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Program de acţiuni 

pentru prevenirea  şi combaterea  

 abandonului şi absenteismului şcolar 

pentru anul de studii 2019-2020 
 

Obiectiv general: Asigurarea implementării acţiunilor în vederea şcolarizării copiilor, prevenirii şi 

combaterii absenteismului  şcolar şi abandonului în instituţiile educaţionale 

Nr. 

d/o 

             Acţiuni întreprinse Perioada de 

acţiune. 

Responsabil Proceduri de 

raportare/informare 

Obiectiv specific nr.1 Monitorizarea  implementării cadrului legal pentru şcolarizarea copiilor, prevenirea 

abandonului şcolar şi absenteismului. 

1. Respectarea Instrucţiunii privind prevenirea  

şi combaterea abandonului şi absenteismului 

şcolar, aprobată prin Ordinul MECC al RM  

nr.559 din 12 iunie 2015.  

Pe parcursul 

anului  în 

curs 

Instituţiile 

şcolare  

Lungu V. 

Rapoarte semestriale  

din instituţii prezenate 

DÎTS Rapoarte 

semestriale prezentate 

MECC  

2. Desemnarea persoanelor responsabile de 

problemele abandonului şi absenteismului  

din instituţii şcolare 

Septembrie  Conducătorii  

instituţiilor 

Prezentarea  extrasului 

din ordin DÎTS 

3. Crearea grupurilor mobile de lucru în 

componenţa cărora să fie incluse cadre  

didactice,părinţi, colaboratori ai primăriilor, 

organelor de drept,reprezentanţi ai 

procuraturii raionale ,a poliţiei de sector  

Septembrie-

octombrie  

Conducătorii 

instituţiilor  

Note informative 

prezentate la  

la CA 

4. Monitorizarea şi raportarea datelor 

referitoare la  şcolarizarea, copiii 

neşcolarizaţi 

Permanent 

 

Conducătorii 

instituţiilor 

Lungu V. 

Note informative, 

rapoarte semestriale 

prezentate DÎTS 

5. Monitorizarea implementării planurilor 

individuale pentru întoarcerea copiilor la 

şcoală 

Permanent  Conducătorii 

instituţiilor  

Note informative 

semestriale prezentate 

DÎTS 

6. Monitorizarea respectării procedurii 

transferurilor şcolare ale elevilor în limitele 

raionului şi în afara lui  

Semestrial Conducătorii 

instituţiilor 

Lungu V. 

Informaţii semestriale 

prezentate DÎTS 

Raport semestrial 

prezentat MECC  

7. Vizite de lucru în instituţii pentru 

monitorizarea  respectării Hotărârii 

Guvernului RM cu privire la şcolarizarea 

copiilor cu vârste de 7-16 ani, prevenirii 

absenteismului şi abandonului şcolar 

Septembrie 

Periodic 

Lungu V. 

Specialiştii 

DÎTS 

Notă informativă 

CA septembrie 2019 

Obiectiv specific nr. 2 Eficientizarea procesului de colectare a datelor referitor la abandon  şi absenteism din   

instituţiile educaţionale din raion: 



 

Ex: S. Bejan, şef-adjunct, 

                     şef SPEM 

 

 

1. Desemnarea  prin ordin  a persoanei 

responsabile la nivel de DÎTS Nisporeni  ce 

va  asigura realizarea şi respectarea  

prevederilor Regulamentului cu privire la 

actualizarea datelor  din SIME 

Septembrie  Sterpu N. Extras din ordin 

prezentat MECC  

2. Desemnarea  prin ordin  a persoanelor 

responsabile la nivel de instituţie şcolară   ce 

vor  asigura realizarea şi respectarea  

prevederilor Regulamentului cu privire la 

actualizarea datelor  din SIME 

Septembrie Conducătorii 

de instituţii 

Extras din ordin 

prezentat DÎTS  

3. Pregătirea rapoartelor analitice în baza 

datelor actualizate 

Septembrie, 

octombrie, 

decembrie, 

mai 

Bejan S. DÎTS, CA,  CC, 

MECC  

Obiectiv specific nr.3 Asigurarea intervenţiilor complexe pentru şcolarizarea copiilor, combaterea  cazurilor 

de abandon şi absenteism   

1. Şedinţe de informare cu directorii/directorii 

adjuncţi privind asigurarea şcolarizării 

elevilor, prevenirii  absenteismului şcolar şi  

abandonului 

Septembrie Bejan S. Informaţie prezentată  

2. Elaborarea unui plan de acţiuni pentru 

asigurarea şcolarizării copiilor, prevenirii 

abandonului şi absenteismului şcolar 

Septembrie Bejan S. 

Conducătorii 

instituţiilor  

Plan prezentat pentru 

aprobare  

 

3. Vizite la domiciliu, convorbiri cu părinţii 

elevilor potenţiali de a nu fi şcolarizaţi către 

01 septembrie 

August  

Permanent 

Conducătorii 

instituţiilor 

Diriginţii 

Raportare 

responsabilului, 

conducătorului  

4. Susţinerea materială din fondul de 

şcolarizare  a  copiilor din familii social 

vulnerabile, a celor orfani şi semiorfani 

Permanent APL, DÎTS 

Conducătorii 

instituţiilor 

Raportare DÎTS  

 

5. Desfăşurarea adunărilor părinteşti, şedinţelor  

consiliilor profesorale, consiliilor  de 

administraţie   cu subiectul  şcolarizării, 

abandonului şi absenteismului şcolar 

Semestrial  Conducătorii 

instituţiilor  

Note informative 

semestriale prezentate 

DÎTS  

6. Monitorizarea transportului şcolar Permanent Bejan B. 

Conducătorii 

instituţiilor 

Informaţii periodice 

7. Demersuri către organele abilitate pentru 

sisţinerea iniţiativelor de şcolarizare a 

copiilor. ( poliţie, procuratură, Comisia 

raională pentru ocrotirea drepturilor 

copiilor) 

După 

necesitate 

Conducătorii 

instituţiilor 

Rapoarte prezentate 

DÎTS  


