
RAPORT DE ACTIVITATE AL COMISIEI 
 "MONITORIZAREA, PREVENIREA ŞI COMBATEREA ABANDONULUI ŞCOLAR ŞI A 

ABSENTEISMULUI" 
 

AN ŞCOLAR 2017-2018 
 
Responsabil comisie: prof. Cismaş Manuela 
Membrii comisiei: informatician Pavel Aurelian 
         secretar Baciu Liliana 
 

Membrii Comisiei pentru prevenirea abandonului şcolar şi a absenteismului au 
urmărit:  

- aplicarea prevederilor ROFUIP cu privire la absenţe, cu aplicarea aceloraşi măsuri 
disciplinare pentru toţi elevii;  

- activitatea profesorilor diriginţi în ceea ce priveşte gestionarea absenţelor şi 
aplicarea regulamentelor în vigoare.  

Activitatea comisiei se desfăşoară pe baza următoarelor documente:  

 LEGEA nr.1/2011-Legea Educaţiei Naţionale 

 ROFUIP,  

 Strategia pentru reducerea părăsirii timpurii a şcolii în România 

 Procedura operaţională de monitorizare a absentelor şi prevenirea 
abandonului şcolar 

 Regulamentul de Ordine Interioară al şcolii şi cataloagele,  

 Baza de date 
 În cadrul acestei comisii, în anul școlar 2017-2018 s-au realizat următoarele 
activități:  

 a fost elaborat Planul managerial pentru anul școlar 2017-2018; 
 a fost întocmită baza de date 
 a fost prezentat profesorilor diriginți modul de completare a bazei de date 
 a fost monitorizată frecvența la ore a elevilor, conform procedurii existente, 

atât de către diriginți, cât și de către comisie, care a transmis către ISJ Mureş 
situația absenteismului școlar din unitatea noastră la sfârşitul semestrului.  

  diriginții, în cadrul ședințelor cu părinții și prin intermediul corespondenței au 
adus la cunoștința părinților situația absențelor pe care le-au înregistrat elevii  

 La finalul anului şcolar 2017-2018 situaţia frecvenţei elevilor este următoarea: 
 

  



 



 

Clasele a IX-a 
 

 
 

 
 

Clasa 

Media/elev/cla
să 

total absenţe 

Media/elev/clasă 
absenţe 
motivate 

Media/elev/cla
să 

absenţe 
nemotivate 

Sem I 
Sem 

II 
Sem I 

Sem II 
Sem I 

Sem 
II 

IX A - Tehnician in turism 35,7 33,7 17,16 22,56 18,23 11,13 

IX B - Tehnician operator tehnică de 
calcul 

40,48 
34,66 

16,44 
16,29 

20,59 
18,37 

IX C - Mecanic pentru intretinere si 
reparatii 

41,19 
45,42 

20,96 
18,15 

20,23 
27,26 

IX D - Comerciant - vânzător 51,90 52 20,15 33,43 31,75 18,56 

IX E - Mecanic auto 26,87 57,19 17,22 24,93 9,64 32,25 

IX F - Operator ceramică fină 57,65 65,53 25,75 31,46 31,90 34,06 

 



 

  
 

  
 

  
 



 

Clasele a X-a 

 
 

 
 

Clasa 

Media/elev/cla
să 

total absenţe 

Media/elev/clasă 
absenţe 
motivate 

Media/elev/cla
să 

absenţe 
nemotivate 

Sem I 
Sem 

II 
Sem I 

Sem II 
Sem I 

Sem 
II 

X A - Tehnician in turism 22,86 30,73 16,16 19,03 6,7 11,7 

X B - Tehnician în activităţi 
economice 

35,74 
38,51 

9,55 
21,58 

26,19 
16,93 

X C - Tehnician proiectant CAD 34,96 47,80 16,08 23,23 18,89 24,57 

X D - Comercint - vânzător 71,78 83,25 50 45,88 21,70 37,37 

X E - Mecanic auto 49,51 68,81 36,11 49,62 13,40 19,18 

X F - Operator ceramică fină 49,20 62,4 19,28 26,04 29,92 36,36 

 



 

  
 

  
 

  
 



 

Clasele a XI-a 

 
 

 
 

Clasa 

Media/elev/ 
clasă 

total absenţe 

Media/elev/ 
clasă 

absenţe 
motivate 

Media/elev/ 
clasă 

absenţe 
nemotivate 

Sem I Sem II Sem I Sem II Sem I Sem II 

XI A1 -Tehnician în turism 31,7 40,7 18,03 28,5 13,67 12,2 

XI B1 -Tehnician în activităţi 
economice 

25,33 30,63 15 23,19 10,33 7,44 

XI C1 -Tehnician electrician 
electronist auto 

26,66 41,29 11,46 22,25 15,2 19,04 

XI D1 -Lucrător hotelier 37,56 35,69 24,37 21,19 13,19 14,50 

XI E1 -Electrician exploatare de 
joasă tensiune 

26,40 28,78 12,15 13,44 14,25 15,33 

XI A 2 -Tehnician proiectant CAD 31,78 47,82 19,14 30,61 12,64 17,21 

XI B 2 -Operator ceramică fină 103,56 54,75 47,93 21,50 55,63 33,25 

 



 

  
 

  
 

  
 

 



 

Clasele a XII-a 
 

 
 

 
 

Clasa 

Media/elev/ 
clasă 

total absenţe 

Media/elev/ 
clasă 

absenţe 
motivate 

Media/elev/ 
clasă 

absenţe 
nemotivate 

Sem I Sem II Sem I Sem II Sem I Sem II 

XII A1 - Tehnician în turism 41,54 32,42 27,58 24,08 13,96 8,35 

XII B1 - Tehnician în activităţi 
economice 

29,35 23,24 18,29 14,53 11,06 8,71 

XII C1 - Tehnician electrician 
electronist auto 

42,46 54,53 25 34,13 17,46 20,40 

XII A 2 - Tehnician operator tehnică 
de calcul 

27,39 15,61 15,61 2,94 11,78 12,67 

 
 



