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1. Învățământul profesional tehnic dual în Republica Moldova  

2. Cum funcționează ÎPT dual

3. Beneficii și provocări
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Viziune generală — Traseul tinerilor către viața profesională în Moldova
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Învățământul profesional tehnic dual în Moldova
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II. Cum 
funcționează 
ÎPT dual? 
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https://www.youtube.com/watch?v=nsfK7jNpNeY&t=39s


Motivația TINERILOR pentru a se implica în învățământul dual
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«Vreau să obțin o profesie 
înalt calificată» «Vreau să câștig bani 

și să fiu independent
financiar»

«Vreau sa îmi cresc 
calificarea»

«Mă interesează 
învățământul profesional-
tehnic»



Motivația ANGAJATORILOR pentru a se implica în învățământul dual
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„Am nevoie de angajați 
loiali”

„Am nevoie de angajați care își îndeplinesc 
în mod competent sarcinile și 
responsabilitățile la întreprindere, atât 
astăzi, cât și în viitor.”

„Am nevoie de o 
contribuție productivă și 
inovatoare a elevilor”

„Aș dori să reduc costurile de 
însușire a unei specialități și de 
recalificare”

Vreau sa ofer 

pregătire 

profesională



Motivația STATULUI pentru susținerea învățământului dual
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„Avem nevoie de oameni calificați 
pentru creștere și dezvoltare 
economică.”

„Toți tinerii au nevoie de studii 
secundare, astfel încât să poată

atinge întregul potențial ca
cetățeni "

„Tinerii trebuie să fie pregătiți
pentru piața muncii astfel încât 
să poată găsi un loc de muncă "



CE 
REPREZINTĂ 
O 
COOPERARE 
DUALĂ
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Două locuri de învățare
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50 - 70% din timpul

de instruire te afli la companie

50 - 30% din timpul

de instruire te afli la IÎPT

În perioada studiilor elevii  

beneficiază de:

• Contract și salariu de 

ucenicie

• Instruirea practică în 

condiții reale de lucru în 

cadrul companiei (maistru-

instructor, echipament de 

muncă, etc.)

• Asigurare medical și 

socială

Instituția de ÎPT le oferă:

• Bursă lunară

• Instruire teoretică 

gratuită

• Cazare în cămin, 

alimentare



Obținerea calificării
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Examenul de calificare Diploma de studii 

Contract de ucenicie 

încetează   
Începe cariera 

profesională



Partenerii implicați
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Business-ul, partenerii sociali și statul împărtășesc responsabilități din 
sistemul educațional

Camera de Comerț 

• Consultarea companiilor care 
participă în învățământul dual

• Pregătirea maiștrilor- instructori 
din companii

• Controlul și certificarea 
conformității companiilor de a 
instrui în condiții reale de munca

• Monitorizarea procesului de 
instruire in companie

• Preluarea rolului de mediator in 
cazul disputelor intre companie si 
elevi. 

Compania

• Asigurarea instruirii practice în 
condiții reale de muncă

• Contribuie la elaborarea 
standardelor si pofilelor 
ocupaționale din sector

Guvernul

• Contribuie la furnizarea de 
cunoștințe prin intermediul IÎPT

• La solicitarea companiilor, 
finanțează locurile de studii la 
buget prin includerea acestora in 
comanda de stat pentru forța de 
munca cerută pe piață.

• Asigură măsuri de orientare și 
ghidare în carieră pentru tineri.



Cadrul normativ pentru organizarea ÎPT dual
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Proiect de Lege cu 
privire la ÎD • Codul muncii

• Hotărârea 648/2018 
Guvernului cu privire la 
determinarea obligațiilor 
fiscale aferente impozitului
pe venit

• Ordinul cu privire la 
organizarea programelor de 
învățământ dual în 
domeniul sănătății

• Codul Educației

• Planul-cadru pentru 
învățământul 
profesional tehnic

• Hotărârea Guvernului 
nr. 70 din 22.01.2018 
cu privire la 
organizarea 
învățământului dual



Avantajele învățământului dual
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Ucenicul

• Obține competențe profesionale 
necesare pentru acces la oportunități 
de angajare și venituri profitabile

• Este remunerat pentru munca prestată 
în procesul educațional

• Învață în condiții reale de muncă  
(acces la echipamente și utilaje, 
procese de lucru, etc.)

• Se identifică cu compania de instruire
și se integrează gradual în colectivul de 
angajați.

• Se adaptează de la o vârstă fragedă 
culturii organizaționale și pieței muncii   

Angajatorul

• Obține specialiști competenți care 
corespund cerințelor companiei (versus 
externalizarea forței de muncă)

• Își crește atât productivitatea cât și 
calitatea produselor/serviciilor

• Obține o rată înaltă de returnare a 
investiției pe termen mediu și lung.

• Participă la necesitate în elaborarea și 
modernizarea standardelor ocupaționale 
relevante sectorului

• Economisește surse financiare legate de 
externalizarea forței de muncă în condiții 
de fluctuație înaltă a angajaților

• Devine o companie responsabilă social 
prin contribuția indispensabilă adusă în 
educația generației tinere (posibilitate de 
monetizare).

Statul

• Culege dividente politice datorită 
impactului pozitiv al învățământului dual 
în sens economic și social. 

• Asigură piața muncii cu personal calificat 
prin intermediul antreprenorilor

• Obține un sistem educațional capabil de 
a se moderniza în mod autonom, ținând 
pasul cu noile tehnologii aplicate de 
mediul privat

• Poate coordona eficient ÎPT și să asigure 
calitatea acestuia

• Captarea precoce a indicatorilor cu 
privire la cererea de personal calificat de 
pe piața muncii



ÎNTREBĂRI      &    DISCUȚII
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