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CENTRUL JUDEŢEAN DE ASISTENŢĂ PSIHOPEDAGOGICĂ 

Bistri ţa-Năsăud 
 

Romania, 420184, Bistriţa, str. 1 Decembrie, nr. 5 
Tel/Fax: 0363-401110  

e-mail: cjap_bistrita@yahoo.com 
web: http://cjapbistrita.com  

 

 

Nr. ......din ........................ 

Director CJRAE BN:                Coordonator CJAP  BN: 

Prof. Daniela Hudrea                                 Prof. Luciana Maria Sidor 

 

RAPORT ANUAL DE ACTIVITATE  PE ANUL ŞCOLAR 

2011-2012 

1. Obiective prioritare stabilite în planul managerial 
1.1. Dezvoltarea instituţională a CJAP  
1.2. Menţinerea şi dezvoltarea reţelei judeţene de profesori consilieri 
1.3. Îmbunătăţirea ofertei de servicii de consiliere şi a calităţii serviciilor de consiliere oferite de consilierii din reţeaua 

judeţeană 
1.4. Îmbunătăţirea serviciilor de consiliere pentru şcolile din mediul rural. 
1.5. Creşterea adaptării ofertei şcolare la cerinţele comunităţii şi pieţei de muncă 
1.6. Optimizarea comunicării cu comunitatea apelând la TIC. 
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a. Obiective asumate la solicitarea ISJ si a CJRAE:  
� Realizarea studiului privind opţiunile şcolare ale elevilor din clasa a VIII-a  în vederea fundamentării planului de şcolarizare pe 

anul şcolar 2012-2013 (din 1.5) 
� Realizarea studiului privind opţiunile de carieră ale absolvenţilor de liceu (din 1.6) 
� Investigarea componentei: relaţia profesor-elev, din perspectiva elevilor, în judeţ, relaţia şcoală-părin ţi, din perspectiva părinţilor, şi 

relaţiile dintre profesorii care predau în  şcolile din judeţ (din 1.3) 
 

b. Obiective asumate la solicitarea altor agenţi/institu ţii 
� Derularea unor programe de formare continuă, în colaborare cu CCD şi ISJ (din 1.1, 1.2) 
� Derularea unor programe de prevenţie în colaborare cu Agenţia Naţională Antidrog, filiala Bistriţa-Năsăud (din 1.3, 1.4) 
� Colaborare cu DGASPC Bistriţa-Năsăud (din 1.3, 1.4) 
� Colaborarea cu alte instituţii şi ONG-uri care sprijină copiii (din 1.1, 1.5) 

 
GRADUL DE REALIZARE A OBIECTIVELOR 
(Scala de notare: 1-excelent, 2-foarte bine, 3-bine, 4-satisfăcător, 5-slab) 

1. Obiective prioritare stabilite în planul managerial 
1.1. Dezvoltarea instituţională a CJAP – 2 
Puncte tari: 
 - ofertă diversificată, cu grupuri-ţintă noi  
  
 - comunicare cu alte instituţii: parteneriate cu instituţii (ISJ, CCD, DGASPC, IPJ), protocoale de colaborare cu unităţi de 
învăţământ (din care 18 în mediul rural – funcţionale în programe de consiliere şi asistenţă psihopedagogică acordată cadrelor 
didactice) 
- „acoperirea şcolilor” (acordarea asistenţei psihopedagogice elevilor, profesorilor şi părinţilor) din Bistriţa,  care nu au Cabinete 
Şcolare de Asistenţă Psihopedagogică  
- scrierea unui proiect  POSDRU pe axa 2.2. : „Nu abandona şcoala” 
- creşterea vizibilităţii instituţiei în cadrul comunităţii 
- resurse bugetare bune- finanţare CJRAE BN. 
 
Puncte slabe: 
 - resurse umane – numai 4 profesori în CJAP 
           - baza materială redusă – (2 birouri) 
           - lipsa unui spaţiu destinat exclusiv activităţii de consiliere 
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 - lipsa fondurilor extrabugetare  
 - niciun program finanţat- proiectul de prevenire a abandonului scolar de pe axa 2.2. NU abandona şcoala! nu a putut fi depus 
din cauza modificării de către POSDRU a grupului ţintă,  

- vizualizarea slabă a site-ului CJAP BN 
   
 
 

1.1. 1.2. Menţinerea şi dezvoltarea reţelei judeţene de profesori consilieri– 2 
Puncte tari: 

- În anul şcolar  2011-2012, reţeaua de consilieri a cuprins 35 de consilieri (4 consilieri şcolari în CJAP, 31 consilieri şcolari în 
CŞAP). 