 

  
 

  
 
OBS. La clasa a XII C1 nu s-au introdus în baza de date decât absenţele pe 2 luni, 
comisia fiind nevoită să colecteze datele din catalog 

 
Clasele de frecvenţă redusă şi şcoală postliceală 
 
 

Clasa 

Media/elev/ 
clasă 

total absenţe 

Media/elev/ 
clasă 

absenţe 
motivate 

Media/elev/ 
clasă 

absenţe 
nemotivate 

Sem I Sem II Sem I Sem II Sem I Sem II 

IX FR – Ştiinţe sociale 27,69 2,58 0,6 0,85 27,09 1,73 

X FR – Ştiinţe ale naturii 5,95 4 4 0 1,95 4 

XIII FR– Ştiinţe sociale 14,13 6,23 0,9 0,68 14,04 5,55 

An I SM – Maistru ceramist - 
ceramică fină 

7,62 
5,48 

7,62 
3,33 

0 
2,14 

An II PL – Designer vestimentar 2,20 2,20 0 0 2,20 2,20 

 
 
 



 

  
 

 
 

  
 
Se remarcă  un număr mare de absente nemotivate/elev la clasele IX D, IX F, X D, X E, XI 
B2 şi la clasele de frecvenţă redusă. 
 
Analiza SWOT 

Puncte tari Puncte slabe 

 Întocmirea bazei de date pentru 
monitorizarea absenţelor 

 Comisia a verificat, lunar, completarea bazei 
de date;  

 Comisia a urmărit aplicarea ROFUIP şi a 
Regulamentului de Ordine Interioară al şcolii 
pentru absenţe;  

 Număr mare de absenţe pe şcoală 
înregistrat la sfârşitul semestrului (24532 
din care 12340 nemotivate);  

 Nu s-au realizat, lunar, rapoartele de 
monitorizare a frecvenţe elevilor;  

 Indiferenţa unor profesori diriginţi în 
completarea la timp a bazei de date 



 

 O buna colaborare între membrii comisiei;  

 S-au dat sancţiuni pentru absenţe conform 
ROFUIP;  

pentru monitorizarea absenţelor 

 Patru elevi au fost exmatriculaţi pentru 
numǎr mare de absenţe la sfârşitul 
semestrului I 

Oportunităţi Ameninţări 

 Realizarea unui program de măsuri pentru 
prevenirea absenteismului; 

 Aplicarea de chestionare pentru elevi şi 
părinţi la clasele cu absenteism ridicat;  

 Solicitarea sprijinului psihologului şcolii în 
vederea soluţionării cazurilor de absenteism 
şi în prevenirea acestuia;  

 Realizarea unui panou cu elevii cu cea mai 
bună frecvenţă din şcoală; 

 Numărul mare de absenţe nemotivate 
atrage cu sine rezultate foarte slabe la 
învăţătură şi la Examenul de bacalaureat 

 Dezinteresul părinţilor în colaborarea cu 
şcoala îngreunează profesorii diriginţi în 
stabilirea motivelor de absenteism;  

 Situaţia financiară precară a anumitor 
familii implică lipsa elevilor de la orele de 
curs;  

 Complicitatea medicilor de famile în 
acordarea de scutiri medicale fără 
acoperirea de diagnostice cu adevărat 
serioase; 

 
Măsuri de prevenţie – intervenţie în cazul absenteismului  
 
1. Monitorizarea lunară, de către diriginte, a absenţelor elevilor şi prezentarea lunară a 
situaţiei absenţelor către comisia responsabilă – introducerea absenţelor în baza de date, 
pentru fiecare elev în parte.  
2. Aplicarea chestionarului privind absenteismul (dacă situaţia o impune) elevilor și 
părinților.  
3. Centralizarea răspunsurilor la chestionar şi identificarea principalelor cauze care au 
contribuit la situaţia de fapt (număr mare de absenţe nemotivate).  
4. Întocmirea  de către fiecare diriginte a unui plan de intervenţie şi raportarea către 
conducerea şcolii a măsurilor luate pentru reducerea absenteismului.  
5. Cooperarea dirigintelui cu părinţii; supravegherea prezenţei elevului la şcoală, legătura 
permanentă cu dirigintele  
6. Solicitarea sprijinului psihologului şcolar în alegerea programului, a activităţilor de 
intervenţie-prevenţie şi aplicarea la clasele de elevi cu un absenteism ridicat. 
 Alte modalităţi de profilaxie:  
- ieşirea din şcoală pe parcursul orelor de curs doar pe baza unor bilete de învoire, 
semnate de diriginte sau profesorul clasei, care să fie ritmic contabilizate la secretariat;  
- notarea riguroasă a absenţelor la fiecare oră de curs;  
- respectarea Regulamentului Şcolar şi a Regulamentului de Ordine Interioară pentru 
elevi;  
- metode de predare – învăţare atractive;  
- promovarea cooperării în clasă, astfel încât şi elevii cu performanţe şcolare modeste să 
experimenteze succesul;  
- sistem echitabil de recompense – sancţiuni care să menţină motivaţia şcolară a elevilor; 
nota să fie doar o măsură obiectivă a performanţei şi nu o modalitate de sancţionare a 
elevului; 
- diversificarea şi atractivitatea activităţilor extracurriculare.  

 
Responsabil comisie: 
prof. Cismaş Manuela      


