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PERSPECTIVELE DE DEZVOLTAREA A 
ÎNVĂȚĂMÂNTULUI PROFESIONAL TEHNIC DUAL



Cadru normativ

Codul educației al Republicii Moldova

Regulamentul cu privire la organizarea programelor de
formare profesională tehnică prin învățământ dual,
aprobat prin HG 70/2018
▪ Acordul de colaborare între AE și IÎPT
▪ Contractul de ucenicie 

Planul cadru pentru învățământul profesional tehnic 
dual, aprobat prin ordinul 1331/2018

Învăţămîntul dual - presupune instruirea în cadrul unei 

IÎPT și al unui AE, cu utilizarea mijloacelor acestora în 

scopul obținerii de cunoștințe, deprinderi și competențe 

pentru calificări profesionale de nivel 3 -5 ISCED



Administrarea ÎPT dual



Tendințe

In perioada 2014-2019 numărul participanților din învățământul dual este în creștere:

▪ 2014/15 – 29; 
▪ 2015/16 – 107; 
▪ 2016/17 – 280; 
▪ 2017/18 – 661; 
▪ 2018/19 – 1355.
▪ 2019/20 – 1321.

Notă: 
în anul 2019/20 circa 345 de 
elevi în cadrul instituțiilor 
penitenciare nu vor fi formați 
prin sistem dual
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Legea Uceniciei

Ucenicia la locul de muncă – realizată de către AE pentru Ucenic în baza
Contractului de uceniciei la locul de muncă, reglementat în Cap. II al Legii

Ucenicia în învățământul dual – unele prevederi care se regăsesc în HG
70/2018 sunt prevăzute la nivel de Lege

Punerea în aplicare a Legii uceniciei, presupune modificarea:
▪ Codului muncii al Republicii Moldova
▪ Codului Fiscal al Republicii Moldova 
▪ Legii  cu privire la asigurarea obligatorie de asistență medicală 
▪ Legii cu privire la mărimea, modul şi termenele de achitare a primelor de 

asigurare obligatorie de asistenţă medicală
▪ Legii privind sistemul public de asigurări sociale
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