
ANEXA 1 

METODOLOGIA DE RAPORTARE A ABSENTEISMULUI 
 

Lunar, cel mai târziu pe a 12-a fiecărei luni: 

- unitățile școlare trimit către centrele de colectare a datelor macheta 

completată, semnată și ștampilată cu nr. de înregistrare, cu numărul de 

absențe defalcate pe structuri, pe clase, pe tip de absență.  

- În cazul în care data de 12 se situează în weekend, situația va fi trimisă cel 

mai târziu vineri, înainte de weekendul amintit. 

- la sfârșitul zilei, responsabilul din centrul de colectare a datelor va 

raporta la ISJ lista unităților care nu au respectat termenul stabilit 

Lunar, pe 13 a fiecărei luni: 

- se va publica o listă pe site-ul ISJ cu unitățile care nu au trimis la timp 

macheta completată. 

Lunar, cel mai târziu pe a 15-a fiecărei luni: 

- centrele de colectare a datelor vor încărca datele din școli în aplicația 

informatică și după completare vor trimite o adresă semnată și ștampilată 

către ISJ specificând că au terminat încărcarea și verificarea datelor.  

- machetele completate, semnate și ștampilate din școli (în original) vor fi 

înregistrate și îndosariate de către centrele de colectare a datelor. 

Lunar, cel mai târziu pe a 16-a fiecărei luni: 

- se va publica o listă pe site-ul ISJ cu centrele de colectare a datelor care nu 

au terminat introducerea datelor respectând termenul stabilit. 

 

 Mențiuni: 

1. Datele cerute nu diferă în nici un fel de cele solicitate anterior (numărul elevilor cf. SC0, nr 

absențe total/motivate pentru clasele 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13 zi și seral/fr/ff) 

2. Aplicația informatică pentru centrele de colectare a datelor va fi publicat în timp util, 

înainte de 6.02.2012 

3. După intrarea în efect a prezentei proceduri celelalte metode de trimitere a datelor despre 

absențe (Excel, BDNE) nu mai sunt valabile. Se acceptă doar date care sunt validate cu 

semnătură și ștampilă. 

4. Trecerea pe modelul cost standard per elev conferă o importanță uriașă raportării corecte a 

absențelor și operatorii devin direct responsabili pentru raportarea unor date care au 

impact direct pe bugetul unităților de învățământ, așadar pentru a le proteja și a permite un 

audit eficient, a fost introdusă prezenta procedură. 


