Calendarul acţiunilor CLDPS în anul şcolar 2020-2021
Acțiunea
Actualizarea componenţei CLDPS
Planul anual de activitate pentru anul şcolar 2020-2021

Transmiterea de către preşedintele CLDPS a solicitării de nominalizare a unor noi membrii de către instituţiile/
organizaţiile la care s-au produs modificări în structura de personal care afectează reprezentativitatea membrilor
desemnați în CLDPS (acolo unde este cazul)
Actualizarea componenţei CLDPS (membri titulari şi membri supleanţi) pe baza nominalizării unor noi membri de
către instituţiile/ organizaţiile la care s-au produs modificări în structura de personal care au afectat reprezentativitatea
membrilor desemnaţi iniţial în CLDPS (acolo unde este cazul)
Transmiterea la CNDIPT de către ISJ/ ISMB a componenţei actualizate a CLDSP, prin e-mail la adresa
registratura.cndipt@gmail.com şi la adresa de e-mail a coordonatorului regional din partea CNDIPT
Organizarea şi desfăşurarea întâlnirii de lucru a CLDPS
Tematica întâlnirii de lucru:
1.Adoptarea planului anual de activitate pentru anul şcolar 2020-2021, stabilirea echipelor şi a calendarului de
monitorizare a implementării PAS
2.Informare cu privire la următoarele documente:
−Calendarul admiterii în învățământul profesional de stat şi în învăţământul dual pentru anul școlar 2020-2021;
−Nota CNDIPT privind organizarea şi funcţionarea Centrelor de înscriere a candidaţilor pentru admiterea în
învăţământul profesional şi în învăţământul dual, în etapa a II-a de admitere, pentru anul şcolar 2020 – 2021;
−Proiecte cofinanţate din POCU pentru dezvoltarea IPT, aflate în pregătire de către CNDIPT;
Notă: Planificarea întâlnirilor de lucru ale CLDPS se realizează cu consultarea coordonatorului regional din partea
CNDIPT, instituţie care asigură coordonarea metodologică a activităţilor CLDPS. La întâlnirile CLDPS participă
coordonatorii regionali din partea CNDIPT.
Actualizarea PLAI
Postarea de către CNDIPT pe site-ul www.tvet.ro a anexelor PRAI actualizate pe baza datelor din surse statistice oficiale, necesare actualizării PLAI.

Perioada /
Termen

25 septembrie
2020
Noiembrie 2020
Noiembrie 2020
IANUARIE 2021

septembrie 2019

Acțiunea

Perioada /
Termen

Actualizarea PLAI
Postarea de către CNDIPT pe site-ul www.tvet.ro a anexelor PRAI actualizate pe baza datelor din surse statistice
oficiale, necesare actualizării PLAI.
Elaborarea PLAI actualizat 2020, pe baza PRAI şi a anexelor PRAI actualizate
Postarea PLAI actualizat pe site-ul ISJ/ ISMB pentru a fi la dispoziţia unităţilor de învăţământ care şcolarizează elevi
în IPT în vederea consultării cu privire la PLAI actualizat şi pentru actualizarea PAS.
Organizarea şi desfăşurarea întâlnirii de lucru a CLDPS pentru consultarea factorilor interesaţi cu privire la PLAI
actualizat şi raportarea concluziilor monitorizării implementării PAS – urilor
Notă: Consultarea se va realiza în cadrul unor întâlniri ale CLDPS, cu participarea în calitate de invitaţi a tuturor
directorilor unităţilor de învăţământ care şcolarizează elevi în IPT precum şi a reprezentanţilor operatorilor economici
parteneri ai acestor unități de învăţământ.
Planificarea întâlnirilor de lucru ale CLDPS se realizează cu consultarea coordonatorului regional din partea CNDIPT,
instituţie care asigură coordonarea metodologică a activităţilor CLDPS
La întâlnirile CLDPS participă coordonatorii regionali din partea CNDIPT