- s-au înfiinţat (începând cu anul şcolar 2011-2012) 3 posturi de profesori în cabinete de asistenţă psihopedagogică, 2 în mediul 
urban, unul în mediul rural   
 

Puncte slabe: 
 - „accesul limitat” la cursuri a profesorilor consilieri  netitulari 
 - ofertă slabă a cursurilor de formare gratuite pentru consilieri 
            - restricţii legislative privind înfiinţarea de noi posturi în şcoli ( nr. de elevi/consilier, restrângerea de posturi) 
 
1.3. Îmbunătăţirea ofertei de servicii de consiliere şi a calităţii serviciilor de consiliere oferite de consilierii din reţeaua 
judeţeană– 2  
Puncte tari: 
- grupuri ţintă noi 
- consilieri şi examinări individuale cu elevi, părinţi, profesori: aprox. 3500 
- consilieri colective realizate în cadrul orelor de dirigenţie: aprox. 4600 
- consilieri de grup (la cabinet) funcţie de nevoile şcolii; 
 - îndrumări profesionale acordate cadrelor didactice: peste 1400 
-  evaluarea şi îndrumarea elevilor cu cerinţe educative speciale în cadrul Comisiei Interne de Evaluare Continuă a CJAP BN: 50 
-  evaluarea psihosomatică -103 
Puncte slabe: 

- Număr redus de programe comune CJAP – CŞAP-uri 
- Buget redus pentru achiziţionarea de instrumente standardizate  de evaluare şi testare psihologică; 
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1.4. Îmbunătăţirea serviciilor de consiliere pentru şcolile din mediul rural - 3 
Puncte tari: 

- resurse materiale bune (buget existent pentru decont deplasări, mijloace de transport la CJRAE BN); 
-    ,,Şcoala părinţilor ” Bozieş 

  
Puncte slabe: 
            - resurse umane limitate;  

-  realizarea unui singur program de prevenţie în mediul rural, coordonat de CJAP BN; 
 
1.5. Creşterea adaptării ofertei şcolare la cerinţele comunităţii şi pieţei de muncă - 3 
Puncte tari: 
 - asumarea grupurilor-ţintă nou apărute, în urma migraţiei; 
 - sondarea opţiunilor absolvenţilor şi colaborarea la fundamentarea planului de şcolarizare; 
 - implicarea CJAP la Târgul Ofertei Educaţionale din judeţ, prin  prezentarea serviciilor de consiliere şi orientare în carieră; 

- consilierea vocaţionala a elevilor cu ajutorul platformei CCP Online/Cognitrom Cluj-Napoca. 
 
Puncte slabe: 
 - parteneriat nefuncţional cu AJOFM. 
 
1.6. - Optimizarea comunicării cu comunitatea apelând la TIC. 3 
Puncte tari: 
 
 - accesul la un public mai larg; 
 - ameliorarea raportului număr de clienţi per consilier (consilierea on line); 
 - sporirea gradului de autonomie a beneficiarilor faţă de consilieri. 
 
Puncte slabe: 
 

- abilităţi scăzute de utilizare a TIC de către beneficiari (părinţi, elevi, cadre didactice); 
- intervenţii puţine în cadrul forumurilor şi a grupurilor de discuţii. 
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a. Obiective asumate la solicitarea ISJ:  
  
� Realizarea studiului privind opţiunile şcolare ale elevilor din clasa a VIII-a, în vederea fundamentării planului de şcolarizare pe 

anul şcolar 2012-2013 (din 1.5) 
� Realizarea studiului privind opţiunile de carieră ale absolvenţilor de liceu (din 1.6) 
� Investigarea componentei: relaţia profesor-elev, din perspectiva elevilor, în judeţ, relaţia şcoală-părin ţi, din perspectiva părinţilor, şi 

relaţiile dintre profesorii care predau în  şcolile din judeţ (din 1.3) 
 

b. Obiective asumate la solicitarea altor agenţi/institu ţii 
� Derularea unor programe de formare continuă, în colaborare cu CCD şi ISJ (din 1.1, 1.2) 
� Derularea unor programe de prevenţie în colaborare cu Agenţia Naţională Antidrog, filiala Bistriţa-Năsăud (din 1.3, 1.4) 
� Colaborare cu DGASPC, Bistriţa-Năsăud (din 1.3, 1.4) 
� Colaborarea cu alte instituţii şi ONG-uri care sprijină copiii (din 1.1, 1.5) 

