
 
 
 

PORTOFOLIUL PROFESORULUI  
DIN CABINETELE DE ASISTENTA PSIHOPEDAGOGICA  

 
 
 

1. DECIZIA DE NUMIRE (SUPLINIRE, DETASARE, TITULARIZARE) – IN COPIE  
 
2. FISA POSTULUI VIZATA DE DIRECTORUL UNITATII SCOLARE IN CARE ISI DESFASOARA 

ACTIVITATEA  
 
3. CURRICULUM VITAE  
 
4. ORARUL  
 
5. DOCUMENTE CURRICULARE (PENTRU DISCIPLINA PREDATA) – PROGRAMA, 

PLANIFICARE, PROIECTE DIDACTICE 
 
6. PLANIFICAREA ACTIVITATII DE CONSILIERE PSIHOPEDAGOGICA 
 
7. REGISTRUL DE EVIDENTA A ACTIVITATILOR SPECIFICE.  
 În acest registu se vor inregistra sedintele de consiliere individuala, de grup, alte activitati desfasurate 

in calitate de profesor consilier: sustinerea de lectorate cu parintii, interventii in comisii la nivelul 
unitatii, participarea la activitati metodice, implicarea in proiecte si programe, studii etc)  

 
8. INSTRUMENTE DE LUCRU SI DE EVALUARE  
 
9. CURSURI OPTIONALE – SUPORT DE CURS, MATERIALE AUXILIARE  
 
10. LISTA MATERIALELOR AFLATE IN DOTAREA CABINETULUI  
 
11. DOCUMENTE PRIVIND CALITATEA DE MENTOR, FORMATOR, PROF METODIST, MEMBRU 

AL CONSILIULUI CONSULTATIV AL ISMB, MEMBRU IN COMISII ETC  
 
12. CALIFICATIVUL ACORDAT PENTRU ACTIVITATEA DESFASURATA IN ANUL SCOLAR 

ANTERIOR (COPIE).  
 

 
 



 
 

FIŞA POSTULUI 
pentru  

PROFESOR ÎN CENTRE ȘI CABINETE DE ASISTENȚĂ PSIHOPEDAGOGICĂ 
 

Anul şcolar 2017 -2018 
 

În temeiul Legii Educaţiei Naţionale Nr. 1/2011, cu modificările şi completarile ulterioare, în 
temeiul contractului individual de muncă înregistrat în Registrul general de evidenţă a salariatilor cu nr. 
………………………şi al OMECTS  nr. 5555/07.10.2011, cu modificarile si completarile ulterioare, se 
încheie astăzi, ____________ prezenta fişă a postului.  
 
Numele şi prenumele: Denumirea postului: 

------ 
PROFESOR ÎN CENTRE ȘI CABINETE 
DE ASISTENȚĂ PSIHOPEDAGOGICĂ

Structura postului (unitatea/unitatile de invatamant/ 
sector) 

Decizia de numire: 

CMBRAE -  
Nr……………..  Data:………………. 
 
Încadrarea: PROFESOR  
 

  
Număr ore activitati de asistenţă psihopedagogică: 18 ore (din care 2-4 ore obligatie de 

catedra) 
Număr ore sarcini de serviciu (activităţi de documentare, de pregatire metodico-ştiintifică şi 
complementară): 22 ore 
 
Cerinţele postului:  

• Studii (universitatea/facultatea/anul absolvirii): 
….………………………….........................................  

• Specializarea: 
………………………………………………………….………………………………...  

• Vechime în muncă........…….......................................................................... 
• Vechime în învăţământ ..………………………………………………..…...  
• Vechime în domeniul consilierii şcolare: …………………………………...  
• Grad didactic (anul obţinerii): .………………………………………………………………  

 
Obiectivul postului:  

•   Asigurarea informării, cunoaşterii şi consilierii psihopedagogice a preşcolarilor/elevilor, părinţilor 
şi cadrelor didactice prin activităţi specifice realizate la nivel individual şi/sau de grup, acţiuni de 
colaborare cu comunităţile locale, instituţii care desfăşoară activităţi în domeniul educaţional în 
scopul orientării şcolare, profesionale şi a carierei elevilor  (conform OMECTS nr. 
5555/07.10.2011, cu modificarile si completarile ulterioare, Anexa 1 - Regulamentul de 
Organizare şi Funcţionare a Centrelor şi a Cabinetelor de Asistenţă Psihopedagogică).  

 
Relaţii profesionale:  

- Ierarhice de subordonare:  
a) organizatoric: faţă de directorul CMBRAE, coordonatorul CMBAP, directorul unităţii de 

învăţământ, responsabilul comisiei metodice; 
b) financiar şi administrativ: faţă de directorul CMBRAE; 
c) metodologic: faţă de coordonatorul CMBAP 



 
 

- De colaborare:  
a) cu profesorii consilieri şi logopezi din reţeaua CMBRAE; 
b) cu toate cadrele didactice, părinţii şi elevii din unităţile şcolare în care funcţionează; 
c) cu mediatorii şcolari şi asistenţii sociali ai CMBAP şi CMBRAE; 
d) cu personalul didactic, didactic auxiliar, personalul nedidactic al CMBRAE/CMBAP. 

- De reprezentare a unităţii şcolare la activităţi/concursuri/festivaluri/târguri de ofertă 
educaţională la care participă ca delegat. 

 
Norma didactică/ timpul de lucru:  
Norma didactică aferentă postului de profesor consilier şcolar din cabinetele de asistenţă 
psihopedagogică se stabileste în baza prevederilor art. 262 din Legea nr. 1/2011 şi art. 14 (2) din Anexa 
1 la OMECTS 5555/07.10.2011 cu modificarile si completarile ulterioare. 
 
Norma didactica aferenta postului de profesor consilier scolar din cabinetele de asistenta 
psihopedagogica cuprinde un numar de 40 de ore/saptamana, repartizate astfel: 

   a) 18 ore/saptamana care constau in: activitati de asistenta psihopedagogica, desfasurate 
individual si colectiv cu prescolarii/elevii, orientare, reorientare scolara si profesionala, activitati de 
consiliere a prescolarilor, elevilor, parintilor, cadrelor didactice, din care 4 ore/saptamana de predare 
in specialitate sau ore in cadrul curriculumului la decizia scolii din ariile curriculare om si 
societate ori consiliere si orientare, in acord cu planul-cadru, conform specializarii/specializarilor 
inscrise pe diploma/diplomele de studii, in concordanta cu Centralizatorul privind disciplinele de 
invatamant, domeniile si specializarile, precum si probele de concurs, valabile pentru incadrarea 
personalului didactic din invatamantul preuniversitar; 
   b) 22 de ore/saptamana care constau in: activitati de pregatire metodico-stiintifica si 
complementara, stabilirea masurilor si intocmirea programelor de prevenire si interventie 
psihoeducationala, activitati metodico-stiintifice, colaborarea cu comunitatile locale, participarea la 
sedinte si lectorate cu parintii, la comisiile metodice si consiliile profesorale cu tematica specifica, 
respectiv activitati de diriginte la solicitarea conducerilor unitatilor de invatamant in care isi desfasoara 
activitatea. 
 

