
I. Rezumat – Sistemul dual: drumul tinerilor catre o slujba

Învățământ 
superior

Școala generala

Școala
Ucenici 

completa

10
 - 

13
  a

ni
 d

e 
sc

oa
la

3.
5 

- 6
 a

niSistemul 
dual

2 
- 3

.5
 a

ni

2 
- 3

.5
 a

ni

Piața Muncii



Contribuie la

I. Rezumat – Sistemul dual - performanta

• 438,000 din 2.1 m companii ofera 
pregatire (20.7 %), majoritatea sunt 
companii medii și mari

• Pregătesc mai mult de 500,000 ucenici 
noi în fiecare an

• Angajeaza 66 % din absolventii 
sistemului dual după pregatire

• Angajatorii investesc în medie 18,000 
€ pe ucenic pe an (62 % fiind 
indemnizatia de pregatire)

• 76 % din investitie este amortizata 
prin contributia productiva a 
ucenicilor în perioada de pregatire

• Contribuie la cheltuielile 
sistemului dual împreuna cu 
anagjatorii

• Contributia publica pt sistemul 
dual: 5.4 mld €

• 2.9 mld € pentru 1,600 școli 
profesionale publice care ofera  
part-time pregătire profesionala

• 2.5 mld € pentru indrumare, 
moitorizare și alte măsuri suport

• EUR 7.7 mld € contributia 
angajatorilor (costul net al scolilor 
profesionale; costul brut = 
25.6 mld €)

Economia naționala / Societate
• Competitivitate crescuta a IMM-urilor pe piața internationala 
• Somaj relativ redus în rândul tinerilor (7.1 %)

Ucenici Angajatori Guvern

In medie 55.7 % din populatie 
urmează sistemul dual, 
• 44.2 % absolva sistemul dual 
• 1.4 m ucenici in 327 meserii 

recunoscute
• 5.4 % dintre anagjati sunt ucenici
• Rata ridicată a angajarii (95 % 

absolventi sunt angajati, doar 80 % 
sunt angajați din cei nepregatiti)

• 43.8 % dintre absolventii 
sistemului dual lucrează în același 
domeniu

• Primesc un salariu mediu de 795 € 
• pe luna ca ucenic

Sources: 
BIBB Data Report (2015),
Federal Statistical Office



II. Cum functioneaza sistemul dual

1. Implicarea în sistemul dual

2. Incheierea contractului de pregatire

3. Prestarea de munca în sistemul de pregatire

4. Examinare independenta

5. Oportunitatea unei cariere

6. Monitorizarea și suportul din partea finantatorilor

7. Standardele de baza ale sistemul dual

8. Sistemul legislativ cadru



1. Implicarea in sistemul dual

• Căutarea de informații ref la 
pregatirea oferita de angajatori 
în zona

• Găsirea unei oferte de pregatire
• Aplicarea pentru pregatirea la o 

companie
• Selectarea unei companii de 

pregatire

"Vreau sa câștig bani"

"Doresc o 
calificare 
suplimentara"

"Vreau sa am o pregătire
profesionala" 

Cauta și găsește un loc de 
pregatire“Continui sa urmez 

invatamandul secundar 
superior“ 

"Doresc sa învăț ceva 
practic"

"Doresc sa devin …"

Tineri



1. Implicarea in sistemul dual

"Doresc sa fac economii cu 
pregatirea și introducerea 
noilor angajati"

• Sa fiu certificat pentru a 
instrui

• Sa ofer un loc pt instruire 
• Oferta pregătire pentru 

ucenici
• Selectez un tânăr pt instruire

"Am datoria sociala sa 
pregătesc tineri"

"Doresc sa instruiesc"

Cauta și găsește un angajat

"Doresc angajați care îndeplinesc în 
întregime sarcinile de munca în firma, 
acum și în viitor"

"Am nevoie de contribuția 
productiva și inovativa a 
ucenicilor"

Angajator "Doresc ca angajații să fie 
fideli companiei"



1. Implicarea in sistemul dual

• Crearea cadrului legislativ pt 
reglementarea sistemului dual

• Delegarea autorității către părțile 
implicate (CCI, angajatori, sindicate, 
institutii guvernamentale) 

• Acces liber pentru învățământ dual 
pentru toți, indiferent de calificarea 
anterioara

• Includerea sistemului dual în 
invatamantul secundar obligatoriu

• Efectuarea partiala de învățământ 
dual în școlile profesionale publice

• Asigurarea accesului absolventilor la 
studii unniversitare

• Monitorizarea si dezvoltarea 
sistemului dual pe baza studiilor 
institutionalizate (BIBB)