 
 

a.1. Realizarea studiului privind opţiunile şcolare ale elevilor în vederea fundamentării planului de şcolarizare pe anul şcolar 2009-
2010 – 1 
a.2. Realizarea studiului privind opţinile de carieră ale absolvenţilor de liceu- 1 
a.3. Realizarea studiului (cercetare) privind relatia profesori – părinţi, din perspectiva părinţilor,  în judeţul Bistriţa-Năsăud (nedefinitivat) - 3 
 - chestionarea elevilor şi realizarea rapoartelor pentru fiecare şcoală din eşantion (eşantion total- 20  scoli, din care 16 în mediul rural şi 6 
înm mediul urban)  
a.4. Realizarea studiului privind cauzele  absenteismului şcolar, din perspectiva elevilor de liceu - studiu realizat  la Colegiul 
 Economic, Năsăud 
a.5. Investigarea componentei: relaţia profesor-elev, din perspectiva elevilor în şcolile din judeţ  - 2 
 

b. Obiective asumate la solicitarea altor agenţi/institu ţii 
 

b.1. Derularea unor programe de formare continuă, în colaborare cu CCD şi ISJ (din 1.1, 1.2 )- 3 
 
 - cursuri de formare pentru debutanţi, educaţie incluzivă, consiliere şi dezvoltare profesională 
b.2. Derularea unor programe de prevenţie în colaborare cu DGASPC Bistriţa-Năsăud - 4 
b.3. Colaborarea cu alte instituţii şi ONG-uri care sprijină copiii – 1 
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           - Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei,  Bucureşti – în cadrul proiectului de cercetare Responsabilitatea profesorului în formarea 
moral afectivă a tinerilor 
 - Fundaţia Inocenţi (conferinţe, schimburi de experienţă, voluntariat) – Olimpiada Inocenţilor  

- Asociaţia de Ştiinţe Cognitive din România, COGNITROM , Asociaţia Psihologilor în cadrul Proiectului POSDRU/23/2.2/G/7859 
“Modernizarea şi adaptarea  educaţiei preşcolare în vederea prevenirii fenomenului de părăsire  timpurie a şcolii” 

- OSC – Liderul Comunicării Directe, Iaşi  în cadrul Proiectului “Tineri împotriva violenţei”  
- CRD Centru Raţiu pentru democraţie, în cadrul  proiectului ,,Your hope in your hands”  

2. Programe şi cursuri derulate 
Nr. 
Crt  

Titlul 
programului 

Tipul 
programului 

Loc. de desf. Grupul ţintă Durata 
cursului  
(nr. ore) 

Nr. 
particip. 

Evaluare
/Certifi 
care 

1.  Program de 
promovare a 
sănătăţii mentale 
la elevi 
“Deschide-ţi 
mintea,deschide-
ţi  sufletul!”                                       

Consiliere  de 
grup 

Urban 
Şcoala 
Generală  
NR.4 
Colegiul 
Economic 
Năsăud 

1. Elevi 
      2.  Părinţi 

30 de ore 
 

Aprox. 
90 elevi 
54  părinţi 

 

2. Program de 
educaţie pentru 
sănătate sexuală 
“Fii fericit! Fii 
responsabil! E 
alegerea ta” 

prevenţie Urban 
Grup Şcolar 
Sanitar 
Bistriţa 
Colegiul 
Economic, 
Năsăud 

Elevi 
 
Profesori  

6 activităţi/ 
program 
Pe parcursul 
anului şcolar 

aprox. 
87 elevi 
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3. Program de 
orientare în 
carieră 
“Îndr ăzneşte să 
devii ceea ce 
eşti!” 

prevenţie Urban 
Gr. Şc. Sanitar 
Bistriţa 
Colegiul 
Economic, 
Năsăud 

elevi Pe parcursul 
anului şcolar 

aprox. 400 
elevi 

 

4. Promovarea  
învăţământului 
profesional 

CAMPANIE Urban şi rural elevi Aprilie-mai aprox. 340 
elevi 

 

5 . Program de 
prevenţie a 
absenteismului 
şcolar 
“Drumul către 
şcoală”  
 

prevenţie Urban 
Grup Şcolar 
Sanitar, 
Bistriţa 
Grup Şcolar de 
Servicii, 
Bistriţa 
Colegiul 
Economic, 
Năsăud 

Elevi, profesori , părinţi  Pe parcursul 
anului şcolar 
 

aprox. 150  
elevi 

 

 
3. Organizarea de activităţi metodico-ştiin ţifice, dezbateri, informări s.a. 
 

Nr. 
crt. 

