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FIŞA POSTULUI 
PENTRU PROFESORUL LOGOPED COORDONATOR 

DIN CENTRUL LOGOPEDIC INTERȘCOLAR 

 

 

         În baza Legii Educației Naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare; a OMECTS 

nr. 5555/2011 privind Regulamentul de Organizare și Funcționare a Centrului Județean de Resurse și de 

Asistență Educațională; a Ordinului nr. 6143/2011 privind aprobarea Metodologiei de evaluare anuală a 

activității personalului didactic și didactic auxiliar; a Ordinului MEN nr. 3597/18.06.2014 privind 

modificarea și completarea metodologiei de evaluare anuală a activității personalului didactic și didactic 

auxiliar, aprobată prin Ordinul MECTS nr. 6143/2011; în temeiul Contractului individual de muncă 

înregistrat în Registrul general de evidență a salariaților cu numărul ................ și a hotărârii Consiliului de 

Administrație al Centrului Judțean de Resurse și de Asistență Educațională Sălaj, din data de 

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

 

 

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

1. Unitatea/unităţile de învăţământ în care îşi desfăşoară activitatea: 

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

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

2. Titlul postului: .................................................................................................................................... 

3. Cerinţele postului : 

 

✓ Studii:…………………………………………………………………………………………............ 

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

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

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

✓ Grad didactic:………………………………………………………………………………………… 

✓ Poziţie pe post ( titular / detaşat / suplinitor):………………………………………………………... 

 

4. Obiectivele postului: 

4.1 Obiectiv general:  

- terapia tulburărilor de limbaj și/sau de comunicare, elaborarea și relalizarea unor 

programe/proiecte specifice, corespunzătoare principalelor disfuncționalități ale limbajului și comunicării; 

 - coordonarea metodologică a profesorilor logopezi din cadrul C.J.R.A.E. – Centrul Logopedic 

Interșcolar Sălaj. 
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4.2 Obiective specifice: 

 - depistarea, evaluarea complexă și identificarea tulburărilor de limbaj și de comunicare la copiii 

preșcolari cuprinși sau nu în grădinițe și la școlarii mici; 

 - asigurarea caracterului preventiv al activității de terapie logopedică, prin acordarea unei atenții 

prioritare copiilor preșcolari cu tulburări de limbaj, în scopul prevenirii instalării dificultăților de învățare 

a scris-cititului la vârsta școlară; 

 - orientarea terapiei logopedice spre corectare, recuperare, compensare, adaptare și integrare 

școlară și socială; 

 - corectarea tulburărilor de limbaj și/sau de comunicare în vederea diminuării riscului de eșec 

școlar; 

 - sprijinirea cadrelor didactice în abordarea personalizată a copiilor/elevilor cu tulburări de limbaj 

și/sau de comunicare; 

 - coordonarea activităților specifice comisiei metodice a profesorilor logopezi din cadrul 

C.J.R.A.E. – C.L.I. Sălaj. 
 

5. Relaţii profesionale: 

- ierarhice de subordonare: 

a. Director C.J.R.A.E. sau înlocuitorul delegat al directorului C.J.R.A.E.;  

b. De subordonare organizatorică: directorului unităţii şcolare unde funcţionează; 

- de colaborare: 

a. Cu personalul din C.J.R.A.E; 

b. Cu personalul din unitatea / unităţile şcolare în care își desfășoară activitatea; 

c. Cu instituţii guvernamentale şi neguvernamentale implicate în realizarea obiectivelor 

educaţionale; 

   - de reprezentare  a C.J.R.A.E. la activități/concursuri/festivaluri etc. la care participă ca delegat. 

 

6.  Atribuţii : 

a. Generale: 

- depistarea, evaluarea şi identificarea tulburărilor de limbaj şi de comunicare la copiii preşcolari 

înscrişi sau nu în grădiniţe şi la şcolarii mici; 

- înregistrarea copiilor cu tulburări de limbaj în fişele de depistare avizate de către directorul unităţii 

în care s-a făcut depistarea; 

- examinarea logopedică complexă şi psihopedagogică a copiilor consiliaţi/sprjiniţi, 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; 

- formularea diagnosticului şi prognosticului pentru fiecare copil/elev evaluat; 

- proiectarea activităţii de terapie a tulburărilor de limbaj şi de comunicare identificate; 

- asigurarea caracterului preventiv al activităţii de terapie logopedică; 

- orientarea terapiei logopedice spre corectare, recuperare, compensare, adaptare şi integrare şcolară 

şi socială; 

- corectarea tulburărilor de limbaj şi de comunicare în vederea diminuării riscului de eşec şcolar; 

- evaluarea periodică a progreselor realizate de copii/elevi şi reproiectarea activităţii de intervenţie; 
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- sprijinirea cadrelor didactice în abordarea personalizată a copiilor/elevilor  cu tulburări de limbaj 

şi de comunicare; 

- participarea/organizarea la/unor acţiuni de informare şi consiliere logopedică în unităţile şcolare şi 

preşcolare  arondate fiecărui profesor logoped; 

- organizarea de acţiuni metodice de îndrumare/consiliere logopedică a cadrelor didactice şi din 

grădiniţe, în vederea sprijinirii procesului de corectare a tulburărilor uşoare de limbaj; 

- organizarea de dezbateri tematice privind importanţa consolidării limbajului în procesul 

dezvoltării generale a copilului; 

- asigurarea coordonării, consilierii pentru personalul didactic de la Centrul Logopedic Interşcolar 

Sălaj, în vederea optimizării activităţii logopedice desfăşurate de către specialişti; 

- elaborarea portofoliului comisiei metodice a CLI Sălaj. 

 

b. Specifice unităţii de învăţământ în care funcţionează cabinetul logopedic: 

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ 

 

 

7. Alte atribuții: 

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

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

Administrație C.J.R.A.E.  Respectă normele, procedurile de sănătate și securitate a muncii, de 

P.S.I. și I.S.U., în condițiile legii: 

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ 
 

8. Responsabilităţi: 

a. Răspunde de calitatea propriei activităţi; 

b. Realizează la termen şi în bune condiţii sarcinile de lucru; 

c. Asigură şi răspunde de exactitatea documentelor întocmite; 

d. Participă la activităţi de perfecţionare proprie; 

e. Iniţiază şi realizează activităţi profesionale specifice postului ocupat; 

f. Inițiază/colaborează la realizarea unor proiecte și concursuri pe teme de specialitate. 

 

9. Norma didactică/timp de lucru: 

Un profesor logoped acoperă o zonă de intervenţie/circumscripţie logopedică de cel puţin 500 de 

copii/elevi din grădiniţe şi din clasele I – IV. 

Pe parcursul unui an şcolar un profesor logoped lucrează cu un efectiv de 15 – 40 copii/elevi cu       

tulburări de limbaj. 

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

interşcolare 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  
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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. 

 

10. Răspundere discilplinară: 

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

sine diminuarea calificativului și/sau sancționarea disciplinară, conform prevederilor legii. 

 

 

 

Data:  
 

 

          Coordonator C.L.I. Sălaj,                                                                   
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