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PLANUL DE ŞCOLARIZARE PENTRU ÎNVĂȚĂMÂNT DUAL 

ANUL ŞCOLAR 2020-2021 

 

  

În județul Neamț se organizează învățământ dual la solicitarea operatorilor economici, în 

următoarele unități de învățământ: 
 

1. COLEGIUL TEHNIC „GHEORGHE CARTIANU” PIATRA-NEAMȚ 

Adresa: Municipiul Piatra-Neamţ, B-dul Traian nr.31 

Tel: 0233/222800 

 

Domeniul 
Calificarea 

profesională 
Cod 

Nr. de 

clase 

Nr. de 

locuri 

Industrie textilă şi 

pielărie 
Filator 616 1 28 

Mecanică 

Lăcătuș construcții 

metalice şi utilaj 

tehnologic 

501 0,5 14 

Mecanică Sudor 511 0,5 14 

 

Unitatea de învățământ a încheiat contract de parteneriat pentru formarea profesională a elevilor 

prin învățământul dual cu S.C. RIFIL S.A. pentru calificarea profesională– Filator şi cu S.C. COMES 

S.A. pentru calificările profesionale: Lăcătuş construcţii metalice şi utilaj tehnologic şi Sudor, în 

interesul comun privind formarea competențelor necesare pentru dezvoltarea personală și profesională a 

tinerilor și sprijinirea acestora în tranziția de la școală la un loc de muncă. 

În baza contractului de parteneriat cu operatorul economic, elevii vor beneficia de susținere 

financiară, stimulente și alte forme de sprijin: 

· bursa lunară, care se acordă suplimentar bursei din fonduri publice, având valoarea cel puțin 

egală cu aceasta, pentru toată perioada de pregătire teoretică și practică din anul școlar respectiv; 

· asigurarea transportului la și de la locul de practică; 

· asigurarea unei mese zilnice la locul de practică; 

· rechizite necesare pe perioada practicii; 

· echipament de lucru; 

· echipament de protecție; 

· premii pentru stimularea performanței – acordate lunar; 

· examinări de medicina muncii și analize medicale obligatorii în vederea efectuării stagiului de 

pregătire practică. 

 

 

 

 

 

 



 
2 

 

 

2. LICEUL TEHNOLOGIC „VASILE SAV” ROMAN 

Adresa : Municipiul Roman, B-dul Republicii nr.46 

Tel: 0233/744786 

Domeniul Calificarea profesională Cod 

Nr. 

de 

clase 

Nr. de 

locuri 

Electric 
Electrician aparate şi echipamente 

electrice şi energetice 
568 0,5 14 

 

Unitatea de învățământ a încheiat contract de parteneriat pentru formarea profesională a elevilor 

prin învățământul dual cu S.P.E.E.H HIDROELECTRICA S.A în interesul comun privind formarea 

competențelor necesare pentru dezvoltarea personală și profesională a tinerilor și sprijinirea acestora în 

tranziția de la școală la un loc de muncă. 

În baza contractului de parteneriat cu operatorul economic, elevii vor beneficia de: 

• bursa lunară, care se acordă suplimentar bursei din fonduri publice, având valoarea cel 

puțin egală cu aceasta, pentru toată perioada de pregătire teoretică și practică din anul 

școlar respectiv; 

• asigurarea transportului la și de la locul de practică; 

• echipament de lucru; 

• echipament de protecție; 

• premii pentru stimularea performanței – acordate lunar; 

• examinări de medicina muncii și analize medicale obligatorii în vederea efectuării 

stagiului de pregătire practică. 
 

 

 

3. LICEUL ”CAROL I” BICAZ 

Adresa: Str. Republicii nr. 21, Oraș Bicaz 

Tel: 0233/253541 

 

Domeniul Calificarea profesională Cod 
Nr. de 

clase 
Nr. de locuri 

Fabricarea produselor 

din lemn 
Tâmplar universal 613 1 28 

 

Unitatea de învățământ a încheiat contract de parteneriat pentru formarea profesională a elevilor prin 

învățământul dual cu S.C. NORD ARIN  PROD COM S.R.L. PINGARATI în interesul comun privind 

formarea si dezvoltarea personală și profesională a tinerilor și sprijinirea acestora în tranziția de la școală 

la un loc de muncă. 

În baza contractului de parteneriat cu operatorul economic, elevii vor beneficia de: 

• bursa lunară, care se acordă suplimentar bursei din fonduri publice, având valoarea cel 

puțin egală cu aceasta, pentru toată perioada de pregătire teoretică și practică din anul 

școlar respectiv; 

• rechizite necesare pe perioada practicii; 

• echipament de lucru; 

• echipament de protecție; 

•  examinari de medicina muncii și analize medicale obligatorii în vederea efectuării 

stagiului de pregătire practică. 