I. ATRIBUŢII 
(cf. Cap. III, Sec. a 2-a, Art. 16, Art. 17 si Art. 18, din Anexa nr 1 la OMECTS nr 5555/ 

07.10.2011, cu modificarile si completarile ulterioare, Regulament-cadru privind organizarea şi 
funcţionarea centrelor judetene/al Municipiului Bucureşti şi a cabinetelor de asistenţă 

psihopedagogică) 
 
1. PROIECTAREA ACTIVITĂŢII DE ASISTENŢĂ PSIHOPEDAGOGICĂ: 
1.1 Realizează analiza de nevoi a beneficiarilor din unitatea de învăţământ; 
1.2 Elaborează documentele manageriale în concordanță cu rezultatele analizei de nevoi şi cu specificul 

activităţii (plan managerial, registru de activităţi, orar, planificare pentru activităţile opţionale şi alte 
documente); 

1.3 Propune şi organizează programe de orientare şcolară, profesională şi a carierei elevilor în unităţile 
de învăţământ unde îşi desfăşoară activitatea; 

1.4 Propune în cadrul curriculumului la decizia şcolii cursuri opţionale vizând dezvoltarea personală a 
elevilor; 

1.5 Elaborează studii psihosociologice privind opţiunile elevilor claselor terminale vizând calificările 
profesionale prin învăţământul profesional şi liceal, precum și tipurile de unități de învățământ din 
cadrul rețelei și alte tipuri de studii în funcție de nevoile identificate. 

 
 



 
2. REALIZAREA ACTIVITĂŢILOR DE ASISTENŢĂ PSIHOPEDAGOGICĂ: 
2.1 Asigură informarea şi consilierea preşcolarilor/elevilor, părinţilor şi a cadrelor didactice pe diferite 
problematici: cunoaştere si autocunoaştere, adaptarea elevilor la mediul şcolar, adaptarea şcolii la 
nevoile elevilor, optimizarea relaţiilor şcoală-familie; 
2.2 Asigură, prin intermediul metodelor, procedeelor şi tehnicilor specifice, prevenirea şi diminuarea 
factorilor care determină tulburări comportamentale, comportamente de risc sau disconfort psihic; 
2.3 Realizează investigarea psihopedagogică a copiilor și elevilor la solicitarea parintilor/tutorilor legali; 
2.4 Asigură servicii de consiliere şi asistenţă psihopedagogică pentru copiii cu cerinţe educaţionale 
speciale; 
2.5 Recomandă părinţilor consultarea altor instituţii pentru problemele care nu sunt de competenta lor - 
centre logopedice, comisii de expertiză, cabinete medicale, cabinete psihologice; 
2.6 Organizează  lectorate pentru părinţi cu tematică specifică; 
2.7 Sprijină şi asigură asistenţa şi consilierea metodologică a cadrelor didactice; 
2.8 Oferă servicii de consiliere şi cursuri pentru părinţi şi cadre didactice. 
2.9 Eficientizează relaţia şcoală – familie; 
2.10 Organizează, coordonează şi/sau implementează activităţile extracurriculare; 
2.11 Implică partenerii educaţionali în realizarea de parteneriate. 
 
3. EVALUAREA ŞI PREZENTAREA REZULTATELOR ACTIVITĂŢII DE ASISTENŢĂ 
PSIHOPEDAGOGICĂ: 
3.1 Elaborează chestionarele de satisfacţie a beneficiarilor; 
3.2 Administrează chestionarele de satisfacţie a beneficiarilor; 
3.3 Interpretează rezultatele chestionarelor de satisfacţie a beneficiarilor; 
3.4 Prezintă în consiliul profesoral al unităţii de învăţământ un raport de activitate semestrial care să 
cuprindă informaţii privind: numărul de copii/elevi, părinţi, cadre didactice care au beneficiat de servicii 
de consiliere şi asistenţă psihopedagogică, măsurile ameliorative propuse pentru situaţiile de criză, 
situaţiile speciale şi măsurile întreprinse pentru rezolvarea/ameliorarea acestora, alte informaţii solicitate 
de unitatea de învăţământ; 
3.5 Prezintă în cadrul comisiilor metodice şi in cadrul consiliul profesoral al unităţii de învăţământ 
rezultatele studiilor/cercetărilor realizate; 
3.6 Completează anual fişa de evaluare şi o transmite spre analiza responsabilului comisiei metodice şi 
consiliului de administratie al CMBRAE. 
 
4. MANAGEMENTUL CLIMATULUI ŞCOLAR: 
4.1 Gestionează situaţiile conflictuale în relaţiile profesor-elevi, elevi-elevi, profesor-profesor, profesor-
familie, copil-familie; 
4.2 Abordează diferenţiat elevii, în funcţie de nevoile lor specifice; 
4.3 Optimizează comunicarea profesor-elevi, elevi-elevi, profesor-profesor, profesor-familie, copil-
familie, utilizând feed-back-ul bidirectional în comunicare. 
4.4 Monitorizeaza comportamentele copiilor/elevilor si gestioneaza situatiile conflictuale la nivelul 
unitatii scolare, sesizand autoritatilor competente orice caz de abuz si/ sau neglijare.  
4.5 Monitorizarea copiilor/elevilor cu părinții plecați la muncă în străinătate. 
 
5. MANAGEMENTUL CARIEREI SI AL DEZVOLTARII PERSONALE: 
5.1 Participă şi se implică în activităţile propuse în cadrul şedinţelor metodice desfăşurate la nivel de 
sector şi municipiu; 
5.2 Participă la stagii de formare/ cursuri de perfectionare/ grade didactice/ manifestări ştiintifice şi 
altele; 
5.3Valorificarea cunostinţelor/abilităţilor/competenţelor dobândite în cadrul activităţilor de 
formare/perfectionare. 
 



 
6. CONTRIBUŢIA LA DEZVOLTAREA INSTITUŢIONALĂ ŞI LA PROMOVAREA 
IMAGINII CMBRAE ŞI A UNITĂŢII ŞCOLARE: 
6.1 Se implică în realizarea ofertei educaţionale; 
6.2 Iniţiază şi derulează proiecte şi parteneriate; 
6.3 Participă la consiliile profesorale, sedinţele cu părinţii şi, dupa caz, la alte acţiuni organizate de 
unitatea de învăţământ; 
6.4 Participă, la solicitarea unităţii de învăţământ şi/sau a CMBRAE/CMBAP, la diverse proiecte şi 
programe educationale; 
6.5 Colaborează cu diverse instituţii şi organizatii neguvernamentale care oferă servicii şi desfăsoară 
activităţi în sfera educaţională; 
6.6 Colaborează cu cabinetele logopedice; 
6.7 Colaborează cu cadrele didactice itinerante şi de sprijin; 
6.8 Colaborează cu mediatorii şcolari. 
6.9 Respecta și promoveaza deontologia profesionala. 
 
