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I.INTRODUCERE 

 
Planul managerial pentru anul şcolar 2012 – 2013  se structurează pe axele principale ale 

direcţiilor strategice formulate în documentele de politici educaţionale ale MECTS şi în 

următoarele acte normative: 

- Legea 1/2011, Legea Educaţiei Naţionale; 

- OM. nr.3753/2011 privind aprobarea unor măsuri tranzitorii în sistemul naţional 

  de învăţământ; 

- Legea nr.87/2006 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 

  75/12.07.2005 privind asigurarea calităţii educaţiei;  

- Documentele MECTS – Foaia de parcurs ptr anul şcolar 2011 – 2012 şi scrisorile 

   metodice ptr disciplinele de studiu din învăţământul preuniversitar; 

- Regulamentul de organizare şi funcţionare a unităţilor de învăţământ preuniversitar, 

   aprobat prin OM. nr 4925/8.09.2005; 

- Metologia formării continue a personalului didactic din învăţământul preuniversitar; 

- Ordinul 4595/22.07.2009 cu privire la aprobarea criteriilor de performanţă pentru 

  evaluarea cadrelor didactice din învăţământul preuniversitar; 

- Ordinul MECTS nr 4292/24.05.2011 cu privire la structura anului şcolar 2012 – 2013; 

- Alte ordine, notificări şi precizări ale MECTS ( Ordinul nr 1409/29.06.2007 privind 

  aprobarea Strategiei MECTI de reducere a fenomenului de violenţă în unităţile de 

  învăţământ preuniversitar, Ordinul MECTS nr 5248/31.08.2011 privind aplicarea 

  programului”A doua şansă”; 

- Ordinul MECTS 5520/29.08.2011 privind organizarea şi desfăşurarea admiterii în 

învăţământul liceal de stat pentru anul şcolar 2013 – 2014; 

- Raportul IŞJ Suceava, privind starea învăţământului în judeţul Suceava, în anul 2011 – 

   2012; 

- Strategia postaderare a MECI, 2007 – 2013; 

- Consiliul Uniunii Europene, Raportul cu privire la „ Învăţarea de-a lungul vieţii în 

   serviciul cunoştinţelor, creativităţii şi inovării”, Bruxelles, 13.01.2010; 

- Convenţia ONU privind drepturile persoanelor cu disabilităţi, adoptată de AGONU în 

   13.12.2006 şi semnată de România în 27.07.2007; 

- Strategia Naţională pentru Dezvoltare Durabilă a României. Orizonturi 2013 – 2020, 

- Obiectivele Strategiei Europa 2020, capitolul referitor la educaţie; 

- Concluziile Consiliului din 12.05.2009 privind un cadru strategic pentru cooperare şi 

formării profesionale (ET 2020”). 

CENTRUL JUDEŢEAN DE RESURSE ŞI ASISTENŢĂ EDUCAŢIONALĂ SUCEAVA  

(CJRAE) este unitate conexa a învăţământului preuniversitar, cu personalitate juridică, subordonate 

Ministerului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului, coordonate metodologic de Inspectoratul 

Şcolare Judeţean Suceava.  

CJRAE reprezintă o instituţie de învăţământ special integrat specializată în oferirea, coordonarea şi 

monitorizarea de servicii educaţionale specifice acordate copiilor/elevilor, cadrelor didactice, părinţilor şi 

membrilor comunităţii, pentru a asigura tuturor accesul la o educaţie de calitate, precum şi asistenţa 

necesară în acest sens. 

CJRAE SUCEAVA coordonează, monitorizează şi evaluează, la nivel judeţean activitatea: 

 

- Centrului Judeţean de Asistenţă Psihopedagogică (CJAP)   

 

- a 61 Cabinete Scolare de Asistenţă Psihopedagogică (CAPP) 

 



Page 4 of 24 

 

- a  7 Cabinete Logopedice Interşcolare (CLIJ) 

 

- CJRAE SUCEAVA colaborează cu centrele şcolare pentru educaţie incluzivă (CSEI) în vederea 

asigurării serviciilor educaţionale specializate 

 

- CJRAE SUCEAVA coordonează, monitorizează şi evaluează servicii specializate de mediere 

şcolară 

- CJRAE SUCEAVA coordoneaza activitatea Serviciului de Evaluare si Orientare Scolara si 

Profesionala. 

 

  OBIECTIVELE PRINCIPALE ALE ACTIVITĂŢII CJRAE sunt: 

a) cuprinderea şi menţinerea în sistemul de învăţământ obligatoriu a tuturor copiilor/tinerilor, indiferent 

de particularităţile lor psihoindividuale şi sociale; 

b) asigurarea suporturilor suplimentare necesare desfăşurării educaţiei de calitate în funcţie de potenţialul 

biopsihosocial al fiecărui copil/tânăr; 

c) informarea şi consilierea cadrelor didactice în spiritul optimizării activităţii didactico-educative; 

d) colaborarea cu factorii educaţionali implicaţi în dezvoltarea personalităţii elevilor/tinerilor în scopul 

integrării optime a acestora în viaţa şcolară, socială şi profesională; 

e) implicarea părinţilor în activităţi specifice unei relaţii eficiente şcoală-familie-comunitate, ca bază a 

adaptării şcolare şi a integrării sociale a copiilor/tinerilor; 

f) organizarea elaborării de studii privind abandonul şcolar, comportamentul deviant juvenil, anturajul 

negativ, activităţile extraşcolare/timpul liber; 

g) organizarea de programe şi proiecte antiviolenţă în mediul educaţional. 

 

          Definim ca esenţială strategia competitivă, ţintind să obţinem o poziţie cât mai bună pe piaţa 

furnizorilor de servicii educaţionale. Demersurile şi programele implementate la nivelul CAPP-urilor, 

elevilor, cadrelor didactice, părinţilor şi al comunitatilor locale, tind către o politică coerentă si 

comprehensivă de asigurare a calitaţii în educaţie. 