DENUMIREA ACTIVIT ĂŢII Tipul 
activităţii 

LOCUL/Responsabili Nr. de participanţi/ 
Mediul de 
provenienţă(U,R) 

1. Consfătuirile consilierilor şcolari Comisie 
metodică 
(16.09.2011) 

Casa de cultura a sindicatelor, 
Bistriţa 
Inspector de specialitate 
 

24  consilieri 
U 

2. Dezbatere: Consilierea şcolară. Certitudini Comisie ISJ BN  27 consilieri 
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şi incertitudini.  metodică 
(12.10.2011) 
 

CJAP BN 
 

U 

3. Evaluarea psihosomatică  a copiilor, în 
vederea înscrierii în clasa pregătitoare. 
Metodologie, instrumente, organizarea 
comisiilor. 

Grup de lucru 
(7.02.2012) 

CJRAE BN U 

4. Analiza activităţii pe anul şcolar 2011-2012 Comisie 
metodică 
(15. 06. 2012) 

CJRAE BN U 

 
NOTA:  Începând   cu luna ianuarie 2012, activităţile metodice au fost organizate în cadrul CJRAE BN, cu un impact pozitiv asupra 
consilierilor, fiind organizate cu profesionalism de către directorul instituţiei - d-na Daniela Hudrea. Aceste întâlniri au avut un 
caracter preponderent administrativ.  
 
Nr. elevi consiliaţi în anul şcolar 2011-2012 (activităţi de consiliere, testări psihopedagogice, consiliere pentru orientarea 
carierei, prevenirea abandonului şcolar, a violenţei)  

 Numărul elevilor consiliaţi pe nivel de învăţământ – în  anul şcolar 2010-2011 

Preşcolar Primar Gimnazial Liceal 

Urban Rural Urban Rural Urban Rural Urban Rural 

Numărul  elevilor consiliaţi 1782 

 

84 

 

1493 

 

550 

 

4212 

 

1297 

 

5845 

 

1350 

 

TOTAL 16616 

 

 

Tip de activitate Nr. elevi consiliaţi 

Consiliere individuală 2154 
Testări psihopedagogice 1346 
Copii cu părinti plecaţi 389 
Dezvoltarea  abilităţilor sociale şi emoţionale 2076 

Prevenire absenteism/abandon 867 
Consilierea elevilor cu comportament violent 3107 
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Consiliere pentru orientare în carieră 2609 
Consiliere pe tema psihosexualităţii 1120 
Consiliere ADHD 300 
Stimularea creativităţii 150 
Managementul activităţii de învăţare 470 
Prevenirea comportamentelor de risc 897 
Activităţi de autocunoaştere şi dezvoltare personală 979 
Consiliere sportivă 32 
Luarea de decizii/rezolvare de probleme 146 
TOTAL ELEVI CONSILIAŢI 16642 
 

 

NOTA:  Diferenţele dintre totalul de elevi  consiliaţi prezentat în cele două tabele  se explică prin prezenţa aceloraşi elevi  la mai multe tipuri de 

activităţi. 

 
Alte activităţi  desfăşurate : 
Evaluare selectivă  (se păstrează scala 1 – 5 de la obiective):  
 Simpozioane: 1 
-Simpozion naţional. „Dezvoltarea abilităţilor   socioemoţionale la copiii de vârstă preşcolară şi şcolară mică”, GPP NR.11, Bistriţa; 
-Simpozion  naţional „ Şcoala eficientă între performanţă şi incluziune”, Şcoala Gimnazială „Ştefan cel Mare”, Bistriţa;  
-  Participare la Conferinţa Finală a proiectului TINERI ÎMPOTRIVA VIOLENŢEI, Braşov, noiembrie 2011; 
 

Cursuri de formare: 1 
- Curs de formare „Tineri împotriva violenţei”  organizat de ISE, Bistriţa, iulie-septembrie 2011; 
- “Dezvoltator de e-learning”, COGNITROM  Cluj –Napoca,13.11.2011; 
-     Program acreditat „CDP”, organizat de CCD Bistriţa –2012; 
-    Program de formare- educaţie parentală ,,Cum să devenim părinţi mai buni”, Sinaia, 05- 08 iunie 2012; 
- „Metode si tehnici de promovare a sănătăţii mentale- PAXonline”,  COGNITROM  Cluj –Napoca; 
- ,,Stilul de învăţare şi temperamentul şcolarilor” organizat de ISE, iulie 2012. 