7. CONDUITA PROFESIONALA: 
7.1 Manifesta atitudini morale si civice (limbaj, ținută, respect, comportament). 
7.2 Respecta și promoveaza deontologia profesionala. 
 

II. ALTE ATRIBUŢII 

În funcţie de nevoile specifice ale CMBRAE/unităţii de învăţământ, salariatul este obligat să 
îndeplineasca şi alte sarcini repartizate de angajator, precum şi să respecte normele, procedurile de 
sănătate şi securitate a muncii, de PSI și ISU, în condiţiile legii: 
.......................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................... 

Atribuţiile funcţiei de diriginte, ale responsabililor de comisie metodică şi ale altor comisii funcţionale 
din cadrul CMBRAE/unitatea de învăţământ sunt prevăzute în prezenta fișă (dacă este cazul). 

 

Raspunderea disciplinară:  

Neîndeplinirea sarcinilor de serviciu sau îndeplinirea lor în mod necorespunzător atrage după sine 
diminuarea calificativului şi/sau sancţionarea disciplinară, conform prevederilor legii. 

 
Coordonator  CMBAP,                           Director CMBRAE, 
Prof. ROBERT FLORIN FLOREA                      Prof. AURELIA FLORINA STĂNCULESCU 
   
 
Profesor consilier școlar, 

 
 
 

Prof.    
   
   

 



  Curriculum Vitae  
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INFORMAŢII PERSONALE Scrieţi numele şi prenumele  
[Toate câmpurile CV-ului sunt opţionale. Ştergeţi câmpurile goale.] 

  

 Scrieţi numele străzii, numărul, oraşul, codul poştal, ţara  

 Scrieţi numărul de telefon     Scrieţi numărul de telefon mobil        

 Scrieţi adresa de email  

Scrieţi adresa paginii web personale   

Scrieţi tipul de messenger pe care-l folosiţi (Yahoo, skype etc.) Scrieţi numele de utilizator pe 
messenger (Yahoo, skype etc.)   

Sexul Scrieţi sexul | Data naşterii zz/ll/aaaa | Naţionalitatea Scrieţi naţionalitatea  
 

 
EXPERIENŢA PROFESIONALĂ 

[Descrieţi separat fiecare loc de muncă. Începeţi cu cel mai recent.] 

 
EDUCAŢIE ŞI FORMARE 

[Adăugaţi câmpuri separate pentru fiecare etapă de formare. Începeţi cu cea mai recent.]  

 
COMPETENΤE PERSONALE 

[Ştergeţi câmpurile necompletate.]  

 

LOCUL DE MUNCA PENTRU 
CARE SE CANDIDEAZĂ 

POZIŢIA 
LOCUL DE MUNCĂ DORIT 

STUDIILE PENTRU CARE SE 
CANDIDEAZĂ 

Scrieţi locul de muncă pentru care se candidează / poziţia / locul de 
muncă dorit / studiile pentru care se candidează (îndepărtaţi 
câmpurile irelevante din coloana stângă)  

Scrieţi datele (de la - până la)  Scrieţi ocupaţia sau poziţia ocupată  
Scrieţi denumirea angajatorului şi localitatea (scrieţi şi adresa completă şi pagina web)  

▪ Scrieţi principalele activităţi şi responsabilităţi  

Tipul sau sectorul de activitate Scrieţi tipul sau sectorul de activitate  

Scrieţi datele (de la - până la)  Scrieţi calificarea obţinută  Scrieţi nivelul EQF,
dacă îl cunoaşteţi

Scrieţi denumirea organizaţiei de educaţie sau formare şi localitatea (dacă este relevant, scrieţi şi ţara) 

▪ Scrieţi lista principalelor materii studiate şi abilităţile acumulate  

Limba(i) maternă(e) Scrieţi limba maternă / limbile materne  
  

Alte limbi străine cunoscute ΙNΤELEGERE  VORBIRE  SCRIERE  

Ascultare  Citire  
Participare la 
conversaţie  

Discurs oral   

Specificaţi limba străină Specificaţi nivelul  Specificaţi nivelul Specificaţi nivelul Specificaţi nivelul  Specificaţi nivelul 
 Scrieţi denumirea certificatului. Scrieţi nivelul, dacă îl cunoaşteţi.  

Specificaţi limba străină Specificaţi nivelul  Specificaţi nivelul Specificaţi nivelul Specificaţi nivelul  Specificaţi nivelul 
 Scrieţi denumirea certificatului. Scrieţi nivelul, dacă îl cunoaşteţi.  

 Niveluri: A1/2: Utilizator elementar - B1/2: Utilizator independent - C1/2: Utilizator experimentat  
Cadrul european comun de referinţă pentru limbi străine  

Competenţe de comunicare  Scrieţi competenţele de comunicare deţinute. Specificaţi contextul în care au fost acestea dobândite. 
De exemplu: 
▪ bune competenţe de comunicare dobândite prin experienţa proprie de manager de vânzări 



   Curriculum Vitae   Scrieţi numele şi prenumele  
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INFORMAΤII SUPLIMENTARE 

 

 
ANEXE 

 

 

Competenţe 
organizaţionale/manageriale  

Scrieţi competenţele organizaţionale/manageriale. Specificaţi contextul în care au fost acestea 
dobândite. De exemplu: 
▪ leadership (în prezent, sunt responsabil/ă de o echipă de 10 persoane) 

Competenţe dobândite la locul de 
muncă  

Scrieţi competenţele dobândite la locul de muncă şi care nu au fost menţionate anterior. Specificaţi 
contextul în care au fost acestea dobândite. De exemplu:  
▪ o bună cunoaştere a proceselor de control al calităţii (în prezent fiind responsabil cu auditul calităţii) 

Competenţe informatice  Scrieţi competenţele informatice deţinute. Specificaţi contextul în care au fost acestea dobândite. De 
exemplu: 
▪ o bună cunoaştere a instrumentelor Microsoft Office™ 

Alte competenţe  Scrieţi alte competenţe care nu au fost menţionate anterior. Specificaţi contextul în care au fost 
acestea dobândite. De exemplu: 
▪ tâmplărie 

Permis de conducere  Scrieţi categoria permisului de conducere pe care îl deţineţi. De exemplu  
▪ B 

Publicaţii 
Prezentări 

Proiecte 
Conferinţe 
Seminarii 
Distincţii 

Afilieri 
Referinţe 

Mentionaţi publicaţiile, prezentările, proiectele, conferinţele, seminarele, distincţiile, afilierile şi 
referinţele pe care le consideraţi relevante. Ştergeţi câmpurile irelevante din coloana stângă. 
Exemplu de publicaţie: 
▪ Cum să întocmeşti un CV de succes?, New Associated Publishers, London, 2002.  
Exemplu de proiect: 
▪ Biblioteca publică din Devon. Arhitect principal responsabil cu design-ul, producaţia şi supervizarea 

construcţiei (2008-2012).  