          CJRAE îşi va elabora oferta de consiliere pe baza nevoilor şi a cererii exprimate de către unităţile 

şcolare în care îşi desfăşoară activitatea, comunitate, precum şi celelalte instituţii partenere. 

          Se iveşte obligaţia de a individualiza oferta specifică de activitate a unităţii noastre, având nevoie să 

ne definim o identitate, o personalitate proprie şi implicit, oferta,  pornind de la : 

 - Cultura organizaţiei CJRAE ; 

 - Viziunea colectivului CJRAE – în special a echipei manageriale privind misiunea instituţiei şi 

dezvoltarea unităţii  pe termen mediu şi lung ; 

- Nevoile şi resursele comunitare ; 

- Misiunea  CJRAE – cunoscută şi asumată de către toate grupurile de interes reprezentate în şcoală : 

părinţi, elevi, cadre didactice, autorităţile locale, agenţi economici si alţi reprezentanţi ai comunităţii. 
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II.  VIZIUNEA  CJRAE 

      Ne propunem să devenim una din instituţiile apreciate de către elevi, cadre didactice,  părinţi şi 

comunitatea locală pentru eficienţa activităţii specifice, asigurarea condiţiilor materiale necesare 

unei consilieri psihopedagogice de calitate, asigurarea egalităţii şanselor tuturor elevilor, pentru  

rezultate deosebite în activitatea de performanţă şi pentru ancorarea şcolii în comunitatea locală şi 

europeană. 

 

Obiective: 

 Formarea unui corp profesoral de elită.  

 Promovarea şi realizarea unui marketing educaţional de calitate, centrat pe elev, prin care şcoala 

să se constituie într-un real furnizor de servicii educaţionale,  

 Realizarea unui management financiar eficient şi competitiv. 

 Echipa managerială va stabili şi menţine relaţii de colaborare permanente, deschise, transparente 

cu întregul colectiv, cu reprezentanţii Consiliului Judeţean,  Primăriilor, cu reprezentanţii O.N.G.-

urilor, cu Poliţia de Proximitate, CCD G. Tofan Suceava,  DGASPC Suceava, ISE Bucuresti, alte 

institutii si ONG-uri  care ne sunt parteneri in diferite proiecte derulate.  

 Formarea capacităţii de analiză a nivelului de competenţe în învăţare, în scopul unei orientări 

şcolare şi profesionale în concordanţă cu posibilităţile şi calităţile educaţionale de care dispune 

elevul. 

 Atragerea de parteneri educaţionali în procesul continuu ce vizează cerinţele educaţionale ale 

societăţii, în contextul definirii idealului educaţional al şcolii româneşti privind dezvoltarea liberă 

şi armonioasă a individualităţii umane în formarea personalităţii autonome şi creative.  

 Atragerea de fonduri suplimentare destinate dezvoltării bazei materiale, stimulării şi motivării 

personalului CJRAE, prin, parteneriate, colaborări, sponsorizări, programe specifice. 

  

  

  
 

 

 

III. SCURT  ISTORIC  AL  CJRAE 
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La Suceava, activitatea de consiliere psihopedagogica a demarat in anul 1990 sub titulatura 

de “Laborator de orientare scolara”, serviciu care cuprindea un numar de 9 profesori 

psihopedagogi angajati. 

Incepand cu anul  1991,  “Laboratorul de orientare scolara”, a inceput sa functioneze cu 

titulatura Cabinet de Asistenta Psihopedagogica -  Serviciu in cadrul ISJ Suceava. 

 Incepand cu anul scolar 2006 – 2007, a fost infiintat CJRAE Suceava, finantat de catre CJ 

Suceava si coordonata metodologic de catre ISJ Suceava. 

  Dupa infiintarea CJRAE, a inceput sa creasca numarul de Cabinete de Asistenta 

Psihopedagogica, ca urmare a solicitarii unitatilor scolare. Astfel, intr-un interval de 6 ani, 

numarul CAPP-urilor a crescut constant de la  9 la 61. 

 Serviciile de logopedie, organizate pe zone de logopare, au crescut ca numar de posturi, 

fiind insa insuficiente.  

De mentionat  este faptul ca in prezent, majoritatea cabinetelor de logopedie se afla in zona 

urbana-cu predilectie Suceava - desi sunt solicitari si pentru zonele rurale. 

Înfiinţarea Serviciului de Evaluare si Orientare Şcolară şi Profesională a adus după sine un 

plus de credibilitate şi profesionalism CJRAE Suceava. 

 

IV.  DIAGNOZA  MEDIULUI  INTERN  ŞI  EXTERN. 

 
1.ANALIZA INFORMATIILOR DE TIP CANTITATIV SI CALITATIV 

 

 

INFORMATII CU PRIVIRE LA NUMĂRUL DE CABINETE DE ASISTENTA 

PSIHOPEDAGOGICA DE LA INFIINTAREA CJRAE (2006) 

 

NIVEL DE 

INVATAMANT 

NUMAR 

REAL 

POSTURI 

NECESAR 

POSTURI 

URBAN RURAL 

Liceal 27 17 12 5 

Gimnazial 20 44 10 34 

Preprimar 5 18 11 7 

TOTAL 52 79 33 46 

 

INFORMATII CU PRIVIRE LA NUMĂRUL DE CABINETELOR DE  LOGOPEDIE DE LA 

INFIINTAREA CJRAE (2006) 

 

NIVEL DE 

INVATAMANT 

NUMAR 

REAL 

POSTURI 

NECESAR 

POSTURI 

URBAN RURAL 

Liceal - - - - 

Gimnazial  17 11 6 

Preprimar 11 20 10 10 

TOTAL 11 37 21 16 

 

 

 DINAMICA ÎNFIINŢĂRII CABINETELOR DE ASISTENTA PSIHOPEDAGOGICĂ  
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AN SCOLAR RURAL URBAN PREPRIMAR LICEAL GIMNAZIAL 

1990 - 2007  14  14  

2007 - 2008 2 8  6 4 

2008 - 2009 7 10  2 15 

2009 – 2010 1 1  2  

2010 – 2011  1   1 

            2011 – 2012 1 1  1 1 

2012-2013 1 2  1 2 

TOTAL 12 37  26 23 

           

 Se observă că numărul Cabinetelor de Asistenta Psihopedagogica este în creştere.  

