
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
INSPECTORATUL ȘCOLAR JUDEȚEAN DÂMBOVIȚA 

 

PREZENT! 
  

PROIECT DE PREVENIRE A ABSENTEISMULUI / 
ABANDONULUI ȘCOLAR 

 
 

 

16 FEBRUARIE 2018 



ORDIN MENCS NR. 5.079  PRIVIND APROBAREA  
REGULAMENTULUI-CADRU DE ORGANIZARE ȘI FUNCȚIONARE A 

UNITĂȚILOR DE ÎNVĂȚĂMÂNT PREUNIVERSITAR, 
OMEN NR. 3027/2018  

 ART. 173.     

(1) Potrivit prevederilor legale părintele, tutorele sau susținătorul legal are obligația de a 

asigura frecvența școlară a elevului în învățământul obligatoriu și de a lua măsuri 

pentru școlarizarea elevului, până la finalizarea studiilor.     

(2) Părintele, tutorele sau susținătorul legal care nu asigură școlarizarea  elevului, în 

perioada învățământului obligatoriu, este sancționat, conform legislației în vigoare, 

cu amendă cuprinsă între 100 lei și 1.000 lei ori este obligat să presteze muncă în 

folosul comunității.    

(3)  Constatarea contravenției și aplicarea amenzilor contravenționale prevăzute la alin. (2) 

se realizează de către persoanele împuternicite de primar în acest scop, la sesizarea 

consiliului de administrație al unității de învățământ.     

 



GRAFICUL DE MONITORIZARE A GRADULUI DE IMPLEMENTARE A 
PROIECTULUI 

în perioada februarie – iunie 2018 

I. CREAREA UNEI SECȚIUNI PE SITE-UL ISJ :   

PREZENT! – PROIECT DE PREVENIRE A ABSENTEISMULUI / ABANDONULUI ȘCOLAR 

 

Pentru activitățile care merită a fi popularizate se vor realiza fișe pentru descrierea acestor 

activități și vor fi transmise la adresa   isjmanagementdb@yahoo.com.  

Pot fi adăugate și câteva fotografii. 

 

mailto:isjmanagementdb@yahoo.com


ACTIVITĂȚI  LUNARE 

1. LUNA FEBRUARIE 2018 

ÎNTÂLNIRE DE LUCRU cu: directorii din 45 de unități școlare în care există un număr mare 

de elevi care au înregistrat un număr mare de absențe pe semestrul I, coordonatorii proiectelor din 

aceste școli, reprezentanți ai Poliției, Arhiepiscopiei, Asociația județeană a părinților, 

reprezentanți ai Consiliului elevilor, asociații și ONG-uri cu activități în domeniu. 

ASPECTELE VIZATE: 

- Constituirea grupului țintă, 

- Desemnarea coordonatorului/ comisiei, 

- Selectarea activităților și realizarea Programului de activități (15 februarie 2018), 

- Identificarea partenerilor/ invitaților pentru implementarea proiectului. 

 

 

 



ACTIVITĂȚI LUNARE 

2. LUNA MARTIE 2018 

 

ELABORAREA UNUI RAPORT INTERMEDIAR ce conține: 

  Descrierea grupului țintă 

  Cauze identificate în urma aplicării de chestionare, discuții cu părinții, cu copii etc. 

  Parteneri implicați deja și care urmează a fi cooptați pentru implementarea activităților 

proiectului. 

 Activități realizate. 

 

 



3. LUNA APRILIE 2018 

 

 ÎNTÂLNIRE DE LUCRU: 

 - Exemple de bune practici. 

 - Probleme identificate în implementarea proiectului. Studii de caz. 

 

 

Activități lunare 



ACTIVITĂȚI LUNARE 

 4. LUNA MAI 2018 

 

DEZBATERE LA NIVEL JUDEȚEAN:  

A FI PREZENT LA ȘCOALĂ – CONDIȚIE NECESARĂ SUCCESULUI ȘCOLAR, 

DEZIDERAT AL UNUI MANAGEMENT PERFORMANT. 

 Raport de progres - îmbunătăţiri calitative şi cantitative în planul comportamental al elevilor 

care absentează, dar şi în susţinerea şi dezvoltarea unor relaţii de colaborare familie-şcoală-

comunitate. 

 Intervenții ale invitaților la dezbaterea organizată cu ocazia Zilelor inspectoratului - 2018. 

 



ACTIVITĂȚI LUNARE 

5. LUNA IUNIE 2018 

 

Fiecare unitate școlară va întocmi o informare privind 

implementarea proiectului, realizată de către coordonatorul 

proiectului și asumată prin semnătură de directorul 

unității. 

. 

 



SUCCES! 