 Adăugaţi o listă a documentelor anexate CV-ului. Exemple:  
 
 
▪ copii ale diplomelor şi certificatelor de calificare; 
▪ recomandări de la locul de muncă; 
▪ publicaţii sau cercetări.  



 

 
ORAR 

Cabinetul de Asistenţă Psihopedagogică 
An şcolar _____ - ______ 

Consilier şcolar: ......................................... 
Sector: ....... 
 Unitatea şcolară (1) 

................................. 
Unitatea şcolară (2) 
.................................. 

Unitatea şcolară  (3) 
......................... 

Unitatea şcolară (4) 
................................. 

Ziua săptămânii Interval orar Număr de ore Interval orar 
Număr de 

ore 
Interval orar Număr de ore Interval orar Număr de ore 

LUNI         

MARȚI         

MIERCURI         

JOI         

VINERI         

 
Avizat                                             Avizat                                                                     Avizat                                                                    Avizat 
Director                                          Director                                                                   Director                                                                 Director 
Unitatea şcolară (1)                        Unitatea şcolară (2)                                                Unitatea şcolară (3)                                               Unitatea şcolară (4)  

 
 



 
 

Unitatea de învăţământ....................... ...................................................................., sector.......... 
 
CABINETUL DE CONSILIERE ŞCOLARĂ ŞI  ASISTENŢĂ PSIHOPEDAGOGICĂ 
 
Profesor consilier .................................................................... 

 
FIŞA PSIHOPEDAGOGICĂ 

 
Informaţii generale                                                           

Numele şi prenumele: 
Data şi locul naşterii: 
Elev(ă) în clasa: 
 

Date medicale: 
Antecedente: 
Dezvoltatre fizică: 
Aspecte deficiente: 
 

Date familiale: 
Componenţa şi caracteristicile familiei : 
Ocupaţia părinţilor : 
 

Date şcolare : 
Nivelul reusitei scolare: 
Discipline cu rezultate deosebite: 
Discipline cu rezultate slabe : 
Motivarea rezultatelor : 
 

Integrarea sociala : 
In scoala : 
In grupul de prieteni : 
In familie : 
 

Activitati preferate: 
Motivarea sedintelor de consiliere : 
 

Desfasurarea acestor sedinte: 
Aspecte cognitive: 
Aspecte emotionale: 
Aspecte comportamentale: 

 

 
 



 
                 

     Nr. inreg……………/………………………. 
 
Aprobat,                                                                                                 Avizat,                                                              Avizat,  
Director CMBRAE,                                                                              Coordonator CMBAP,                                    Director unitate de invatamant 
Aurelia Stanculescu                                                                               Robert Florea                                                   ………………………………. 
 
 

PLANIFICAREA ACTIVITATII DE CONSILIERE PSIHOPEDAGOGICA 
 

An şcolar 2016 – 2017 
Semestrul …… 

 
Unitate şcolară ........................................................................... 
Sector........... 
Profesor consilier scolar......................................................................... 
 

NR. 
CRT. 

TEMATICA/ 
PROBLEMATICA* 

 

BENEFICIARI: 
COPII/ ELEVI 

(categoria de varsta/ 
clasa), PARINTI, 

CADRE DIDACTICE 

OBIECTIVE ACTIVITĂŢI PERIOADA OBS. 

1       
2       
3       
4       
5       
6       
7       
8       
9       
10       

 



 
* Cunoaştere şi autocunoaştere, Adaptarea elevilor la mediul şcolar, Adaptarea şcolii la nevoile elevilor în conformitate cu standardele curriculare, 
Optimizarea relaţiei elevi-părinţi-profesori, Educatie pentru sanatate, Prevenirea comportamentelor agresive, Consecinţele abandonului şcolar, OSP, 
CES altele (specifice unitatii) 
 
 
 
 
Intocmit,                                                                                                                                                         Verificat, 
Profesor consilier scolar,                                                                                                                               Responsabil comisie metodica sector……, 
………………………………………..                                                                                                                 
……………………………………………… 
Data : ………………………………..                                                                                                            Data : ……………………………….. 
 
 



 
 

NUMELE SI PRENUMELE CONSILIERULUI SCOLAR :_________________________________                                        

UNITATEA ŞCOLARA / SECTORUL___________________________________/___________ 

REGISTRU DE ACTIVITATI 

Nr. 
Crt. 

 
 

DATA 
 

DATE DE IDENTIFICARE 
 (v. legenda) 

PROBLEMA OBSERVATII 

   
 

 

   
 

 

   
 

 

   
 

 

   
 

 

   
 

 

   
 

 

   
 

 

   
 

 

   
 

 

 
Legenda:  
E – Nume prenume elev 
P – Nume prenume parinti 
CD – Nume prenume cadru didactic 
CL - clasa 



 
 
 

CHESTIONAR PRIVIND CALITATEA SERVICIILOR DE CONSILIERE EDUCAŢIONALÃ 
 
 

1. Cât de mulţumit/ã sunteţi de activitatea consilierului şcolar din instituţia dvs.? 
 

a) foarte mulţumit/ã  
b) mulţumit/ã  
c) mai puţin mulţumit/ã  
d) deloc mulţumit/ã  

Argumentaţi rãspunsul. 
........................................................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................................................... 
 
2. În ce situaţii aţi colaborat cu consilierul şcolar din unitatea dvs.? 
........................................................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................................................... 
 

3. Cum credeţi cã este perceputã activitatea de consiliere şcolarã, sub aspectul utilitãţii, de cãtre 
cadrele didactice din unitatea de învãţãmânt pe care o conduceţi? 
 

a) foarte utilã  
b) utilã  
c) mai puţin utilã  
d) deloc utilã  
e) nu pot aprecia  

 
4. Aveţi o evidenţã a documentelor cabinetului de consiliere şcolarã (planul managerial, raportul de 
activitate semestrial/anual, regulamentul de funcţionare a cabinetului de asistenţã psihopedagogicã, 
fişa postului, fişa de evaluare)? 
 

a) Da  
b) Nu  

 
5. Puteţi susţine activitatea cabinetului de asistenţã psihopedagogicã prin asigurarea urmãtoarelor 
resurse materiale necesare: consumabile (toner, coli de scris), mijloace de comunicare (telefon, 
fax, Internet)? 
 

a) Da  
b) Nu  

 
6. Ce sugestii aveţi pentru îmbunãtãţirea activitãţii cabinetului de consiliere din şcoala dvs.? 
........................................................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................................................... 
 
 
Unitate şcolarã...............................................................................................................................Sector...... 
 
Numele consilierului şcolar din unitatea dumneavoastrã........................................................................... 

 
 
 

Vizat, 
Director, unitate de învăţământ 

................................................ 
 