 

DINAMICA ÎNFIINŢĂRII CABINETELOR DE LOGOPEDIE  

 

AN SCOLAR RURAL URBAN PREPRIMAR LICEAL GIMNAZIAL 

2006 - 2007 - 5 5 - - 

2007 - 2008 - 4 4 - - 

2008 - 2009 - 1 1 - - 

2009 – 2010 - - - - - 

2010 – 2011 - - - - - 

            2011 – 2012 - 1 1 - - 

TOTAL 0 11 11 0 0 

 

 

 

DATE REFERITOARE LA INSTITUTIE. 

 

A. Baza materială : 

CJRAE functioneaza in 4 incaperi apartinand CSEI Suceava, cu urmatoarea utilitate : 

- o incapere destinata serviciilor administrative (secretariat, contabilitate, administrator, asistent 

social); 

- o incapere destinata CAPP -  utilizata multifunctional ca si cabinet de consiliere si evaluare 

psihologica pentru cei doi prof. psih. titulari ai CAPP; 

- o incapere utilizata ca birou directorial; 

- o incapere destinata coordonatorului CAPP 

Suprafaţa spaţiului utilizabil este  1100 m
2
 

  B. Finanţarea unităţii : 

Finantare unitatii de baza este asigurata de catre Consiliul Judetean Suceava. 

 

 C.  Date referitoare la numărul angajaţilor din institutie 
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 PERSONAL DIDACTIC :  (2011 / 2012)      

Total cadre didactice : 58 

                                            -grad didactic I    17 

    - grad didactic II   14 

- grad definitiv      15 

                                    - debutanţi            12 

                                              

          3. Personal didactic auxiliar = 4 

-    1 secretar calificat (cu normă intreagă) 

-    1 administrator financiar (cu norma intreaga) 

-    1 asistent social (cu norma intreaga) 

-    1 administrator patrimoniu (cu norma intreaga) 

                                                                                                             

 

       PERSONAL NEDIDACTIC : 

- 7 îngrijitori ( 7 cu normă întreagă) 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
  

  

22..  AANNAALLIIZZAA  SSWWOOTT  
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11..  CCuurrrriiccuulluumm  

  

PPuunnccttee  ttaarrii  PPuunnccttee  ssllaabbee  OOppoorrttuunniittăăţţii  AAmmeenniinnţţăărrii  
- personal didactic calificat pentru 

majoritatea posturilor; 

- participarea cadrelor didactice la 

programe de formare/dezvoltare 

profesională; 

- disponibilitatea consilierilor scolari 

in derularea parteneriatelor 

educaţionale judeţene, interjudeţene, 

naţionale şi internaţionale( 

Comenius „Elements of Science”), 

diseminarea rezultatelor proiectelor; 

- colaborarea eficientă cu partenerii 

sociali, cu ISJ, etc, 

· utilizarea curentă în procesul de 

evaluare psihologică a 

echipamentului informatic, a 

aparaturii şi a bateriilor de teste 

psihologice profesionale  

--lliippssaa  uunnoorr  gghhiidduurrii  

pprrooffeessiioonnaallee;;  

--  ffiinnaannttaarree  

iinnssuuffiicciieennttaa  ppeennttrruu  

ppaarrccuurrggeerreeaa  ddee  

ccuurrssuurrii  ddee  ffoorrmmaarree  

ccoonnttiinnuuaa  iinn  

ssppeecciiaalliittaattee;;  

--  lliippssaa  ddee  ppee  ppiiaattaa  ddee  

ooffeerrttee  ddee  ccuurrssuurrii  ddee  

ffoorrmmaarree  ccoonnttiinnuuaa  aa  

ccuurrssuurriilliiee  ssttrriicctt  

ssppeecciiaalliizzaattee  

--  ddeessffăăşşuurraarreeaa  uunnoorr  

aaccttiivviittăăţţii  ddiiddaaccttiiccee  îînn  

ccoollaabboorraarree  ccuu  eelleevviiii  şşii  

ccaaddrreellee  ddiiddaaccttiiccee  aallee  

aallttoorr  uunniittăăţţii  şşccoollaarree;;  

--  uuttiilliizzaarreeaa  iinntteerrnneettuulluuii  îînn  

ccăăuuttaarreeaa  uunnoorr  mmaatteerriiaallee  

nneecceessaarree  rreeaalliizzăărriiii  uunnoorr  

rreeffeerraattee;;  

  

  

--  

  

22..  RReessuurrssee  uummaannee  

33..    

PPuunnccttee  ttaarrii  PPuunnccttee  ssllaabbee  OOppoorrttuunniittăăţţii  AAmmeenniinnţţăărrii  
--  îînnccaaddrraarreeaa  uunniittăăţţiiii  eessttee  

aassiigguurraattăă  ccuu  ccaaddrree  ddiiddaaccttiiccee  

ccaalliiffiiccaattee,,  ssttaabbiillee  şşii  rreecceeppttiivvee;;  

--  iimmpplliiccaarreeaa  ccaaddrreelloorr  ddiiddaaccttiiccee  îînn  

iinniiţţiieerreeaa  ddee  aaccttiivviittaattii  ssii  pprrooiieeccttee  

ssppeecciiffiiccee  aaccttiivviittaattiiii;;  

--  eexxiisstteennttaa  nnuummeerrooaasseelloorr  pprrooiieeccttee  

iinn  ttooaattee  ssccoolliillee  iinn  cceerree--ssii  

ddeessffaassooaarraa  aaccttiivviittaatteeaa  ppeerrssoonnaalluull  

CCJJRRAAEE  ssii    iimmpplliiccaarreeaa  ccaaddrreelloorr  

ddiiddaaccttiiccee  iinn  pprrooiieeccttee  

eedduuccaaţţiioonnaallee,,  eeuurrooppeennee,,  

iinntteerrnnaaţţiioonnaallee;;  

