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          Aprobat în C.A. al C.J.R.A.E. din data de 09.09. 2021 
 

 

FIŞA POSTULUI 
PENTRU PROFESORUL LOGOPED DIN CADRUL S.E.O.S.P.  

An școlar 2021-2022 

 

 

         În temeiul Legii Educaţiei Naţionale nr.1/2011, cu modificările şi completările ulterioare, al 

OMECTS nr.5555/2011, al OMECTS nr. 6.143/2011 cu modificările și completările ulterioare şi al 

Contractului individual de muncă înregistrat în Registrul general de evidenţă a salariaţilor cu numărul 

………., se încheie astăzi ….. ..….prezenta fişă a postului: 
 

Numele şi prenumele:  ………………………………………………………………………………….... 

Unitatea/unitățile de învățământ în care profesorul logoped își desfășoară activitatea:  

C.J.R.A.E./SEOSP…………......................................................................................................................... 

Denumirea postului: Profesor logoped  

Decizia de numire: …………………………………….. 

Încadrarea: : □ titular/□ detaşat/□ suplinitor/□ cadru didactic asociat 

Număr ore intervenție logopedică: 16 ore 

Număr ore sarcini de serviciu (activități de documentare, de pregătire metodico-științifică și comple-  

mentară: 24 ore 

 

Cerinţele postului 

✓ Studii/anul obținerii licenței:………………………………………………………………................. 

✓ Studii specifice postului:……………………………………………………………………............... 

✓ Specialitatea:.………………………………………………………………………………................ 

✓ Vechime în muncă:…………………………………………………………………………............... 

✓ Vechime în învăţământ:………………………………………………………………….................... 

✓ Vechime în domeniul logopediei:.…………………………………………………………................ 

✓ Grad didactic/anul obținerii………………………………………………………………………...... 

 Relaţii profesionale: 

 - Ierarhice de subordonare: 

Relaţii ierarhice: 

• se subordonează financiar, metodologic şi organizatoric directorului CJRAE  

Relaţii de colaborare funcţionale: 

• cu membrii SEOSP/COSP; 

• cu profesorii consilieri şcolari din reţeaua CJAP; 
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• cu profesorii logopezi din CLI şi cabinetele logopedice interşcolare; 

• cu responsabilii de caz servicii psihoeducaționale; 

• cu personalul didactic/didactic auxiliar al unitãţii; 

• cu profesorii de sprijin /itineranţi din cadrul CSEI; 

• cu mediatorii şcolari; 

 

 Obiectivul postului: 

• Asigurarea informării, cunoaşterii şi consilierii psihopedagogice a preşcolarilor/elevilor, prin 

consultaţii individuale şi colective, acţiuni de îndrumare a părinţilor şi a cadrelor didactice, precum 

şi acţiuni de colaborare cu comunităţile locale, în scopul orientării şcolare, profesionale şi a carierei 

elevilor, prin informare, documentare, consiliere logopedic (conform Regulamentului de Organizare 

şi  Funcţionare a Centrelor şi a Cabinetelor de Asistenţă Psihopedagogică nr. 5.555/ 7.10.2011). 

 

 Norma didactică/timp de lucru aferent unei norme de logoped: 

        Norma didactică aferentă postului de profesor logoped din centrele şi cabinetele logopedice 

interşcolare se stabilește în baza prevederilor art. 262 din Legea nr. 1/2011 și art. 10 (1), (2) din Anexa 2 

la O.M.E.C.T.S. 5555/07.10.2011 și cuprinde un număr de 40 de ore/săptămână, repartizate astfel: 

a. 16 ore/săptămână desfăşurate în cadrul C.L.I., care constau în: depistarea, evaluarea şi 

identificarea tulburărilor de limbaj şi de comunicare; corectarea tulburărilor de limbaj şi de  

comunicare prin programe de intervenţie specifice; consilierea părinţilor şi a cadrelor 

didactice în problematica specifică; 

b. 24 de ore/săptămână care constau în: activităţi de pregătire metodico-ştiinţifică şi 

complementară, stabilirea măsurilor şi întocmirea programelor de prevenire şi intervenţie 

logopedică, activităţi metodico-ştiinţifice, colaborarea cu comunităţile locale. 

