp, atribuțiile celuilalt partener contractant. 

Drepturile stagiarului în timpul educației: 

• asigurarea echipamentului de lucru și de examinare, precum și hainele de 

lucru tipice pentru ocuparea forței de muncă de către compania de învățământ 

• dreptul la o activitate adecvată fizic adecvată pentru educație 

• dreptul la un raport la sfârșitul educației 

• obligația de îngrijire a societății de învățământ - respectarea reglementărilor 

legale privind protecția și protecția sănătății 

• dreptul la o rambursare lunară adecvată 

• scutirea de către compania de învățământ pentru școala profesională, 

instruirea inter-companie pentru pregătirea profesională și meditația 

• realizarea de lucrări care promovează scopul educației 

• opțiuni speciale de concediere în perioada de probă 

• cererea de vacanta: 

• cel puțin 30 de zile de vacanță, dacă tânărul se află la începutul anului 

calendaristic, care nu are încă 16 ani 

• cel puțin 27 de zile de vacanță, dacă tânărul se află la începutul anului 

calendaristic, care nu are încă 17 ani 

• cel puțin 25 de zile de concediu, dacă tânărul se află la începutul anului 

calendaristic, care nu are încă 18 ani 

Atribuțiile cursantului în timpul educației: 
• datoria pentru implementarea atentă a tuturor lucrărilor și alocărilor transferate 
• respectarea instrucțiunilor instructorului 
• tratarea atentă a tuturor mașinilor, ustensilelor și obiectelor 
• respectarea regulilor de siguranță industrială și de protecție a sănătății, 
precum și prevenirea incendiilor (pentru aceasta stagiarul trebuie predat o dată 
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pe an) 
• participarea la orele de învățământ profesional, instruirea inter-companie 
pentru formarea profesională, precum și atunci când este nevoie de îndrumare 
• aproprierea cunoștințelor de specialitate în teorie și practică 
• păstrarea tăcerii prin secretele comerciale 
• datorie de îngrijire 
• aveți o înregistrare zilnică pe un notebook 

 

4.4 Finantarea uceniciei 

Formarea profesională în școala profesională este finanțată de către statul 
federal respectiv. Nu există cheltuieli pentru companie și pentru stagiar. 
Educația și formarea profesională din cadrul companiei nu este promovată cu 
resurse de stat. Compania de educație suportă complet costurile (remunerație, 
materiale educaționale etc.). Compania primește o contra-finanțare prin 
eficiența stagiarului. Eficiența cursantului crește de la an la an prin creșterea 
competenței și eficienței. 

Cursurile de instruire inter-companie pentru formarea profesională sunt 
promovate la 1/3 de Ministerul Federal al Economiei și Energiei și la 1/3 prin 
statul federal respectiv. Compania de educație suportă costurile rămase. În 
aceste cheltuieli sunt incluse toate cheltuielile cu personalul, cheltuielile 
materiale și cheltuielile de administrare. De asemenea, cheltuielile de cazare 
într-o internat la locul de curs sunt promovate de către ministere. 

 

4.5 Educatia instructorilor 

Educația cadrelor didactice ocupaționale 

Profesorii de școală ocupațională trebuie să prezinte un studiu universitar, cu 
calificări educaționale și didactice suplimentare. Ei învață stagiarii domeniile 
respective care aparțin educației lor și au nevoie, în plus, nu numai de 
cunoștințe de specialitate respectabile în zona lor, ci și de talent didactic, 
sentimente educaționale și bucurie în lecții și în împărtășirea cunoștințelor. În 
plus, organizează lecțiile, procesează didactic cunoștințele de specialitate 
necesare, pune examene, lucrează corect, motivează învățarea și îngrijește 
elevii din școala profesională atunci când întâmpină dificultăți. 

Educația instructorilor după AEVO 

O educație reușită depinde în mare măsură de persoana, precum și de 
abilitățile tehnice și educaționale ale instructorului. În cadrul cursului AEVO, 
aceștia primesc cunoștințele relevante în materie de educație și de lucru și 
educație pentru această sarcină. Estimările metodice și juridice completează 
conținutul didactic. Ei dovedesc oportunitatea instructorului lor în timpul unui 



 
 

 

 
 

94 
 

 
RAPORTUL FINAL AL EXAMINĂRII SISTEMELOR NAȚIONALE DE EDUCAȚIE ȘI 
EVALUAREA BUNELOR PRACTICI 

 

examen scris și într-o prezentare orientată spre acțiune în fața unei comisii de 
examinatori. 