  --  ppeerrffeeccţţiioonnaarreeaa  ccoonnttiinnuuăă  aa  

ccaaddrreelloorr  ddiiddaaccttiiccee  pprriinn  

ppaarrttiicciippaarreeaa  llaa  ccuurrssuurrii  şşii  

pprrooggrraammee  ddee  ffoorrmmaarree  oorrggaanniizzaattee  

ddee  CCCCDD,,  IISSJJ,,  CCOOPPSSII,,  pprreeccuumm  ssii  

aallttee  iinnssttiittuuttiiii  aaccrreeddiittaattee,,  

ffuurrnniizzooaarree  ddee  ffoorrmmaarree  ccoonnttiinnuuaa  

iinn  ssppeecciiaalliittaattee;;  

--  ccoollaabboorraarreeaa  eeffiicciieennttăă  aa  ccaaddrreelloorr  

ddiiddaaccttiiccee  llaa  ddiiffeerriittee  nniivveellee  

((lliicceeaall,,  ggiimmnnaazziiaall,,  pprreepprriimmaarr));;  

--  lliippssaa  ppeerrssoonnaalluulluuii  

ttiittuullaarr  ppeennttrruu  SSEEOOSSPP;;  

--  ppoossttuurrii  iinnssuuffiicciieennttee  

ddee  ccoonnssiilliieerrii  ssccoollaarrii  

rraappoorrttaatt  llaa  cceerriinntteellee  

ssccoolliilloorr  ddiinn  tteerriittoorriiuu;;  

--  ppoossttuurrii  iinnssuuffiicciieennttee  

ddee  llooggooppeezzii  rraappoorrttaatt  llaa  

cceerriinntteellee  ssccoolliilloorr  ddiinn  

tteerriittoorriiuu;;  

  

--  ccoollaabboorraarreeaa  ffrruuccttuuooaassăă  ccuu  

aaddmmiinniissttrraaţţiiaa  llooccaallăă  şşii  

ccoommuunniittaatteeaa;;  

--  ddeerruullaarreeaa  pprrooiieecctteelloorr  ddee  

ppaarrtteenneerriiaatt  ccuu  uunniittăăţţii  

şşccoollaarree  ddiinn  oorraaşşuull  SSuucceeaavvaa  

şşii  ddiinn  jjuuddeeţţ;;  

--  ccoollaabboorraarreeaa  ccuu  oorrggaanniizzaaţţiiii  

nnoonngguuvveerrnnaammeennttaallee  ;;  

--  oorrggaanniizzaarreeaa  ddee  vviizziittee  llaa  

lliicceeee  şşii  şşccoollii    pprrooffeessiioonnaallee,,  

rreessppeeccttiivv  ccoonnssiilliieerreeaa  

eelleevviilloorr  ddee  ccăăttrree  ssppeecciiaalliişşttii  

îînn  vveeddeerreeaa  oorriieennttăărriiii  şşccoollaarree  

şşii  pprrooffeessiioonnaallee;;  

--  iimmpplliiccaarreeaa  aaccttiivvăă  aa  

ccoonnssiilliieerriilloorr  ssccoollaarrii  îînn  

aaccttiivviittăăţţiillee  şşccoolliiiilloorr  iinn  ccaarree  

iissii  ddeessffaassooaarraa  aaccttiivviittaatteeaa  

--  ssoolliicciittaarreeaa  ddee  ccăăttrree  ppăărriinnţţii  

aa  sseerrvviicciiiilloorr  ddee  ccoonnssiilliieerree..  

--  aaccesul limitat al 

comunităţii la 

surse de informare 

- promovare 

defectuoasa in 

mass media.  
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33..RReessuurrssee  mmaatteerriiaallee  

  

PPuunnccttee  ttaarrii  PPuunnccttee  ssllaabbee  OOppoorrttuunniittăăţţii  AAmmeenniinnţţăărrii  
    --  lliippssaa  uunnuuii  sseeddiiuu;;  

--  lliippssaa  ssppaaţţiiiilloorr  aaddeeccvvaattee  ppeennttrruu  

sseerrvviicciiiillee  aaddmmiinniissttrraattiivvee  ;;  

--  lliippssaa  ffoonndduurriilloorr  ppeennttrruu  ddoottaarreeaa  ccuu  

bbaatteerriiii  ddee  tteessttee  ppssiihhoollooggiiccee  aa  

CCAAPPPP--uurrii..  

--  ssppaattiiii  nneeccoorreessppuunnzzaattooaarree  ooffeerriittee  

ddee  ssccoolliillee  ssoolliicciittaannttee  aallooccaattee  

aaccttiivviittaattiiii  ddee  ccoonnssiilliieerree  

ppssiihhooppeeddaaggooggiiccaa  

--  ddoottaarree  tteehhnniiccaa  iinnssuuffiicciieennttaa  ssii  

nneeccoorreessppuunnzzaattooaarree..  

  

  

    

  

4.Relaţii comunitare si de parteneriat 

 

PPuunnccttee  ttaarrii  PPuunnccttee  ssllaabbee  OOppoorrttuunniittăăţţii  AAmmeenniinnţţăărrii  
  

--  Colaborarea cu: IPJ 

Suceava, DPPC ; 

- Colaborare functionala cu 

CJ Suceava;  

-- Schimb de experienţă cu 

celelalte CJRAE din tara 

  

  

--  Număr mic de CAPP-uri 

raportat la numarul structurilor 

de invatamant  

--  Inconsecvenţa în promovarea 

imaginii CJRAE în comunitate. 

- Nefinalizarea unui site propriu 

de promovare a activitatii 

institutiei  

  

--Paletă largă de 

oferte pentru 

proiectele de 

parteneriat; 

- Deshiderea spre 

colaborare a 

instituţiilor şi 

organizaţiilor din 

comunitatea locală. 