Validarea PLAI în CLDPS
Aprobarea PLAI în Consiliul de Administraţie al ISJ/ISMB
Postarea PLAI pe site-ul ISJ/ISMB

DECEMBRIE
2020
IANUARIE 2021
IANUARIE 2021

Calendarul acţiunilor CLDPS în anul şcolar 2020-2021
Acțiunea

Perioada /
Termen

Actualizarea PAS
Elaborarea de către toate unităţile de învăţământ care şcolarizează elevi în IPT a PAS actualizat şi
transmiterea lui la ISJ/ ISMB

DECEMBRIE
2020

Transmiterea de către ISJ/ISMB la CNDIPT a Anexei nr. 5 completată cu toate unităţile IPT din judeţ, cu toate
informaţiile completate şi cu link-uri către unde se regăseşte PAS actualizat.
Trimiterea în format electronic a tuturor PAS- urilor din judeţ/ municipiul București, prin poştă în format
electronic pe DVD pe adresa „Centrul Naţional de Dezvoltare a Învăţământului Profesional şi Tehnic
(CNDIPT), strada Spiru Haret, nr. 10 -12, sector 1, București, CP 010176"
Toate PAS - urile vor fi inscripţionate pe un singur DVD

IANUARIE 2021

Actualizarea PAS

IANUARIE 2021

Monitorizarea implementării PAS

Stabilirea echipelor şi a calendarului de monitorizare a implementării PAS
Notă: Echipele şi calendarul de monitorizare se vor stabili în cadrul întâlnirii de lucru
Se vor planifica cu prioritate vizite de monitorizare la unităţile de învăţământ cu rezultate slabe la
realizarea planului de şcolarizare şi la examenele de bacalaureat
Colectarea rapoartelor de autoevaluare şi a datelor relevante de la unităţile de învățământ
Realizarea monitorizării implementării PAS - urilor
Notă: În cadrul vizitelor de monitorizare se va acorda o atenţie specială parteneriatului cu
operatorii economici
Monitorizarea PAS - urilor se poate realiza prin vizite de monitorizare la unităţile de învăţământ
şi/sau comunicare on-line cu unităţile de învăţământ
Raportarea concluziilor monitorizării implementării PAS – urilor
Notă: Raportarea concluziilor monitorizării implementării PAS – urilor se va realiza în cadrul
întâlnirii de lucru a CLDPS

IANUARIE
2021

FEBRUARIE
2021
FEBRUARIE –
MARTIE 2021

MARTIE 2021

Calendarul acţiunilor CLDPS în anul şcolar 2020-2021
Analiza şi avizarea proiectului planului de şcolarizare pentru anul şcolar 2021-2022
Transmiterea de către ISJ/ ISMB la CNDIPT şi la toţi membrii CLDPS a proiectului planului de
7 decembrie
şcolarizare
2020
Şedinţe CLDPS pentru analiza şi avizarea pentru analiza și avizarea numărului de locuri pentru
7 – 11
învățământul profesional și pentru învățământul dual de către CLDPS şi CNDIPT
decembrie
Notă: Planificarea întâlnirilor de lucru ale CLDPS se realizează cu consultarea coordonatorului
2020
regional din partea CNDIPT, instituţie care asigură coordonarea metodologică a activităţilor CLDPS.
La întâlnirile CLDPS participă coordonatorii regionali din partea CNDIPT
Şedinţe CLDPS pentru analiza și avizarea Proiectului cifrei de școlarizare pentru învățământul
profesional şi tehnic (învăţământ postliceal, învăţământ liceal filiera tehnologică, învăţământ
profesional, învăţământ dual, stagii de pregătire practică) de către CLDPS şi CNDIPT
Notă: Planificarea întâlnirilor de lucru ale CLDPS se realizează cu consultarea coordonatorului
regional din partea CNDIPT, instituţie care asigură coordonarea metodologică a activităţilor CLDPS.
La întâlnirile CLDPS participă coordonatorii regionali din partea CNDIPT

18 - 22
ianuarie 2021

