
Pentru anul școlar 2021-2022, 

sunt propuse în planul de școlarizare al județului MUREȘ 

un număr de 40 de clase pentru învățământul profesional de 
stat și dual, astfel:

2 - clase pentru învățământ dual;

37 - clase pentru învățământ 
profesional de stat;

1 -clasă pentru învățământ 
profesional special de stat.

Pentru înscriere și detalii privind admiterea, contactați din timp unitățile școlare!

Pentru informații suplimentare, apăsați click pe resursele de informare și unitățile de învățământ!



❖Este o formă a învăţământului profesional şi tehnic care a fost introdus prin Ordonanţa 
de urgenţă nr. 81/2016 privind modificarea şi completarea Legii educaţiei naţionale 
nr.1/2011, cu următoarele caracteristici:

✓ se organizează numai la inițiativa operatorilor economici interesaţi, în calitate de 
potenţiali angajatori şi parteneri de practică;

✓ operatorii economici asigură pregătirea practică a elevilor, bursă la nivelul celei acordate 
din fonduri publice şi alte cheltuieli pentru formarea de calitate a elevilor;

✓ permite elevilor să își formeze cunoștințele practice în mediul real de muncă oferit de 
companii, să se familiarizeze cu mediul de muncă direct în firma care are nevoie de 
competențele elevului, 

✓ oferă absolvenţilor posibilitatea de a intra pe piaţa muncii şi, în acelaşi timp, de a continua 
pregătirea profesională la un nivel superior de calificare.

❖Resurse de informare:

• MINISTERUL EDUCAȚIEI ȘI CERCETĂRII

• ALEGE-ȚI DRUMUL!

https://www.edu.ro/invatamant-dual
https://www.alegetidrumul.ro/ruta-scolara/invatamant-dual
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Electric
Electrician exploatare 

centrale, stații și rețele 

electrice

• SNGN Romgaz SA Mediaș

0,5 10

Liceul Tehnologic Iernut

0,5 10
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Operator cazane, turbine 

cu aburi, instalații 

auxiliare și de 

termoficare

Electromecanic utilaje și 

instalații industriale 

▪ AAGES SA Sîngeorgiu de Mureș

▪ Hirschmann Romania Chirileu

▪ J. Christof E&P Services SRL 

brazi jud. Prahova punct de 

lucru Tg. Mureș

▪ SC FRIESLAND CAMPINA S A 

București

1 20

Liceul Tehnologic „ELECTROMUREȘ” 

Târgu Mureș

ÎNVĂȚĂMÂNT PROFESIONAL ÎN SISTEM DUAL

https://www.ltiernut.ro/invatamant-dual
http://www.electromures.net/content/pliant%202021-2022.pdf
http://www.electromures.net/index.php
https://www.ltiernut.ro/lib/d9xhbr/afis-fundal-galben-kmcfab8u.pdf