 
12-13: Informări în medii profesionale diferite: 2 
  Urmare a acestor informări, invitaţii de colaborare pe activităţi şi accesare de fonduri ale instituţiilor cu personalitate 
juridică. ( cu IJP B-N, DGASPC, Fundaţia Inocenţi, Cognitrom Cluj Napoca şi ASCR Cluj Napoca, ISE Bucureşti, Holt România). 
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14: Informări directori (şi alte informări): 2 
- studiu –Opţiunile elevilor de clasa aVIII-a; 
- studiu privind opţiunile de carieră ale absolvenţilor de liceu;  
- studiu -  Relaţia profesor –elev în şcolile inspectate în cadrul Inspecţiei Generale; 
- studiu  - Relaţia părinţi-profesori  în şcolile inspectate în cadrul Inspecţiei Generale; 
- analiza relaţiilor interumane –Sociograma (cadrele didactice din şcoli); 
 
 

 
5. Elaborarea şi difuzarea de publicaţii proprii /  3 
- Revista  consilierilor şcolari “Confident”(apariţie trimestrială); 
-site-ul CJAP BN  www.cjapbistrita.com. 
 
 
  
 
  
 
        

Publicaţii în reviste,  căr ţi şi alte 
publicaţii de specialitate 

Nr. şi frecvenţa  lor ( anual, semestrial, 
lunar, ocazional) 

Observaţii  (de ex. publicaţie nouă) 

Revista “Confident”  Apariţii trimestriale online -4/an  
Caietul consilierului şcolar 1/an ocazional Auxiliar şcolar – Ediţie revizuită 
Pliante, bannere , postere ocazional Oferta servicii,oferta programe CJAP 
Studiu  “Orientarea şcolară  a elevilor 
din clasa a VIII-a şi SAM” / Studiu 
privind opţiunile de carieră ale 
absolvenţilor de liceu” 

anual Publicaţie nouă 

Realizare şi administrare site CJAP 
www.cjapbistrita.com 
 

Permanent   
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6. Parteneriat (intern şi extern) 2 
Nr. 
crt. 

Program PARTENERI Forma de finalizare Obs. 

1. Cu şcolile din judeţ  
- prevenirea absenteismului/abandonului 
şcolar 
- educaţie pentru sănătate sexuală 
- promovarea sănătăţii mentale 

 
şcoli din judeţ în care nu 
există cabinete  de 
consiliere 
psihopedagogică 
Şc. Gen. BOZIEŞ 

protocol  

2. 
3.  

Elevi şi copii în centre de plasament  
Protecţia şi promovarea drepturilor copilului 

DGASPC B-N Protocol 
Protocol 

Nou 
continuare 

4.  Oferte educaţionale –Târg   educaţional 
desf.la Liceul Teoretic Grigore Moisil, 
Bistriţa 

ISJ şi AJOFM, licee din 
judeţ 

Expoziţie  continuare 

5. Voluntari – voluntariat! Fundaţia Inocenţi 
SNAC 

Protocol 
Protocol  

continuare 

 
7.  Marketing educaţional- publicitate- diseminare 

1. Mediatizare şi promovare: 
a. Apariţii sporadice în mass-media locale (Cotidianul „Mesagerul”, postul local As TV, Radio Bistriţa şi Radio 

Transilvania);  
b. Revista CJAP BN“Confident”;  
c. Site-ul CJAP BN www.cjapbistrita.com; 

2. Materiale informative:  
a) prezentări PowerPoint la diferite întâlniri (vezi punctele anterioare): atât pentru dezvoltarea 

instituţională, cât şi pentru sensibilizarea auditoriului privind diferite grupuri ţintă; 
b) pliante cu activitatea CJAP şi a consilierului şcolar (în şcoli): imagine şi diseminare, atragerea 

elevilor, profesorilor şi părinţilor; 
c) participări la evenimente şcolare (Zilele şcolii,  Şcoala altfel, Şcoala părinţilor, etc); 
d) oferta CJAP la Târgul educaţional anual. 

 

Coordonator CJAP B-N, 
Prof. Luciana Maria Sidor 