- Descentralizare şi 

autonomie 

instituţională ; 

  

--  aattiittuuddiinneeaa  

rreettiicceennttăă  şşii  

iinnddiiffeerreennttăă  aa  uunnoorr  

ppăărriinnţţii;;  

  

--  perceperea 

eronată de către o 

parte a comunităţii 

a problematicii  

vaste din 

activitatea 

institutiei. 
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3. ANALIZA PEST 
 

 

DOMENIILE 

ANALIZEI 

PEST 

NIVELURI DE ANALIZĂ A CONTEXTULUI 

CONTEXT 

NAŢIONAL 

CONTEXT 

REGIONAL 

CONTEXT LOCAL 

CONTEXTUL 

POLITIC 

-Programele 

guvernamentale nu au 

conţinut până în 

prezent obiective 

concrete legate de 

învăţământ 

- Sfera politicului a 

rămas în afara 

conţinutului reformei 

- Unităţile de 

învăţământ au dobândit 

autonomie asupra 

particularităţilor 

şcolare şi asupra 

curriculumului 

- Opţiunile dominante 

se referă la caracterul 

aplicativ al activitatilor 

de consiliere scolara, în 

concordanţă cu 

cerinţele europene 

- Adresabilitatea scolii 

depăşeşte posibilităţile 

locale spre cea regională 

dar nu atinge nivelul 

naţional 

- Contextul regional 

rămâne ancorat în 

organizări pe judeţe 

învecinate şi mai puţin 

pe regiuni propriu-zise 

 

- institutiile de invatamant 

încep o politică proprie la 

nivel curricular, dar şi la 

nivelul resurselor şi al 

finanţării 

- descentralizarea se 

manifestă ca delegare de 

autoritate 

- autonomia în plan local 

sporeşte răspunderea 

institutiei fără o creştere 

substanţială a sprijinului 

autorităţilor 

CONTEXTUL 

ECONOMIC 

- resursele financiare 

ale sistemului de 

învăţământ sunt 

insuficiente 

- nu este de aşteptat o 

creştere substanţială a 

finanţării 

învăţământului, 

raportată la procentul 

real alocat din PIB 

- evoluţia economică 

este încă incertă , nu se 

pot emite prognoze 

sigure privind cererea 

de calificări pe piaţa 

forţei de muncă 

 - este de aşteptat o 

extindere a cererii pentru 

profesiile din domeniul 

serviciilor 
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CONTEXTUL 

SOCIAL 

- scăderea generală a 

populaţiei şcolare, 

determinată în 

principal demografic, 

dar şi de politicile 

şcolare practicate până 

în prezent 

- cresterea populaţiei 

şcolare din 

învăţământul 

profesional datorită 

orientării prioritare 

spre învăţământul 

profesional 

- orientarea crescândă a 

absolvenţilor  spre 

liceu. 

- apare fenomenul de 

abandon şcolar, zonal şi 

sectorial, datorită 

scăderii şi lipsei 

motivaţiei pentru studii 

- există inegalităţi destul 

de importante între 

oferta de şcolarizare pe 

plan regional ceea ce 

poate constitui o 

oportunitate pentru 

grupurile şcolare 

profesionale  

- creşterea abandonului 

şcolar local datorită 

imposibilităţii de a face 

naveta(sărăcie, lipsa 

mijloacelor de transport în 

comun) 

- crearea condiţiilor 

pentru şcolarizarea 

populaţiei defavorizate 

poate fi o oportunitate 

pentru dezvoltarea 

şcolilor profesionale  

CONTEXTUL 

TEHNOLOGIC 

 - contextul regional nu 

are, deocamdată, o 

influenţă prea mare în 

ceea ce priveşte 

susţinerea specială a 

serviciilor de consiliere 

psihopedagogica 

- posibilităţile  de sprijin a 

cabinetelor de asistenta 

psihopedagogica din şcoli 

pentru dotări cu 

tehnologii maxime sunt 

încă reduse 
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 4. CULTURA ORGANIZAŢIONALĂ 

 

 Este caracterizată printr-un ethos profesional înalt. Valorile dominante sunt: egalitate şi echitate în 

relaţiile interpersonale, cooperarea, munca în echipă, respectul reciproc, ataşamentul faţă de copii, 

respectul pentru profesie, libertate de exprimare, receptivitate la nou, creativitate, entuziasm, 

dorinţa de afirmare. Se întâlnesc şi cazuri de rutină, conservatorism, automulţumire -  reduse însă, 

ca pondere.  

 Consiliul de administraţie a elaborat Regulamentul de ordine interioară care cuprinde norme 

privind  activitatea personalului angajat al CJRAE. 

Climatul institutional este unul deschis, caracterizat prin dinamism şi grad înalt de angajare a 

membrilor instituţiei şcolare. Este un climat stimulativ, care oferă satisfacţii, relaţiile dintre 

cadrele didactice fiind deschise, colegiale, de respect şi de sprijin reciproc. Conducerea CJRAE 

este receptivă la sugestiile profesorilor, face aprecieri frecvente şi obiective la adresa acestora, le 

respectă competenţa, le oferă o largă autonomie, îi sprijină şi evită un control strict birocratic. 

Toate acestea se reflectă pozitiv în activitatea şi în conduita personalului. 
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5. PROIECTUL DEZVOLTARII RESURSELOR UMANE PE TERMEN MEDIU 

2012-2014 

A.   Proiectarea evolutiei resurselor umane la nivelul unitatii in perioada 2010-2014 presupune o atenta 

analiza de tip SWOT (realizată mai sus ) integrata analizei realizata la nivelul intregii activitati a unitatii 

pe urmatoarele coordonate ( inclusiv retrospectiva 2006-2011) 

- Analiza planului cadru de incadrare , cu accent pe necesarul de Cabinete scolare de asistenta 

psihopedagogica  si cabinete logopedice la nivelul judetului si cu predilectie la mediul rural; 

- Realizarea unui studiu privind pensionarea la limita de virsta a personalului didactic si nedidactic; 

- Starea sanatatii cadrelor didactice- eventuale pensionari pe caz de boala sau incapacitate de munca; 

- Impactul mobilitatii cadrelor didactice asupra procesului de consiliere psihopedagogica, cu accent pe 

incadrarea personalului didactic; 

- O buna colaborare intre cabinetele scolare de asistenta psihopedagogica in vederea desfasurarii de 

activitati comune; 

- Fenomenul “Singur acasa” si efectele acestuia asupra dezvoltarii personalitatii copiilor; 

 -  Recensamintul anual al elevilor se va corobora cu necesarul de CAPP-uri. 