    Atribuţii specifice postului: 

a) elaborează documentele de planificare anuală si semestrială a activităţii, la solicitarea CJRAE; 

b) completează documentele de evidenţă a activităţii desfăşurate;  

c) înaintează către CJRAE rapoarte de activitate lunar, semestrial şi anual; 

d) participă la întâlnirile metodice organizate de CJRAE; 

e) înaintează directorului spre avizare documentele de planificare a activităţii, programele de prevenţie/ 

intervenţie/ dezvoltare personală, rapoartele de activitate şi  registrul de evidenţă a activităţii de 

consiliere. 

f) evaluează psihopedagogic copiii în vederea obţinerii certificatului de orientare şcolară; 

g) stabilește nivelul de cunoștințe al copilului și gradul de asimilare și corelare a acestora cu posibilitățile 

și nivelul intelectual al copilului; 

h) verifică concordanța dintre continutul menționat în fișa psihologică și manifestările prezente ale 

copilului la evaluarea psihoeducațională din cadrul SEOSP;  
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i)    solicită informații suplimentare în cazul în care există o discrepanță între nivelul de achiziții și nivelul 

intelectual al copilului; 

j)     evaluează împreună cu ceilalţi specialişti ai SEOSP copiii/elevii/tinerii cu cerinţe educaţionale 

speciale;  

k) consilieză părinţii/tutorii legali/CIEC în vederea orientării şcolare şi profesionale adecvate a 

copiilor/elevilor/tinerilor; 

l)    completează împreună cu ceilalţi specialişti raportul sintetic de evaluare  precum și fișa de evaluare 

psihoeducațională  și le înregistrează în registrul de evidență; 

m) transmite COSP propunere de orientare școlară și profesională; 

n) prezintă cazurile în cadrul întâlnirilor COSP; 

o) monitorizează serviciile psihoeducaționale oferite copiilor/elevilor cu Cerințe Educaționale Speciale; 

p) oferă suport responsabilului de caz în vederea întocmirii planului de servicii individualizat al copilului 

cu CES și realizează monitorizarea implementării acestora; 

q) în cazul copilului care nu prezintă CES dar este nedeplasabil din motive medicale, psihologul 

analizează documentele din dosarul acestuia în vederea formulării propunerii de orientare școlară și 

profesională pentru școlarizare la domiciliu; 

r) consiliere parentală conform ordinului Nr. 3124/2017 din 20 ianuarie 2017 privind aprobarea 

Metodologiei pentru asigurarea suportului necesar elevilor cu tulburări de învăţare, ART. 32 (1). 

s) organizează şi desfăşoară  activităţi didactice, curriculare şi extracurriculare în mediul şcolar, 

extraşcolar şi în mediul online;  

t) îşi formează deprinderi de studiu individual şi în echipă în vederea formării/dezvoltării competenţei 

de «a învăţa să înveţi»;  

u) promoveză activităţi de învăţare interactivă prin utilizarea unor instrumente realizate cu ajutorul 

tehnologiei. 

 

 

Obligaţii în C.J.R.A.E (cf.  Anexa 2, Art. 11, din R.O.F a CLI): 

a) identificarea, depistarea şi înregistrarea copiilor sesizaţi din zona de intervenţie logopedică 

(CJRAE), examinarea la cererea părinţilor şi/sau a unităţii de învăţământ în vederea orientăţii 

şcolare şi profesionale;  

b) înregistrarea copiilor cu tulburări de limbaj în fişele de depistare avizate de responsabilul SEOSP şi 

de către directorul CJRAE;  

c) convocarea copiilor cu tulburări de limbaj la CLI, pe bază de invitaţii scrise adresate părinţilor;  

d) examinarea logopedică complexă şi psihopedagogică a copiilor consiliaţi/sprijiniţi în vederea 

orientării şcolare şi profesionale, în colaborare cu familia, cu cadrele didactice şi cu consilierul şcolar, 

acolo unde este cazul, în scopul identificării tuturor factorilor care au influenţat evoluţia limbajului şi 

a comunicării copilului;  
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e) formularea diagnosticului şi prognosticului pentru fiecare copil/elev evaluat;  

f) proiectarea activităţii de terapie a tulburărilor de limbaj şi de comunicare identificate, acolo unde 

este cazul;  

g) intervenţia terapeutic-recuperatorie în concordanţă cu diagnosticul logopedic al copiilor/elevilor 

examinaţi;  

h) evaluarea periodică a progreselor realizate de elevi şi reproiectarea activităţii de intervenţie. 

 

Conduita profesională 

a) Manifestarea atitudinii morale şi civice; 

b) Respectarea şi promovarea deontologiei profesionale. 

 

Alte atribuții în conformitate cu competențele profesionale și locul de muncă 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

În  funcție de nevoile specifice ale C.J.R.A.E., salariatul este obligat să îndeplinească și alte sarcini 

repartizate de către angajator și/sau care îi revin conform deciziilor/hotărârilor Consiliului de 

Administrație al C.J.R.A.E.   

_________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 _________________________________________________________________________________ 

   

 

Răspundere disciplinară 

Neîndeplinirea sarcinilor de serviciu sau îndeplinirea lor în mod necorespunzător atrage după sine 

diminuarea calificativului și/sau sancționarea disciplinară, conform prevederilor legii 

 

       Data: 

 

        Director C.J.R.A.E. Sălaj,      Profesor logoped în SEOSP,                                                                                  

               Prof. Mesaros Adina Emilia                                                                             
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