 



 
 

Nr. ……………./………….2017 

FIȘA DE AUTOEVALUARE/EVALUARE  

IN VEDEREA ACORDARII CALIFICATIVULUI ANUAL PENTRU CADRELE DIDACTICE DIN INVATAMANTUL PREUNIVERSITAR 

PROFESOR CONSILIER ȘCOLAR 

Numele si prenumele cadrului didactic:  

Specializarea (cf. diplomei de licenta):  

Unitatea/unitatile scolare:  

Perioada evaluata:   

Calificativul acordat:   

 

Domenii ale evaluarii Criterii de performanta Indicatori de performanta 
Puncta

j 
maxim 

Punctaj acordat Valida
re 

consili
ul 

profes
oral 

Auto-
evaluare 

Evaluare 
comisie 

Evaluare 
CA 

1. PROIECTAREA 
ACTIVITĂŢII DE 
ASISTENŢĂ 
PSIHOPEDAGOGICĂ: 

1.1 Realizează analiza de nevoi a beneficiarilor 
din unitatea de învăţământ; 

 

Identifica nevoile beneficiarilor, prin 
elaborarea, aplicarea si interpretarea a cel 
putin unui instrument (chestionar, interviu 
etc.) elevilor, părinților, cadrelor didactice. 

3 

    

1.2 Elaborează documentele manageriale în 
concordanță cu rezultatele analizei de nevoi şi cu 
specificul activităţii (plan managerial, registru de 
activităţi, orar, planificare pentru activităţile 
opţionale şi alte documente); 

Proiecteaza documentele manageriale în 
acord cu nevoile exprimate de beneficiari 

4 

    

1.3. Propune şi organizează programe de 
orientare şcolară, profesională şi a carierei 
elevilor în unităţile de învăţământ unde îşi 

 Inițiaza, proiecteaza si desfășoara  activități 
de orientare școlară, profesională și a carierei 
elevilor – cel putin un program de 

4 
    



 
desfăşoară activitatea; OSP/an/unitate scolara;  

1.4. Propune în cadrul curriculumului la decizia 
şcolii cursuri opţionale vizând dezvoltarea 
personală a elevilor; 
 

Propune cursuri/activitati opționale vizând 
dezvoltarea personală a elevilor – 1 curs in 
cadrul CDS sau minim 6 activitati/an 

1 

    

1.5. Elaborează studii psihosociologice privind 
opţiunile elevilor claselor terminale vizând 
calificările profesionale prin învăţământul 
profesional şi liceal, precum și tipurile de unități 
de învățământ din cadrul rețelei și alte tipuri de 
studii în funcție de nevoile identificate. 

Elaboreaza, aplica si interpreteaza studii 
psiho-sociologice privind opțiunile elevilor 
din clasele terminale ale ciclurilor de 
învățământ și/sau alte tipuri de studii în 
funcție de nevoile identificate (cel puțin un 
studiu/an) 

3 

    

 
  

15 

 

    

2. REALIZAREA 
ACTIVITĂŢILOR DE 
ASISTENŢĂ 
PSIHOPEDAGOGICĂ: 
 

2.1 Asigură informarea şi consilierea 
preşcolarilor/elevilor, părinţilor şi a cadrelor 
didactice pe diferite problematici: cunoaştere si 
autocunoaştere, adaptarea elevilor la mediul 
şcolar, adaptarea şcolii la nevoile elevilor, 
optimizarea relaţiilor şcoală-familie; 

Informeaza și consiliaza preșcolarii / elevii 
/părinții /cadrele didactice pe teme de  
cunoaştere si autocunoaştere, adaptarea 
elevilor la mediul şcolar, adaptarea şcolii la 
nevoile elevilor, optimizarea relaţiilor şcoală-
familie; realizeaza minim 90 ședințe de 
consiliere individuală/an (beneficiari: elevi, 
părinți, cadre didactice); realizeaza minim 40 
ședințe de consiliere de grup/an (consiliere 
de grup la cabinet, lecții de consiliere la 
clasă, lectorate cu părinții, cursuri pentru 
părinți și cadre didactice, sedințe cu părinții) 

6 

    

2.2  Asigură, prin intermediul metodelor, 
procedeelor şi tehnicilor specifice, prevenirea şi 
diminuarea factorilor care determină tulburări 
comportamentale, comportamente de risc sau 
disconfort psihic; 

Contribuie la diminuarea factorilor care 
determină tulburări comportamentale, 
comportamente de risc sau disconfort psihic 
prin realizarea a minim un program de 
prevenire. 

3 

    

2.3 Realizează investigarea psihopedagogică a 
copiilor și elevilor; 

Completeaza fișe de observație 
psihopedagogică pentru elevii inregistrati in 

3     



 
registrul de activitati al cabinetului. 

2.4 Asigură servicii de consiliere şi asistenţă 
psihopedagogică pentru copiii cu cerinţe 
educaţionale speciale; 

Realizeaza activități de consiliere şi asistenţă 
psihopedagogică adaptate nevoilor copiilor 
cu cerinţe educaţionale speciale (cu certificat 
de orientare scolara si profesionala). 

3 

    

2.5 Recomandă părinţilor consultarea altor 
instituţii pentru problemele care nu sunt de 
competenta lor - centre logopedice, comisii de 
expertiză, cabinete medicale, cabinete 
psihologice; 

Orienteaza părinții spre alti specialisti pentru 
probleme care nu sunt de competența 
consilierului școlar (medic, medic specialist, 
logoped, psiholog, psihoterapeut, psihiatru 
etc) 

1 

    

2.6 Organizează  lectorate pentru părinţi cu 
tematică specifică; 

Realizeaza lectorate pentru părinți cu 
tematică specifică (minim 2 lectorate/an) 

3 
    

2.7 Sprijină şi asigură asistenţa şi consilierea 
metodologică a cadrelor didactice; 

Furnizeaza suport metodologic cadrelor 
didactice; realizeaza mimim 8 activități de 
consiliere/an adresate cadrelor didactice 
(ședințe de consiliere individuală/grup, 
cursuri pentru cadre didactice/ activitati in 
cadrul sedintelor comisiilor 
metodice/consiliilor profesorale) 

3 

    

2.8  Oferă servicii de consiliere şi cursuri pentru 
părinţi şi cadre didactice. 

Planifica și organizeaza activități de 
consiliere și cursuri pentru părinți și cadre 
didactice. 