     Analiza s-a realizat avind la baza datele personale ale cadrelor didactice din carnetele de munca si 

prevederile Legii 19 / 2000 cu completarile ulterioare.In baza analizei realizate si a incadrarii cu personal 

didactic, se poate concluziona ca in perioada 2006-2012 nu au fost necesare restringeri  de activitate – au 

fost necesare infiintari de posturi la solicitare directorilor de unitati si ca urmare a problematicilor 

specifice. 

     Analizele indica o buna incadrare anuala, stabilirea unui plan cadru adecvat, respectand principiul 

continuitatii postului. 

     Evenimentele fluctuatiei in incadrare vor aparea datorita unor factori care nu pot fi monitorizati prin 

analize anticipate, ei necesitand o analiza anuala, prevederi si masuri concrete in programele manageriale 

anuale, fiind circumscrise prezentului proiect (transferuri prin schimbarea domiciliului legal, eventualele 

detasari, imbolnaviri, mobilitatea personalului didactic) urmarindu-se, mai ales impactul lor la ciclul 

primar-fluctuatia personalului didactic calificat dar netitular, modul de incadrare. 

      Toate acestea vor face obiectul analizei in Consiliul de Administratie CJRAE la sfarsitul fiecarui an 

scolar pentru anul scolar anterior, atunci cand se realizeaza Proiectul de incadrare al unitatii de 

invatamant. 
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V. MISIUNEA CJRAE 

  

““OOrriieennttaarree  ccăăttrree  cclliieenntt,,  pprrooffeessiioonnaalliissmm,,  ccoonnffiiddeennţţiiaalliittaattee””  
 

 

CJRAE Suceava este  o  institutie în slujba comunităţii, având capacitatea de a funcţiona  ca  o structură  eficientă  şi echitabilă 

pentru  toate categoriile de solicitanti: elevi, parinti, cadre didactice, comunitate. 

           CJRAE Suceava  este deschisă pentru toţi cei care au nevoie de educaţie, pentru cei care vor să facă performanţă. 

 

 

VI . PRIORITĂŢI   NAŢIONALE  

1. Implementarea metodelor de învăţare centrată pe elev; 

2. Dezvoltarea parteneriatelor cu agenţii economici, instituţii şi ONG- uri; 

3. Dezvoltarea curriculelor, inclusiv ale celor în dezvoltare locală; 

4. Elaborarea şi dezvoltarea standardelor de formare profesională; 

5. Formarea continuă (metodica specifică); 

6. Asigurarea calităţii în educaţie prin predare – învăţare şi chiar cercetare care 

    să contribuie la dezvoltarea personală şi profesională a elevilor; 

7. Asigurarea orientării profesionale şi consilierii pentru construirea carierei; 

8. Utilizarea tehnicii de calcul (ITC) în evaluarea psihologica; 

9. Modernizarea bazei materiale; 

10. Asigurarea unui management de înaltă performanţă; 

11. Dezvoltarea unor auxiliare ,materiale didactice pentru formare diferenţiată; 

13. Asigurarea condiţiilor pentru integrare europeană. 

 

VII.  PRIORITĂŢI ŞI OBIECTIVE REGIONALE ŞI LOCALE 

 
1. Dezvoltarea capacităţii de orientare şcolară şi profesională ; 

2. Dezvoltarea parteneriatului CJRAE – COMUNITATILE  LOCALE; 

3. Prognoze sectoriale pe termen mediu şi lung; 
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VIII. ŢINTE STRATEGICE 
 

         CJRAE Suceava, are ca ţinte strategice ale Planului de dezvoltare , 

urmatoarele : 

 

1. Încadrarea cu personal didactic cu o înaltă pregătire ştiinţifică şi metodică, 

receptiv la nou şi interesat de perfecţionare şi formare continuă; 

2. Gestionarea, întreţinerea şi menţinerea funcţionalităţii patrimonului 

institutiei, dezvoltarea acestuia prin atragerea de fonduri extrabugetare şi 

prin accesarea de fonduri UE; 

3. Promovarea imaginii institutiei în contextul actual de descentralizare şi 

autonomie instituţională; 

4. Înfiintarea de noi Cabinete de Asistenţă Psihopedagogică,  conform 

solicitărilor conducerii unitătilor şcolare din teritoriu; 

5. Initierea / menţinerea / reactualizarea de noi parteneriate educationale cu 

alte Centre Judeţene de Resurse şi Asistenţă Educaţională din ţară, precum 

şi cu alte instituţii, ONG –uri  etc.; 

6. Dezvoltarea si iniţierea de proiecte nationale si europene; 

7. Cursuri de formare profesională pentru toti salariatii CJRAE; 

8. Dotarea CAPP-urilor cu baza materiala actualizata. 
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IX.  OPŢIUNI STRATEGICE 

 

Ţinta strategică 

OPŢIUNEA STRATEGICĂ 

Opţiunea 

cuurriculară 

Opţiunea 

financiară a 

dotărilor 

materiale 

Opţiunea 

investiţiei în 

resursa umană 

Opţiunea 

relaţiilor 

comunitare 

1.Încadrare cu 

personal 

didactic cu 

înaltă pregătire 

ştiinţifică şi 

metodică, 

receptiv la nou 

şi interesat de 

perfecţionare şi 

formare 

continuă. 

-Eficientizarea 

procesului de 

consiliere 

psihopedagogica 

prin utilizarea 

metodelor activ-

participative; 

-Valorificarea 

oportunităţilor 

oferite de paleta 

largă de cursuri 

de formare. 