"Pentru crestere economica și 
dezvoltare este nevoie de 
angajați bine pregatiti"

Măsuri de sustinere

"Toți tinerii care pentru a 
deveni cetateni trebuie sa 
primeasca educatie secundara"

"Tinerii trebuie să fie pregătiți 
pentru piața muncii prezenta 
și viitoare pentru a găsi o 
slujba"

"Fondurile guvernamentale 
pentru școlile profesionale sunt 
limitate"

"trebuie sa intarim și sa 
legiferam sistemul dual"

Guvern



2. Semnarea unui contract de pregatire 

• Similar cu un contrat de munca
• Baza legale pentru pregatirea în companii în sistemul 

dual
• Pus la dispoziție și înregistrat la Camerele de Comert
• Stipuleaza

• Durata pregatirii
• Inceputul și sfârșitul pregatirii 
• Perioada de proba
• Vacantele
• Continutul pregatirii
• Retributia ucenicului
• Conditiile de incetare a contractului

• Se semnează de tânăr și de companie, stabilind bazele 
relatiei de pregatire

Demararea pregatirii practice în sistemul dual

Punctul de pornire pt sitemul dual



3. Efectuarea de pregatire pe baza practica

70 % 
pregătire în 
companie

30 % 
pregătire în scoala

Pregatirea în companie
• Baze legale: contractul de 

pregatire
• Compania care pregătește 

plătește elevului un „salariu”
• Compania furnizeaza o pregătire 

sistematica în condiții de munca 
reale (instructor al companiei, 
echipament actual etc)

Educatie în scoala
• Baza legala: educatie obligatorie 

prin lege
• Guvernul local finanteaza școlile 

publice
• Școlile ofera pregătire 

profesionala (2/3) și teoretica 
(1/3) gratuit 

2 componente de invatare

Durata aproximativa a pragatirii duale: 2 – 3.5 ani



3. Efectuarea de pregatire pe baza practica 

Pregatirea în companie

• Se pregătește după standardele interne 
ale companiei (exista reglementate 
standarde minime de pregatire)

• Pas cu pas ucenicul se integreaza și preia 
sarcini normale din activitatea companiei

Educatie în scoala

• Urmează cursurile de meserii
• din curicula scolilor 
• vocationale (2/3 din scoala)
• Urmează curicula pentru
• obiecte teoretice generale
• (1/3 din scoala)
• Invatare în clasa

Luni Marti Miercuri Joi Vineri

Exemplu de pregătire pentru o meserie



4. Examinare independenta

Comisia de examinare
• Organizata de CCI
• Formata din reprezentați ai
• Angajatori 
• Angajati 
• Profesori din școlile vocationale (guvern)

• În general nu include reprezentați ai celor 
care au pregătit elevii

• Evalueaza și clasifica elevul
Contractul de pregătire  Începe cariera profesionala
inceteaza   

Comisia de examinare formata din reprezentați ai 
participantilo în sistem

Certificat absolvire
• Emis de CCI
• Recunoscut național 

de guvern



5. Oportunitatea unei cariere

Contract angajare semnat cu 
firma care a pregatit

Contract angajare semnat cu 
alta firma din același domeniu oriunde în 
Germania

• Studii universitare oriunde în 
Germania

• Educatie profesională 
suplimentara oriunde în 
Germania

Posibilitate angajare în alt 
domeniu oriunde în Germania

Piața Muncii

Continuarea 
studiilor

Sistemul 
dual

Sistemul dual: baza a numeroase oportunitati



6. Partile implicate monitorizeaza, supervizeaza si sprijina

Camerele de Comert
• Consiliaza firmele referitor la 

sistem
• Pregătesc instructorii din 

companii 
• Evalueaza și certifica companiile 

și instructorii
• Monitorizeaza instruirea elevilor 

în companii
• Ajuta companiile în găsirea de 

elevi
• Inregistreaza contractele de 

instruire
• Organizeaza examenele partiale 

și finale
• Mediaza dispute intre elevi și 

comapanii
• Organizeaza evenimente

Parteneri sociali
• Sindicatele și asociatiile patronale 

negociaza salariile plătite către 
elevi

• ITM monitorizeaza instruirea în 
companii

• Se implica în dezvoltarea 
standardelor de pregatire

• Sunt parte a comisiei de examinare

Guvern
• Finanteaza, supervizeaza și 

monitorizeaza școlile profesionale

• Guvernul federal realizeaza studii 
instutionalizate referitor la școlile 
profesionale (BIBB)