3 
    

 

 

 

 
25 

    

3. EVALUAREA ŞI 
PREZENTAREA 
REZULTATELOR 
ACTIVITĂŢII DE 
ASISTENŢĂ 
PSIHOPEDAGOGICĂ 

3.1 Elaborează chestionarele de satisfacţie a 
beneficiarilor 

Proiecteaza chestionare de satisfacție în 
acord cu specificul activității de consiliere 

3 
    

3.2 Administrează chestionarele de satisfacţie a 
beneficiarilor 

Administreaza chestionare de satisfacție unui 
eșantion reprezentativ de beneficiari 

3 
    

3.3 Interpretează rezultatele chestionarelor de 
satisfacţie a beneficiarilor 

Interpreteaza rezultatele chestionarelor 
privind gradul de satisfacție a beneficiarilor; 

4 
    



 
mai mult de 50% dintre beneficiari apreciază 
pozitiv activitatea de consiliere 

3.4 Prezintă în consiliul profesoral al unităţii de 
învăţământ un raport de activitate semestrial care 
să cuprindă informaţii privind: numărul de 
copii/elevi, părinţi, cadre didactice care au 
beneficiat de servicii de consiliere şi asistenţă 
psihopedagogică, măsurile ameliorative propuse 
pentru situaţiile de criză, situaţiile speciale şi 
măsurile întreprinse pentru rezolvarea/ 
ameliorarea acestora, alte informaţii solicitate de 
unitatea de învăţământ; 

Prezinta rezultatele activității de consiliere în 
cadrul consiliului profesoral (raport 
semestrial) 

4 

    

3.5 Prezintă în cadrul comisiilor metodice şi in 
cadrul consiliul profesoral al unităţii de 
învăţământ rezultatele studiilor/cercetărilor 
realizate 

Prezinta rezultatele studiilor/ cercetărilor 
realizate în cadrul comisiilor metodice și în 
cadrul consiliului profesoral  

3 

    

3.6 Completează anual fişa de evaluare şi o 
transmite spre analiza responsabilului comisiei 
metodice şi consiliului de administratie al 
CMBRAE. 

Completeaza rapoartele de activitate 
semestriale/raportul anual și consemneaza 
rezultatele activitatii de consiliere în fișa de 
evaluare 

3 

    

   20     

4. MANAGEMENTUL 
CLIMATULUI 
ŞCOLAR 

4.1 Gestionează situaţiile conflictuale în relaţiile 
profesor-elevi, elevi-elevi, profesor-profesor, 
profesor-familie, copil-familie 

Adoptă strategii adecvate de interventie în 
acord cu particularitățile problemelor 
identificate, contribuind la diminuarea/ 
rezolvarea situațiilor conflictuale. 

3 

    

4.2 Abordează diferenţiat elevii, în funcţie de 
nevoile lor specifice 

Proiecteaza activitati de asistenta 
psihopedagogica adaptate pentru elevii cu 
cerinte educationale speciale (cu certificat de 
orientare scolara si profesionala).   

Proiecteaza activitati de asistenta 
psihopedagogica adaptate nevoilor elevilor 
cu parinti plecati la munca in strainatate 

3 

    

4.3 Optimizează comunicarea profesor-elevi, Faciliteaza dialogul școală-familie- 2     



 
elevi-elevi, profesor-profesor, profesor-familie, 
copil-familie, utilizând feed-back-ul bidirectional 
în comunicare 

comunitate (mediaza comunicarea prin 
tehnici si procedee specifice)  

4.4 Monitorizarea comportamentelor 
copiilor/elevilor si gestionarea situatiilor 
conflictuale  

Monitorizeaza comportamentele 
copiilor/elevilor si gestioneaza situatiile 
conflictuale, sesizand autoritatilor 
competente orice caz de abuz si/ sau 
neglijare. 

2 

    

4.5 Monitorizarea copiilor/elevilor cu părinții 
plecați la muncă în străinătate. 

Participa la realizarea bazei de date cu copiii 
ai caror parinti sunt plecați la muncă în 
străinătate si proiecteaza activitati specifice 
in conformitate cu:  
Plan de măsuri pentru sprijinirea 
copiilor/elevilor cu părinții plecați la muncă 
în străinătate, elaborat de ISMB 

2 

    

   12     

5. MANAGEMENTUL 
CARIEREI SI AL 
DEZVOLTARII 
PERSONALE 

5.1 Participă şi se implică în activităţile propuse 
în cadrul şedinţelor metodice desfăşurate la nivel 
de sector şi municipiu 

Participa la ședințele metodice la nivelul 
sectorului și  al municipiului; minim 12 
ședințe la nivel de sector/an și minim 3 
ședințe la nivel de municipiu/an.   

4 

    

5.2 Participă la stagii de formare/ cursuri de 
perfectionare/ grade didactice/ manifestări 
ştiintifice şi altele 

Obține certificate de participare la cursuri de 
formare/perfecționare asigurate de către 
instituții abilitate (CCD, ISE, ONG-uri etc); 
minim o adeverință de participare/an 

2 

    

5.3 Valorificarea cunostinţelor/ abilităţilor/ 
competenţelor dobândite în cadrul activităţilor de 
formare/ perfectionare 

Disemineaza și aplica informațiile obținute în 
urma participării la cursuri de 
formare/dezvoltare profesională în cadrul 
ședințelor metodice organizate la nivel de 
sector/scoala/ consiliilor 
profesorale/lectoratelor cu părinții (cel putin 
o interventie/an) 

2 

    

   8     



 

6. CONTRIBUŢIA LA 
DEZVOLTAREA 
INSTITUŢIONALĂ ŞI 
LA PROMOVAREA 
IMAGINII CMBRAE ŞI 
A UNITĂŢII ŞCOLARE 

6.1 Se implică în realizarea ofertei educaţionale; 
Propune proiecte și programe educaționale in 
beneficiul unitatii scolare; 

1 
    

6.2 Iniţiază şi derulează proiecte şi parteneriate 
 Inițiaza, proiecteaza si desfășoara proiecte și 
parteneriate; minim un parteneriat/an. 

3 
    

6.3 Participă la consiliile profesorale, sedinţele cu 
părinţii şi, dupa caz, la alte acţiuni organizate de 
unitatea de învăţământ 

Participa la consiliile profesorale, ședințele 
cu părinții, acțiunile organizate de instituție 

2 
    

6.4 Participă, la solicitarea unităţii de învăţământ 
şi/sau a CMBRAE/CMBAP, la diverse proiecte şi 
programe educationale 

Participa la proiecte și programe 
educaționale; cel puțin o adeverință de 
participare 

3 
    

6.5 Colaborează cu diverse instituţii şi organizatii 
neguvernamentale care oferă servicii şi 
desfăsoară activităţi în sfera educaţională; 

Colaboreaza cu ONG-uri, ANOFM, 
DGASPC etc; minim o adeverință de 
colaborare/un protocol de colaborare etc. 

3 
    

6.6 Colaborează cu cabinetele logopedice 
Colaborează cu cabinetele logopedice în 
scopul soluționării problemelor specifice in 
functie de solicitari. 

1 
    

6.7 Colaborează cu cadrele didactice itinerante şi 
de sprijin 

Colaborează cu cadrele didactice itinerante şi 
de sprijin în scopul adaptării programei la 
nevoile elevului, precum și a soluționării 
problemelor școlare, comportamentale sau de 
altă natură a elevilor cu CES in functie de 
solicitari. 