-Asigurarea 

sumelor necesare 

pentru 

perfecţionarea si 

licentierea 

consilierilor scolari 

pe diferite baterii 

de teste 

psihologice; 

- Cresterea 

numărului de 

baterii de teste 

psihologice si a 

obtinerii de licente 

de utilizare pentru 

consilierii scolari; 

-Consultarea 

cadrelor didactice 

în vederea 

completării 

necesarului de 

resurse in vederea 

eficientizarii 

activitatii de 

consiliere in 

CAPP-uri. 

-Participarea la 

programe de 

formare în 

specialitate a 

consilierilor 

scolari; 

-Perfecţionareea 

cadrelor didactice 

în problematica 

OSP; 

-Elaborarea de 

materiale şi 

ghiduri metodice 

în comisiile de 

specialitate. 

-Colaborarea cu 

Casa Corpului 

Didactic si alte 

institutii 

acreditate in 

vederea  

participarii 

consilierilor 

scolari la cursuri 

de formare în 

specialitate şi 

metodica 

pregătirii 

specialităţii; 

 

2.Gestionarea, 

întreţinerea şi 

menţinerea 

funcţionalităţi 

patrimoniului 

institutiei , 

dezvoltarea 

acestuia prin 

accesarea 

fondurilor UE. 

-Realizarea unor 

investiţii prin 

accesarea unor 

proiecte 

europene, 

sponsorizări, 

proiecte cu 

finanţare 

extrabugetară. 

-Proiecte de buget 

fundamentate care 

să acopere 

cheltuielile de 

întreţinere şi 

reparaţii; 

-Realizarea unei 

execuţii bugetare 

echilibrate; 

-Procurarea de 

fonduri 

extrabugetare; 

-Realizarea 

programului de 

achiziţii de bunuri 

şi servicii  în 

condiţiile legii; 

-asumarea 

răspunderii 

personalului 

privind păstrarea 

patrimoniului 

CJRAE; 

-Implicarea 

membrilor 

consiliului de 

administraţie în 

gestionarea 

bunurilor şi 

recuperarea 

pagubelor; 

 

-Colaborarea cu 

CJ Suceava in 

vederea dotarii 

cabinetelor 

scolare de 

asistenta 

psihopedagigica; 

-Implicarea 

Consiliului de 

administratie în 

identificarea de 

noi surse de 

finanţare. 
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3.Promovarea 

imaginii 

institutiei în 

comunitate 

-Implicarea 

elevilor şi 

cadrelor 

didactice în 

popularizarea 

rezultatelor 

CAPP-urilor în 

rândul părinţilor 

si a 

comunitatilor 

locale pe raza 

carora 

functioneaza 

acestea;  

-Se vor edita 

pliante şi afişe 

care vor 

cuprinde 

informaţii 

despre 

realizările 

CJRAE; 

-Se va asigura 

informarea 

comunităţii 

locale prin 

intermediul 

mass-media 

locală; 

-Realizarea de 

parteneriate 

pentru 

desfăşurarea de 

activităţi 

specifice în 

comunitate. 

-Identificarea de 

resurse 

extrabugetare 

pentru realizarea 

materialelor 

promoţionale; 

-Asigurarea 

logisticii necesare 

pentru desfăşurarea 

activităţilor de 

mediatizare şi 

diseminarea a 

informaţiilor; 

-Proiectul de buget 

va prevedea 

fonduri pentru 

premierea 

consilierilor scolari 

cu rezultate 

deosebite. 

-Popularizarae 

prin mass-media 

a factorilor 

implicaţi în 

activităţile de 

parteneriat; 

-Motivarea 

participanţilor 

prin acordarea de 

premii. 

-Realizarea unor 

activităţi 

extracurriculare 

în parteneriat cu 

institutiile 

partenere ale 

CJRAE Suceava 
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X.  REZULTATE AŞTEPTATE 

 

A). CURRICULUM 

1. Oferta de consiliere psihopedagogica satisface cerinţele elevilor, părinţilor si cadrelor 

didactice în procent de peste 90%. 

2. Gama largă de activităţi oferă posibilitatea ca fiecare elev, parinte sau cadru didactic sa 

beneficieze de serviciile de specialitate.  

 

B). RESURSE UMANE 

1. toti consilierii scolari vor aplica metode activ-participative şi diferenţiate pe particularităţi 

de vârstă şi individuale ale fiecărui elev, raportate la solicitarile cadrelor didactice si ale 

parintilor 

2. toate cadrele didactice vor efectua cel puţin un stagiu de formare în specialitate si vor 

utiliza ulterior cunostintele in procesul de consiliere psihopedagogica 

 

 

C). RESURSE MATERIALE ŞI FINACIARE 

1. Dotarea  al CAPP-urilor la standarde ridicate ; 

2. Fonduri suplimentare obţinute prin sponsorizari, proiecte finanţate în cadrul programelor 

naţionale sau internaţionale. 

 

 

D).RELAŢII COMUNITARE 

1. Creşterea   numărului de convenţii de parteneriat încheiate cu diverse institutii  

2. Încheierea a cel puţin 3 convenţii de parteneriat cu ONG-urile locale pentru derularea de 

proiecte pe diferite componente educaţionale. 
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XI. PROGRAME DE DEZVOLTARE 

 

Nr. 

Crt. 

Domeniul 

funcţional 

Obiective propuse 2012/ 

2013 

2013/ 

2014 

2014/ 

2015 

2015/ 

2016 

 CURRRICULUM 

ŞI VIAŢA 

ŞCOLARĂ 

Realizarea şi aplicarea  

chestionarelor pentru 

cunoaşterea intereselor elevilor 

şi părinţilor pentru activitatea 

de consiliere psihopedagogica; 

    

Elaborarea diferitelor materiale 

de specialitate in vederea 

sprijinirii activitatii 

consilierilor scolari 

    

 RESURSE 

UMANE 

Participarea consilierilor 

scolari la programe de 

formare; 

    

Acoperirea necesarului de 

cabinete de asistenta 

psihopedagogica raportat la 

numarul de solicitari 

Perfecţionarea consilierilor 

scolari privind activitate de 

OSP; 

Implicarea consilierilor scolari 

în activităţi de cercetare 

pedagogică în vederea 

elaborării de materiale 

metodice şi instrumente de 

activitate didactică (fişe, teste, 

chestionare); 

