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Centrul Judeţean de Resurse şi Asistenţă Educaţională Bistriţa Năsăud urmărește 

implementarea politicii educationale a M.E.N. şi a I.S.J. Bistrița Năsăud, în corelaţie cu 

obiectivele şi specificul Centrelor Judeţene de Resurse şi  Asistenţă Educaţională; Dezvoltarea 

unei structuri organizaţionale care să permită creşterea calităţii vieţii copiilor prin oferirea de 

servicii educaţionale specifice copiilor/elevilor/tinerilor, cadrelor didactice, părinţilor, membrilor 

comunităţii; Orientarea şcolară şi profesională a elevilor; Colaborare eficientă cu instituţiile 

partenere şi cu cele similare (CCD,CJRAE din ţară); Implementarea Strategiei Naţionale cu 

privire la reducerea fenomenului de violentă în unitătile şcolare. 

 

În cadrul CJRAE BN funcționează următoarele departamente: Centrul Județean de 

Asistență Psihopedagogică (32 de Cabinete Școlare și Interșcolare de Asistență 

Psihopedagogică); Centrul Logopedic Interscolar (13 cabinete logopedice); Serviciul de 

Evaluare și Orientare Școlară și Profesională; Mediere şcolară.  

Activitatea CJAP/CȘAP-uri. 
În anul școlar 2013- 2014 profesorii consilieri școlari au oferit servicii de consiliere 

psihopedagogică, evaluare psihologică/psihopedagogică și psihosomatică  unui număr de 27163 

de elevi, 20759 din mediul urban si 6404 din mediul rural. 

Un număr de 4264 elevi din  școlile din județ au beneficiat de consiliere individuală, 

1875, iar 787 de elevi  au beneficiat de evaluare psihosomatică în vederea înscrierii în clasa 

pregătitoare și clasa I. 

În activități de consiliere de grup au fost implicați un număr de 22899 de elevi, 

programele destinate acestora punând accent pe prevenție. Concret, în activitățile de consiliere 

individuală și de grup au fost cuprinși : 656 de elevi cu părinti plecaţi în străinătate; 5201 de 

elevi cu abilități socio- emoţionale scăzute; 1551 de elevi cu probleme de absenteism/ risc de 

abandon școlar; 3216 elevi cu comportament violent; 3608 elevi au participat la programe de 

consiliere pentru orientare în carieră; un număr de 1320  elevi au fost consiliați pe tema 

psihosexualităţii; 720 copii hiperactivi; 637 de elevi au învățat tehnici de stimulare a creativităţii 

și de management al activităţii de învăţare. În activități de  prevenire a comportamentelor de risc 

au fost implicați 1713 elevi,  1094 elevi au participat la  activităţi de autocunoaştere şi dezvoltare 

personală în luarea de decizii/rezolvarea de probleme, Consiliere sportivă-31 elevi; Stres 

posttraumatic-18 elevi; Divort parinti-134 elevi; Anxietate-depresie-79 elevi. 

 Referindu-ne la serviciile acordate părinților s-au realizat o serie de activități de 

consiliere individuală și de grup în care au fost implicați 3605  părinți. 
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La nivelul Centrului Logopedic Interscolar, în anul şcolar 2013-2014  s-au depistat la 

nivelul judeţului Bistriţa-Năsăud un număr de 1226 copii/elevi cu tulburări de limbaj, din care 

549 preşcolari şi 677 şcolari. Din totalul logopaţilor depistati (şcolari şi preşcolari)   în urma 

intervenţiei logopedice,  622 şi le-au ameliorat -50,73%,  128   au staţionat în corectare 11,27%, 

iar 466 au fost eradicaţi, 38%. 

Pe tot parcursul anului școlar, profesorii logopezi au realizat următoarele activităţi: -

Organizarea cabinetului din punct de vedere al functionalităţii şi dotării cu materiale specifice, 

ludo-didactice şi psiho-logopedice necesare activităţii; -antrenarea copiilor în dinamica 

procesului de corectare, concomitent cu valorificarea elementelor pozitive de personalitat; -

utilizarea mijloacelor moderne de intervenţie şi corectare a limbajulu; -crearea posibilităţii de 

asistenţă a părinţilor la orele de terapie logopedică pentru asigurarea continuităţii ciclului 

terapeutic de corectare; -iniţierea şi îndrumarea cadrelor didactice pentru stimularea şi 

dezvoltarea limbajului copiilor incluşi în terapie; -evaluarea periodică a progreselor realizate de 

elevi şi reproiectarea permanentă a activităţii de intervenţie. 

Comunicarea cu alte instituţii s-a realizat în cadrul parteneriatelor cu Consiliul Judetean 

Bistrita Nasaud, ISJ BN, CCD BN, DGASPC BN, Directia de Servicii Sociale  Bistrita, Directia 

de Sanatate Publică Bistrita, IPJ BN, CPECA B-N, Asociația Impact, Centrul de referință în 

autism ”Micul prinț”,Bistrița, UBB Cluj - Napoca, Cognitom Cluj Napoca,  ASCR Cluj Napoca, 

Casa Corpului Didactic Bihor, CSEI  nr. 1 Bistrita, CSEI nr 2 Bistrita, CSEI Lacrima Bistrita, 

CSEI Beclean, Liceul Tehnologic Special ,,Sfanta Maria,, Bistrita, Asociatia CRED- Centrul de 

recuperare si educare a persoanelor cu dizabilitati ”Raza de soare”, Bistrita ,alte  CJRAE-uri din 

tara: CJRAE Salaj, CJRAE Cluj ,CJRAE Satu-Mare, CJRAE Constanta,  Asociatia Rotary – 

Club Bistrița Nosa, Asociația  Psihomar Maramureș, Centrul Judetean de Planificare Familiala si 

Sanatatea Reproducerii Bistrita, , Holt România. 

In parteneriat cu ISJ Bistrița Năsăud – CJRAE BN s-a implicat în realizarea inspecţiilor 

prin elaborarea, aplicarea unor instrumente de evaluare elevilor, cadrelor didactice şi părinţilor, 

prelucrarea şi interpretarea datelor astfel obţinute în cadrul unor rapoarte; a realizat Studiul 

privind opţiunile şcolare ale elevilor din clasa a VIII-a, în vederea fundamentării planului de 

şcolarizare pe anul şcolar 2014-2015 și Studiul privind opţiunile de carieră ale absolvenţilor de 

liceu., respectiv publicația electronică ALEG  CEEA CE-MI PLACE SĂ FIU!- Suport  

metolodogic pentru diriginți. 

Creşterea vizibilităţii instituţiei în cadrul comunităţii și promovarea activităților derulate 

de cadrele didactice din C.J.R.A.E.BN s-a realizat pe site-ul CJRAE BN: 

www.cjrae.bistrita@yahoo.com, pagina de facebook a CJRAE BN, comunicate de presă în mass 

media, oferte educaționale în școli, prezența în emisiuni TV, concursuri județene/ interjudețene: 

„ Exprimă-te liber” – concurs de consiliere prin art-terapie. 

Preocuparea constantă a CJRAE BN este să se confirme drept o instituție de prestigiu, 

performantă, cunoscută şi recunoscută pe plan naţional şi internaţional, cu o orientare dinamică a 

întregului proces spre asigurarea unor servicii educaționale de calitate, a căror eficiență să 

răspundă exigenţelor actuale. 

 

  

mailto:cjraebn@yahoo.com
http://www.cjrae.bistrita@yahoo.com/