• Ministerul educatiei dezvolta 
standarde referitor la școlile 
profesionale

• Furnizeaza sprijin somerilor și 
persoanele cu dizabilitati pentru a 
urma o școala profesionala

• Furnizeaza indrumare vocationala și 
constientizeaza societatea referitor 
la sistemul dual

Comunitatea de afaceri, partenerii socialo și guvernul sunt toți implicați în sistemul 
dual



7. Standardele sistemului dual bazate pe realitatea economica

Dezvoltarea și actualizarea 
standardelor de pregătire 
(curricula scolara în 
concordanta cu instruirea în 
companie)

Partenerii sociali și guvernul 
negociaza și pun bazele 
unor noi standarde și 
reglementari sub ghidarea 
Ministerului invatamantului

Angajatorii 
identifica noi 
meserii și 
cerinte 
aparute în 
propriile 
companii

Actualizari aduse sistemului dual în baza cerintelor economice

Durata: max. 1 an

=

Standardele sistemului dual ofera 
cadrul de furnizare, monitorizare 
și suport a invatamantului dual al 
nivel national

Standardele sistemului dual



Sumar – Cum functioneaza sitemul dual

Semnarea unui contract de instruire

Părțile implicate sprijina și asigura
calitatea sistemul pe baza consensului

Standardele sistemului dual 
sunt la nivel național, actuale și
bazate pe cererea pietei muncii

=
Sistemul dual este complet legiferat Vocational Training Act

Asigurarea pregatirii pe baze 
practice și examinarea 
independenta



III. Beneficiile sistemului dual

Elevi

• Obtinerea unui venit și a unei 
calificari cu posibilitatea angajarii 

• Salarizarea pe timpul scolarizarii
• Pregatirea într-un cadru real și 

utilizarea echipamentelor
• Integarea într-o companie 
• Obtinerea capabilitatilor și 

certificarilor pentru accesarea 
diferitelor oportuniti de pe piața 
muncii sau din educatie

Angajatori

• Obtinerea de angajați bine 
pregătiți și conectați la companie

• Imbunatatirea calitatii serviciilor 
și proceselor 

• Reducerea costurilor de 
recrutare și recalificare

• Amortizarea pe termen lung a 
investitiei

• Participa la definirea 
standardelor de pregatire

• Contributia la dezvoltarea 
societatii

Guvern

• Benficiaza de climatul ecenomic pozitiv 
• Raspunde cerintelor pietei muncii cu 

contributia angajatorilor
• Are un sistem de pregătire vocational 

puternic adaptabil
• Este capabil sa dirijeze eficient sistemul 

educational și să-i asugure calitatea
• Întărește standardizarea economiei prin 

reglementarea pregatirii în companii
• Are o evidenta clara a cererii și ofertei 

de pe piața muncii

Economia naționala / Societate
• Performanța economica și competitivitate
• Comptibilitate pe piața muncii intre angajatori și angajati 
• Integrarea economica și sociala a tinerilor

Contribuie la



IV. Conditii: De ce functioneaza in Germania 

• Lunga istorie a sitemului dual
• O structura economica bine dezvoltata care se traduce printr-o cerere 

ridicata de personal calificat
• Un sector puternic de IMM-uri 
• Interes, dedicare si capacitate a companiilor de a instrui
• O puternica si competenta reprezentare a intereselor angajatorilor si 

angajatilor (camere de comert / sindicate)
• O larga acceptare a standardelor de pregatire vocationala si o puternica 

implicare a partenerilor sociali in pregatirea profesionala
• Capacitatea puternica de reglementare a guvernului 
• Instructori si profesori bine pregatiti
• Scoala generala pregateste tinerii pentru sistemul de educatie dual



V. Concluzie: 5 masuri ale calitatii sistemului 
scolilor vocationale

1. Cooperare intre guvern, comunitatea de afaceri si partenerii sociali
Ex. comisia de examinare, standardele 
scolilor profesionale

2. Invatarea la locul de munca
Ex.  pregatirea in companie = 70 %

3. Acceptarea standardelor nationale
Ex. Standardele invatamantului dual,
Certificatele emise de CCI

4. Personal calificat in scoli
Ex. Instructori competenti si profesori bine pregatiti 

5. Cercetare si indrumare institutionalizata
Ex. Ministerul invatamantului, standardele sistemului 
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