Perfecţionarea cadrelor 

didactice în utilizarea 

calculatorului in  folosirea 

mijloacelor de evaluare 

psihopedagogica 

  Asigurarea cu personal titular a 

SEOSP 

    

 RESURSE 

MATERIALE ŞI 

FINANCIARE 

Asigurarea condiţiilor 

materiale optime pentru 

desfăşurarea procesului de 

consiliere psihopedagogica; 

    

Asigurarea finanţării pentru 

activităţi de întreţinere şi 

dezvoltare a patrimoniului; 

Procurarea de fonduri 

extrabugetare pentru 

achiziţionarea de materiale şi 

pentru acordarea de stimulente 

materiale şi premii pentru 
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performanţe in specialitate 

 

Gestionarea eficienta de către 

consilierii scolari a 

patrimoniului din cabinetele de 

asistenta psihopedagogica; 

Identificarea de programe de 

finanţare externă şi scrierea de 

proiecte. 

 RELAŢII 

COMUNITARE 

Realizarea de parteneriate cu 

alte CJRAE din tara, cu 

instituţii şi ONG - uri 

    

Identificarea de programe de 

finantare in vederea dotarii cu 

teste psihologice si aparatura a 

cabinetelor de asistenta 

psihopedagogica din unitatile 

scolare 

Infiintarea unei comisii 

profesionale la nivelul CJRAE  

in vederea eficientizarii si 

sustinerii / sprijinirii activitatii 

consilierilor scolari 

Identificarea unui spatiu si 

declansarea demersurilor 

necesare catre CJ Suceava in 

vederea alocarii unui sediu 

pentru institutia CJRAE, in 

scopul  facilitarii accesului 

solicitantilor, promovarii si 

eficientizarii activitatii acesteia 
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XII. MECANISME SI INSTRUMENTE DE MONITORIZARE ŞI EVALUARE 
 

1. MONITORIZAREA INTERNĂ 

NR.  ACŢIUNEA RESPON

SABIL 

PARTENERI TERMEN ÎNREGISTARRE

A 

REZULTATELOR 

INSTRUMENTE INDICATO

RI 

1. Elaborarea şi afişarea 

proiectului de 

dezvoltare instituţională  

Director -şefii comisiilor şi 

catedrelor; 

- coord. cerc pedagogic 

Sept 2012 -produsul final -fişă de apreciere -criteriile de 

realizare a 

PDI 

2. Curriculum la Decizia 

Şcolii: proiectare şi 

aplicare 

Director - Coordonatori CJAP, 

CLIS; 

 

2012/2013 -proiect CJRAE -fişe de evaluare -standardele 

de evaluare 

3. Înscrierea la cursuri de 

formare 

Director -responsabil de formare 

continuă 

pe parcursul 

derulării 

proiectului 

-in baza de date a 

CJRAE 

-liste de prezenţă 

la cursuri. 

-număr de 

cadre 

didactice 

inscrise. 

4. Starea de 

funcţionalitate a clădirii  

Director - serviciul administrativ -săptămânal -registrul de 

evidenţă a 

reparaţiilor 

-analize, rapoarte Volumul 

cheltuielilor 

pentru 

reparaţii 

curente/ 

intretinere. 

5. Proiecte de parteneriat 

în derulare sau în 

pregătire 

Director  -responsabil cu proiecte 

şi programe 

educaţionale şi cadrele 

didactice 

-lunar -în baza de date a 

CJRAE 

-analize, fişe de 

evaluare 

-număr 

proiecte 

6. Imaginea CJRAE 

reflectată în mass-

media 

Director  -responsabil cu 

promovarea imaginii 

şcolii 

-săptămânal -in baza de date a 

CJRAE 

-situaţii statistice  
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2. MONITORIZARE EXTERNĂ   -  Va fi realizată de reprezentanţii ISJ , MECT. 

3. EVALUARE INTERNĂ 
NR.  ACŢIUNEA RESPONSAB

IL 

PARTENERI TERMEN ÎNREGISTAREA 

REZULTATELOR 

INSTRUMENTE INDICATORI 

1. Eficientizarea activitatii 

de consiliere 

psihopedagogica la nivelul 

CAPP-urilor, realizate în 

urma chestionării elevilor, 

părinţilor, a cadrelor 

didactice si a conducerii 

scolilor in care 

functioneaza cabinetele 

scolare de asistenta 

psihopedagogica 

Director, 

coordonator

i CAPP si 

CLIS 

- coordonatori CAPP 

si CLIS 

-la finalul 

acţiunii 

-în baza de date a 

CJRAE 

-chestionare, 

fişe de 

apreciere, fişe 

de analiză a 

documentelor 

-descriptori de 

performanţă, număr 

persoane chestionate 

2. Creşterea calităţii 

procesului de consiliere si 

a evaluarilor psihologice 

Director - coordonatori CAPP 

si CLIS 

-semestrial -în baza de date a  

CJRAE 

-analize, 

statistici 

- numarul elevilor, 

cadrelor didactice, 

parintilor si membrilor 

comunitatii care au 

beneficiat de servicii 

de specialitate 

3. Situaţia spaţiilor de 

consiliere 

psihopedagogica 

Director -directori unitati 

scolare   

-semestrial -în baza de date a 

CJRAE 

-analize, 

rapoarte 

-creşterea/scăderea 

cheltuielilor de 

întreţinere 

4. Proiecte de parteneriat 

realizate 

Director -responsabil cu 

proiecte şi programe 

educaţionale. 

-semestrial -în baza de date a 

CJRAE  

-analize -Numărul de proiecte 

de parteneriat aprobate 

5. Realizări ale  CJRAE 

reflectate în mass media 

locală şi naţională 

Director  -responsabil cu 

promovarea CJRAE  

-lunar -în baza de date a 

CJRAE  

-statistici, 

rapoarte 

-numărul de apariţii 

pozitive în mass-

media 
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4.EVALUARE EXTERNĂ 

 

Va fi realizată de reprezentanţii ISJ , MEdC. 