1 

    

6.8 Colaborează cu mediatorii şcolari 

Colaborează cu mediatorii 
şcolari/persoane/institutii în scopul 
soluționării problemelor specifice 
(implementarea planului de desegregare 
școlară)  

1 

    

   15     

7. CONDUITA 
PROFESIONALA 

7.1 Manifesta atitudini morale si civice (limbaj, 
ținută, respect, comportament). 

Demonstreaza prin comportament atitudini 
morale si civice in relatia cu beneficiarii 

2 
    



 
serviciilor de asistenta psihopedagogica. 

7.2 Respecta și promoveaza deontologia 
profesionala. 

Cunoaste, respecta si aplica prevederile 
documentelor care reglementeaza activitatea 
specifica domeniului (OMECTS 5555/2011, 
ROF, RI etc). 

3 

    

   5     

TOTAL 100     

 

Data:  Nume prenume  Semnaturi 

  
Cadru didactic evaluat 

   

‐   
Responsabil comisie 

   

  
Director CMBRAE 

Stanculescu Aurelia   

  
Membrii CA 

Florea Robert   

  
 

Costea Carmen   

 
                                                                                    Nicula Ionut_________________________          ______________________________ 

                                                                                     Sima Angelica________________________          

                                                                                     Ciocalteu Andreea_____________________ 

                                                                                     Stefan Claudia________________________ 

                                                                                     Draghici Daniela______________________ 

                                                                                     Parsan Valeria________________________ 

                                                                                     Stanculescu Daniela___________________ 

                                                                                     Ionescu Alina________________________ 

                                                                                     Gherghe Marinela_____________________ 

‐ De la 100 pana la 85 de puncte, calificativul FOARTE BINE 
‐ De la 84,99 pana la 71 de puncte, calificativul BINE 
‐ De la 70,99 pana la 61 de puncte, calificativul SATISFACATOR 
‐ Sub 60,99 puncte, calificativul NESATISFACATOR 



 

 
Unitatea de învăţământ:__________________________________________________ 
 
CABINETUL DE CONSILIERE ŞCOLARĂ ŞI  ASISTENŢĂ PSIHOPEDAGOGICĂ 
 

PROTOCOL DE CONSILIERE / ACORD DE COLABORARE 
 
Încheiat între :  
Dl / Dna.....................................................................................profesor consilier școlar 
şi  
Dl / Dna ……………………………….............................. părinte/tutore legal , 
în vederea asigurării calităţi serviciilor de consiliere şcolară şi asistenţă psihopedagogică oferite de 
Cabinetul de consiliere şi  asistenţă psihopedagogică de la unitatea de învăţământ .............................. 
 
1. Motivul solicitării poate să fie :  
 
 dezvoltare personală  probleme comportamentale: agresivitate, hiperactivitate 
 stimă de sine scăzută  tulburări emoţionale (anxietate, depresie) 
 informare  comportamente şi atitudini deviante 
 educaţie pentru sănătate  dileme morale 
 educaţie pentru carieră  dificultăţi în luarea deciziei şi asumarea responsabilităţii 
 consiliere vocaţională  scăderea capacităţii de adaptare la realitate 
 eşec şcolar, performanţe  şcolare scăzute  dezvoltarea abilităţilor sociale-asertivitate 
 abandon şcolar  controlul stresului 
 evaluare psihopedagogică  managementul timpului 
 dificultăţi de învăţare  abuz emoţional, abuz fizic 
 dificultăţi de relaţionare  intervenţie în situaţii de criză : divorţ, boală, decesul părintelui 
 probleme de comunicare  prevenţia suicidului 
 

asistenţă socială 
 alte cazuri : .................................................................. 

...................................................................................... 
 

2. Analiza situaţiei prezente ( scurtă descriere), definirea problemei, identificarea obiectivelor :  
3. Planul de consiliere : 
4. Tipul de intervenţie : Consiliere individuală 
    Consiliere  de grup 
    Informare 
    Altele 
5. Perioada : 
6. Responsabilităţile consilierului şcolar: 
7. Responsabilităţile elevei/elevului : 
8. Responsabilităţile familiei : 
9. Recomandări  
10. Anexe cu protocolul de observaţie întocmit pentru fiecare şedinţă din planul de consiliere : 
11.Contractul de consiliere încheiat între beneficiar  elev/elevă şi consilier. 
12. Observații…................................. 
 

Semnătura profesorului consilier                          Semnătura părintelui/ tutorelui 
 

…………………………………..                           …………………………………. 
 



 
 
Unitatea de învăţământ....................... ...................................................................., sector.......... 
CABINETUL DE CONSILIERE ŞCOLARĂ ŞI  ASISTENŢĂ PSIHOPEDAGOGICĂ 
 
 

PROTOCOL DE COLABORARE 
 

Încheiat între Dl/D-na ………………………............................................ profesor diriginte şi Dl / Dna 

..................................................................................... profesor consilier în Cabinetul de consiliere şi  

asistenţă psihopedagogică, în vederea asigurării serviciilor de consiliere şcolară şi asistenţă 

psihopedagogică  pentru elevii clasei................................. 

Data încheierii protocolului :............................... 

1. Serviciile de consiliere ce pot fi solicitate : 

 Managementul clasei de elevi ; 

 Evaluarea psihoaptitudinala a elevilor ; 

 Informarea elevilor pentru o viata sanatoasa(prevenirea comportamentului antisocial, prevenirea 

bolilor cu transmitere sexuala, prevenirea consumului de droguri etc.) ; 

 Orientarea scolara si profesionala a elevilor ; 

 Asistenta metodica oferita dirigentei(lui) pentru imbunatatirea activitatii didactice ; 

 Asistenta psihopedagogica oferita parintilor. 

 

2. Modalitati de colaborare : 

 Participarea la orele de dirigentie (nr......) ; 

 Colaborarea cu dirigintele in desfasurarea unor activitati educative(.......) ; 

 Consiliere individuala a elevilor (nr. sedinte…..); 

 Consiliere individuala a parintilor (nr. ore……..); 

 Consiliere individuala a dirigintelui(nr. sedinte…..) 

 

3. Recomandari ............................................................................................................. 

