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Fişa postului 

pentru profesorii consilieri şcolari din cabinetele de asistenţă psihopedagogică 

An școlar 2019- 2020 

 
3. Obiectivul postului: 

Asigurarea informării, cunoaşterii si consilierii psihopedagogice a preşcolarilor/elevilor, prin consultaţii individuale şi 
colective, acţiuni de îndrumare a părinţilor şi a cadrelor didactice şi de colaborare cu comunităţile locale, în scopul 
orientării şcolare, profesionale şi a carierei elevilor (Conform Regulamentului-cadru privind organizarea şi funcţionarea 
centrelor judeţene/al municipiului Bucureşti şi a cabinetelor de asistenţă psihopedagogică OMECTS nr.  5555 / 7 
octombrie 2011, cu modificările şi completările ulterioare). 
 
4. Relaţii ierarhice si de colaborare funcţională: 

 Se subordonează organizatoric directorului CJRAE Vaslui, coordonatorului CJAP Vaslui şi directorului unităţii 

de învăţământ 

 Se subordonează financiar şi administrativ directorului CJRAE Vaslui 

 Se subordonează metodologic coordonatorului CJAP Vaslui 

 Colaborează cu profesorii consilieri şi profesorii logopezi din reţeaua CJRAE Vaslui 

 Colaborează cu părinţii, elevii şi cadrele didactice din unităţile şcolare în care funcţionează 

 Colaborează cu mediatorii şcolari şi asistenţii sociali ai CJAP şi CJRAE Vaslui 

 
5. Norma didactică: 

Norma didactică aferentă postului de profesor consilier şcolar din cabinetele de asistenţă psihopedagogică este stabilită 
în baza prevederilor art. 262 din Legea nr. 1/2011, cuprinzând 40 de ore/săptămână, repartizate astfel: 

 18 ore/săptămână care constau în: activităţi de asistenţă psihopedagogică, desfăşurate individual şi 
colectiv cu preşcolarii/elevii, orientare, reorientare şcolară şi profesională, activităţi de consiliere a 
preşcolarilor, elevilor, părinţilor, cadrelor didactice, din care 4 ore/săptămână de predare în specialitate 
sau ore în cadrul  curriculumului la decizia şcolii,  din ariile curriculare om şi societate ori consiliere şi 

orientare, în acord acord cu planul cadru  
 

 22 ore/săptămână care constau în:  activităţi de pregătire metodico-ştiinţifică şi complementară, stabilirea 
măsurilor şi întocmirea programelor de prevenire şi intervenţie psihoeducaţională, activităţi metodico-
ştiinţifice, colaborarea cu comunităţile locale, participarea la şedinţe şi lectorate cu părinţii, la comisiile 

metodice şi consiliile profesorale cu tematică specifică. 
 

În conformitate cu prevederile art. 8 alin(4) din Metodologia – cadru privind mobilitatea personalului didactic din 
învățământul preuniversitar în anul școlar 2018-2019, Anexă la ordinul ministrului educației naționale 
nr.5485/13.11.2017, profesorii consilieri din cabinetele școlare/interșcolare de asistență psihopedagogică efectuează 4 
ore/săptămână de predare în specialitate sau ore în cadrul curriculumului la decizia școlii din ariile curriculare om și 
societate sau consiliere și orientare ori în cadrul programului “A doua șansă”, în acord cu planul-cadru, conform 
specializării/specializărilor înscrise pe diploma/diplomele de studii, în concordanță cu Centralizatorul privind 

disciplinele de învățământ, domeniile și specializările, precum și probele de concurs valabile pentru încadrarea 
personalului didactic din învățământul preuniversitar, denumit în continuare Centralizator. 
 
 
6. Atribuţii (Conform Cp III, Secţiunea 2, Art. 16, Art. 17 din Anexa 1 la OMECTS nr. 5555/ 7 octombrie 2011, 

cu modificările şi completările ulterioare): 

1. elaborează, completează şi utilizează documentele specifice activităţii de consiliere şi asistenţă psihopedagogică (plan 

de activităţi, registrul de evidenţă a activităţilor, fişa de consiliere/psihopedagogică, fişe de orientare a carierei) 
2. asigură informarea şi consilierea preşcolarilor/elevilor, părinţilor şi cadrelor didactice pe diferite problematici: 
cunoaştere şi autocunoaştere, adaptarea elevilor la mediul şcolar, adaptarea şcolii la nevoile elevilor,  optimizarea 
relaţiilor şcoală – elevi - părinţi etc. 
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3. asigură, prin intermediul metodelor, procedeelor şi tehnicilor specifice, prevenirea şi diminuarea factorilor care 
determină tulburări comportamentale, comportamente de risc sau disconfort psihic; 
4. realizează investigarea psihopedagogică a copiilor şi elevilor; 
5. propune şi organizează programe de orientare şcolară, profesională şi a carierei elevilor în unităţile de învăţământ 
unde îşi desfăşoară activitatea; 
6. propune în cadrul curriculumului la decizia şcolii cursuri opţionale vizând dezvoltarea personală a elevilor; 

7. asigură servicii de consiliere şi cursuri pentru părinţi; 
8. sprijină şi asigură asistenţa şi consilierea metodologică a cadrelor didactice; 
9. elaborează studii psihosociologice privind opţiunile elevilor claselor terminale vizând calificările profesionale din 
învăţământul profesional şi liceal; 
10. recomandă părinţilor consultarea altor instituţii pentru problemele care nu sunt de competenţa lor – centre 
logopedice, comisii de expertiză, cabinete medicale, cabinete psihologice etc.; 
11.colaborează cu cabinetele logopedice, cu cadrele didactice itinerante şi de sprijin, cu mediatorii şcolari, cu personalul 
didactic al unităţii de învăţământ în care funcţionează; 

12. desfășoară cel puțin o activitate/lună de consiliere parentală pentru părinții/reprezentanții legali care au copii cu TSI. 
Activitatea va fi cuprinsă în planificarea activităților lunare și va fi raportată responsabilului zonal. 
13. asigură servicii de consiliere şi asistenţă psihopedagogică pentru copiii cu cerinţe educaţionale speciale; 
14. colaborează cu diverse instituţii şi organizaţii neguvernamentale care oferă servicii şi desfăşoară activităţi în sfera 
educaţională; 
15. participă, la solicitarea unităţii de învăţământ, la diverse proiecte şi programe educaţionale; 
16. participă la consiliile profesorale, şedinţele cu părinţii şi, după caz, la alte acţiuni organizate de unitate de învăţământ; 

17. 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; 
18. organizează, în unitatea de învăţământ în care îşi desfăşoară activitatea, lectorate pentru părinţi cu tematică specifică. 
 

 7. In funcţie de nevoile specifice ale unităţii de învăţământ, salariatul este obligat să îndeplinească şi 

alte sarcini repartizate de angajator, precum şi să respecte normele, procedurile de sănătate şi 

securitate a muncii, de PSI şi ISU, în condiţiile legii. 

Sarcini/responsabilităţi repartizate de către conducerea unităţii de învăţământ în care îşi desfăşoară 

activitatea profesorul consilier şcolar: 

Atribuţiile funcţiei de diriginte, ale responsabililor de comisie metodică şi ale altor comisii funcţionale din 

cadrul CJRAE/unitatea de învăţământ sunt prevăzute în prezenta fişă (dacă este cazul).  

 

Răspunderea disciplinară:  

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

calificativului şi/sau sancţionarea disciplinară, conform prevederilor legii. 