Domenii de activitate: 

• examinați condițiile de învățământ și planificați educația 

• să pregătească educația și să ajute la recrutarea stagiarilor 

• realizarea educației 

• încheie educația 

 

4.6 Cadrul de calificare și permeabilitatea 

În Germania, sunt posibile următoarele schimbări în cadrul sistemului german 
de învățământ: 

• trecerea pregătirii de pregătire profesională la educația și formarea 
profesională dublă 

• trecerea formării profesionale cu normă întreagă la școală la educația și 
formarea profesională duală 

• schimbarea în cadrul educației și formării profesionale duble 

• trecerea învățământului și formării profesionale duble în formarea în creștere 

• schimbarea educației și formării profesionale duble în învățământul universitar 

• trecerea cursului de formare la învățământul universitar 

• trecerea de la educația non-formală și informală la educația profesională și la 
învățământul universitar 

• trecerea de la străinătate la învățământul profesional și la învățământul 
universitar 
 
În cadrul permeabilității, cele mai diferite forme ale recunoașterii și deducerilor 
sunt concepute în cadrul educației și formării profesionale duale. Mai mult, 
numărați, de exemplu, încărcarea cursurilor deja terminate și a conținuturilor 
educaționale. 
 
Ministerul Federal al Educației și Cercetării, precum și Conferința miniștrilor 
educației și artelor din țările respective s-au exprimat în octombrie 2006 pentru 
dezvoltarea DQR (Cadrul german al calificărilor pentru învățarea pe tot 
parcursul vieții). Scopul este de a introduce DQR în Germania până în ianuarie 
2017. 
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DQR posedă, la fel ca EQR (Cadrul european al calificărilor pentru învățarea pe 
tot parcursul vieții), opt niveluri care iau în considerare ierarhizarea calificărilor. 
Într-adevăr, diferă de DQR în indicatorii de nivel de la cei din EQR: 

• profesionalism (cunoștințe, abilități) 

• competența personalului (competență socială, independență). 

Prin urmare, calificările se evaluează după ștampilarea semnelor indicatorilor 
de nivel și sunt atribuite nivelurilor respective. Odată cu alocarea în continuare 
a nivelurilor EQR, este posibilă evaluarea acestor calificări în contextul 
european. 

 



 
 

 

 
 

96 
 

 
RAPORTUL FINAL AL EXAMINĂRII SISTEMELOR NAȚIONALE DE EDUCAȚIE ȘI 
EVALUAREA BUNELOR PRACTICI 

 

IDENTIFICAREA BUNELOR PRACTICI 

 

Pentru identificarea bunelor practici în conținutul formării profesionale, am 
pregătit două șabloane pentru a le identifica. Primul șablon este folosit pentru 
colectarea datelor. În al doilea rând, am analizat datele. Toate aceste informații 
pot fi găsite atașate la acest raport. 

Prin acest studiu am încercat să răspundem la următoarele întrebări: 

1. Cum indică ucenicia? 

2. Tutorii: Cum au selectat companiile tutorii? Ce instruire fac tutorii? Ce 
instruire au nevoie tutorii? 

3. Relația juridică dintre ucenic și instituția relevantă: Ce fel de contract 
este semnat între părțile implicate? 

4. Relația financiară: Există o compensație financiară pentru ucenic și, 
dacă da, cine o plătește. 

5. Regulament guvernamental: Se aplică regulile locale, regionale, 
naționale sau naționale la procesul de instruire duală? 

6. Care instituție este responsabilă pentru formarea efectivă și care este 
responsabilă pentru sarcina de administrare? 

7. Nivelul calificărilor dobândite: Care este nivelul de calificare obținut în 
ceea ce privește Cadrul european al calificărilor? Care sunt aptitudinile 
dobândite, care titluri / grade sunt primite. 

La început, trebuie să spunem că țările analizate au sisteme diferite de formare 
profesională. Așadar, vom încerca să răspundem la întrebările de mai sus, 
pentru a vă oferi o scurtă trecere în revistă. 

 

1. Cum indică ucenicia? 

Companiile sau școlile fac apelul. Depinde întotdeauna de formarea 
profesională. În cazul în care principala responsabilitate este cu compania pe 
care compania o va face apelul. În caz contrar, apelul ar putea fi făcut de o 
școală sau de o altă intuiție. 

În toate țările, am găsit ambele opțiuni pentru apel. 
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2. Tutorii: Cum au selectat companiile tutorii? Ce instruire fac tutorii?. Ce 
instruire au nevoie tutorii? 

În majoritatea exemplelor evaluate, tutorele este angajat al companiei. Cu toate 
acestea, vă rugăm să luați în considerare, dacă formarea profesională este 
asigurată de o școală, tutorii sunt angajați ai școlii. 

În acest studiu nu au fost furnizate informații despre calificarea tututorilor. Cu 
toate acestea, în reglementarea sistemelor educaționale am găsit câteva 
specificații. De exemplu, în Germania, tutorele în companii sunt "Meister", iar la 
școala profesională cadrele didactice au studiat educația la universitate. 
În opinia noastră, este necesar să se definească abilitățile și calificările tutorilor. 

 

3. Relația juridică dintre ucenic și instituția relevantă: Ce fel de contract 
este semnat între părțile implicate? 

Am găsit multe opțiuni pentru contract în ceea ce privește părțile implicate. 
Dacă formarea are loc în principal la o companie, contractul este semnat fie de 
ucenici, fie de companie. Dacă formarea este asigurată doar de o școală, părțile 
contractante sunt ucenici și școală. 