 

4. Propuneri ale dirigintei(lui)........................................................................................ 

 

5. Anexe : 

 

Semnatura profesorului diriginte                                 Semnatura profesorului consilier 

…………………………………                                 ………………………………… 

 



 
 

Vizat, 
Directorul unităţii de învăţământ, 

……………………………… 

RAPORT DE ACTIVITATE 
AN ŞCOLAR 2017 - 2018 

SEMESTRUL II 
  
NUMELE SI PRENUMELE CONSILIERULUI ŞCOLAR :……………….....................................……………………. 
UNITATEA ŞCOLARĂ :……………………………………………………....…………………………..Sectorul :…… 
Data depunerii :……………………………… 
 
Tabel 1 

Număr beneficiari ai 
Activităţii cabinetului  de asistenţă 

psihopedagogică 
(CAPp) 

Tipul activităţii 
de consiliere 

Elevi Părinţi Profesori 

Consiliere individuală (numar de persoane distincte 
care au beneficiat de consiliere) 

   

Consiliere de grup în cabinet 
Nr.  

grupuri 
Nr. 

elevi 
Nr.  

grupuri 
Nr. 

părinţi 
Nr.  

grupuri 
Nr. 

profesori
      

 
Tabel 2  

Tematica abordată/Consiliere de grup la clasă Număr total activităţi Număr total beneficiari 

Autocunoaştere    
Comunicare și abilități sociale    
Managementul informațiilor și învățării   
Planificarea și dezvoltarea  carierei   
Stilul de viață sănătos   

 
Tabel 3 

Nr 
crt 

Activităţi desfăşurate conform 
Registrului de activităţi de la 

cabinetul de asistenţă 
psihopedagogică 

Indicatori de performanţă 
Beneficiari 

ELEVI 
(în cabinet) 

PĂRINŢI 
(în cabinet) 

PROFESORI 
(în cabinet) 

1 

 Nr. Elevilor consiliaţi individual 
Nr. Părinţi consiliaţi 

individual 

Nr. Profesori 
consiliaţi 
individual 

Autocunoaştere    
Comunicare și abilități sociale    
Managementul informațiilor și 
învățării 

   

Planificarea și dezvoltarea  
carierei 

   

Stilul de viață sănătos    

2 
Implicare în studii psihosociologice la nivel de scoală, sector, CMBRAE, alte instituţii: 

a) ca organizator  



 
b) ca participant  

3 

Activităţi metodico-ştiinţifice  

a) cursuri de 
formare/perfecţionare 

Denumire Formator Participant 
Instituţia 

organizatoare 
Perioada 

Nr. 
ore 

Nr. 
credite 

       
       

b) seminarii, simpozioane, 
conferinţe, workshopuri, congrese 
 

Denumire 
 
 
 

Participant 
fără lucrare 

 

 

Participant cu 
lucrare 

 
 

Titlul lucrării 
 
 

Locul 
desfăşurării 

 

Data 
 

      
      

4 

Activități de 
promovare/informare 
(publicatii, participari la 
emisiuni radio-TV) 

Titlul/ 
tema 

Instituţia Data 

   
   

5 Alte activităţi relevante 
 
 
 

6 

Problematica (cazuistica) cu cea 
mai mare frecvenţa înregistrată 
în unitatea dvs. 

(*Ierarhizați 
problematica/cazuistica 
înregistrată în unitatea dvs.) 

 

Autocunoaştere  

Comunicare și abilități sociale  

Managementul informațiilor și învățării  

Planificarea și dezvoltarea  carierei  

Stilul de viață sănătos  

7 
Copii cu CES (cu certificat de 
orientare scolara si 
profesionala) 

Nr. cazuri în unitatea şcolară 
Nr. copii în proces de consiliere 

psihopedagogica 
  

8 
Copii ai căror părinți sunt 
plecați la muncă în străinătate 

Nr. cazuri în unitatea şcolară 
Nr. copii în proces de consiliere 

psihopedagogica 
  

9 Copii în risc de abandon școlar 
Nr. cazuri în unitatea şcolară 

Nr. copii în proces de consiliere 
psihopedagogica 

  

 
Implicarea în proiecte şi programe 
 

Nr. 
Crt. 

Titulul 
proiectului/ 

programului 

Calitatea 
(iniţiator, 

participant, 
colaborator) 

Tipul 
(local, 

regional, 
naţional, 

european) 

Finanțare 

Loc de 
desfăşurare 

Grup 
ţintă 

Durata 
(înluni) 

Fără 
finanțare 

Finanţare 
internă 

Finanţare 
externă 

1          
2          
3          

 
Situaţia cazurilor de agresivitate/ bullying/ violenţă şcolară 

Numar de activităţi de informare,  prevenire si consiliere    
Număr de elevi consiliaţi individual  
Număr de elevi consiliaţi în grup (cabinet sau clasa)  



 
Număr de părinţi consiliaţi (părinţi ai copiilor identificaţi având comportamente agresive / violente)  
Număr de profesori consiliaţi   
Număr cazuri ameliorate în urma procesului de consiliere  

 
Activităţi de informare şi prevenire a consumului de substanţe cu risc 

Număr subiecţi consiliaţi individual Număr activităţi de informare, prevenire 

  

 
 
Notă : 

- Consilierii care îşidesfăşoarăactivitateaîn mai multe unităţi şcolare vor întocmi rapoarte separate pentru fiecare 
ciclu de şcolaritate. 

- Tabelul nr 2 poate cuprinde atatea randuricatetematici distincte au fostabordate  in activitatilecuelevii la clasa ; 
- Se pot înscrie în raport şi alte informaţii relevante pentru activitatea de consiliere desfăşurată în unitatea şcolară, 

nemodificând structura acestuia. Aceste date se pot trece după tabelul care înregistrează proiectele şi programele 
- Acest raport se va completa în varianta electronică şi apoi se va printa în vederea avizării lui. 

 
 
 
 

Vizat, 
Coordonator CMBAP                                                             Semnatura 
Prof. ROBERT FLORIN FLOREA                                                          Profesor consilier şcolar 
                                                                                                                     …………………………… 

 

 



 
 
                                                         Nr. CMBRAE ...……..../…...……………...... 

 

 

CERERE CONCEDIU ODIHNA 

 

Subsemnata(ul),....................................................................................................

profesor consilier scolar la (unitatea scolara) CMBRAE - 

…………………………………………………….………….........................................

, sector.........., Bucuresti, va informez ca voi desfasura activitate in unitatea 

scolara/CMBRAE, dupa cum urmeaza:     

Vacanta 
Perioada in care se poate 

efectua concediul de odihna 
Activitate (perioada)* 

Iarna 

23.12.2017 – 31.12.2017 

(2 zile lucratoare) 

 

01.01.2018 – 14.01.2018 

(8 zile lucratoare) 

 

Intersemestriala 
03.02.2018 – 11.02.2018 

(5 zile lucratoare) 

 

Primavara 
31.03.2018 – 10.04.2018  

(5 zile lucratoare) 

 

Vara 

16.06.2018 – 30.06.2018 

(10 zile lucratoare) 

 

01.07.2018 – 31.07.2018 

(22 zile lucratoare) 

 

01.08.2018 – 31.08.2018 

(22 zile lucratoare) 

 

TOTAL 74 zile lucratoare 12 zile lucratoare 

 

* NOTA: Suma zilelor din coloana Activitate trebuie sa fie 12, avand in vedere ca 

zilele de concediu de odihna sunt 62 iar zilele de vacanta din anul scolar 2017 - 2018 

sunt 74.  

Data                                                                                 Semnatura 

     .......................                                                              ........................................ 

 

Doamnei Director a Centrului Municipiului Bucuresti de Resurse si Asistenta 

Educationala 
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