În Germania avem reglementări privind contractele din legislația națională 
pentru formarea profesională. Aceste regulamente includ informații despre 
ucenic și companie, profesia, durata uceniciei, programul de lucru pe zi 
lucrătoare, pretenția de sărbători și salariul ucenicului. 

 

4. Relația financiară: Există o compensație financiară pentru ucenic și, 
dacă da, cine o plătește. 

Din nou, există relații financiare diferite. În unele cazuri, salariul este plătit de 
companie, sau birourile guvernamentale sau ucenicul trebuie să plătească 
pentru formare. 

 

5. Regulament guvernamental: Se aplică regulile locale, regionale, 
naționale sau naționale la procesul de instruire duală? 
 
În funcție de categoria de formare profesională, se pot aplica legile privind 
serviciile. Acest lucru este foarte specific pentru fiecare țară. 
Aceste informații depind de legile privind serviciile din țările respective. Deci 
guvernul local, regional, de stat sau național ar putea să o reglementeze. 
De asemenea, depinde de tipul de formare profesională. 
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Este întotdeauna important să cunoaștem legile care trebuie luate în 
considerare în contextul formării profesionale. 
 
6. Care instituție este responsabilă pentru formarea efectivă și care 
este responsabilă pentru sarcina de administrare? 
 
Acest lucru depinde de reglementarea descrisă în întrebarea 5. Am găsit 
bune practici în care școala este responsabilă și am găsit exemple în care 
școala profesională este responsabilă. 
 
7. Nivelul calificărilor dobândite: Care este nivelul de calificare obținut 
în ceea ce privește Cadrul european al calificărilor? Care sunt 
aptitudinile dobândite, care titluri / grade sunt primite. 
 
Nivelul EQF depinde de durata și nivelul educațional al uceniciei. De 
asemenea, depinde de Cadrul Național de Calificare. 
Studiul nostru a arătat că sistemele naționale, în general, sunt foarte diferite 
și distincte. Deci, nu putem face sugestii generale pentru toate țările. De 
aceea, am decis că trebuie să găsim puncte universale pe care fiecare țară 
trebuie să le stabilească pentru a începe cu o formare profesională duală. 
 
 
Următoarele puncte sunt necesare pentru a stabili o formare duală 
vocațională: 
 
În primul rând, trebuie să discutăm obiectivele principale ale sistemelor 
educaționale naționale. În acest obiectiv, țintele din toate țările partenere 
sunt aproape identice. Toate guvernele avansează opinia că educația 
cetățenilor este importantă pentru stabilitatea economică și socială a 
economiei naționale. Cu toate acestea, în toate țările, prioritățile 
învățământului superior (universități) și formarea profesională sunt foarte 
diferite. 
 
Este necesar să existe o instituție competentă care să supravegheze 
formarea profesională. Această instituție este responsabilă pentru 
dezvoltarea și supravegherea conținutului general pentru formarea 
profesională duală. Prin urmare, trebuie să analizăm situația actuală a 
reglementărilor de către stat sau regiune. Trebuie să luăm în considerare 
acest regulament în planificarea formărilor profesionale duale. Pentru o 
formare profesională bună, este imperativ să avem o strânsă colaborare 
între stat și economie. 
 
Obiectivul formării profesionale este îmbunătățirea abilităților și 
competențelor ucenicilor. Prin urmare, avem nevoie de reglementări privind 
abilitățile și competențele, care ar trebui să fie mediate prin formarea 
profesională. 
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Avem nevoie de răspunsuri la întrebări: Cum se face apelul la contracte de 
ucenicie? Există conținuturi specifice legate de formarea angajată de 
companie? 
 
De asemenea, avem nevoie de reglementări pentru calificarea formatorilor / 
tutorelor în companii. 
Trebuie să fie relația dintre companii și ucenici 
 

Pentru implementarea unui sistem educațional "nou", este imperativ să 
discutăm despre componentele disponibile ale sistemului. După aceasta, 
suntem capabili să identificăm componentele care sunt ratate. În urma 
identificării, este necesară stabilirea părților lipsă ale sistemelor educaționale. 
Este important să știm că este posibil să nu se poată transfera bunele practici 
dintr-o țară într-o altă țară. Pentru transformare avem nevoie de un proces de 
transfer. Acest proces include discutarea părților de transformare și a 
responsabilităților. 

De asemenea, este important să se considere că sistemul educațional depinde 
de toate celelalte sisteme sociale. Aceasta înseamnă că pentru transformarea 
sistemelor trebuie să luăm în considerare toate celelalte sisteme din țară. 
Rezultatele acestui studiu sunt baza pentru activitățile viitoare ale proiectului. 
Toate rezultatele vor fi incluse în următoarele rezultate intelectuale. 
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