
ATRIBUŢIILE CJAP 

ŞI ALE CABINETELOR DE ASISTENŢĂ PSIHOPEDAGOGICĂ 

 

CJAP are următoarele atribuţii: 

a) oferă informare, consiliere, documentare şi îndrumare pentru preşcolari/elevi, părinţi şi cadre 

didactice în problematici specifice: cunoaştere şi autocunoaştere, adaptarea elevilor la mediul şcolar, 

adaptarea şcolii la nevoile elevilor, optimizarea relaţiilor şcoală-elevi-părinţi; 

b) asigură prin intermediul metodelor, procedeelor şi tehnicilor specifice prevenirea şi diminuarea 

factorilor care determină tulburări comportamentale, comportamente de risc sau disconfort psihic; 

c) realizează investigarea psihopedagogică a copiilor şi elevilor; 

d) propun şi organizează programe de orientare a carierei elevilor în unităţile de învăţământ; 

e) asigură servicii de consiliere şi cursuri pentru părinţi; 

f) coordonează şi sprijină cabinetele de asistenţă psihopedagogică şi cabinetele interşcolare din 

unităţile de învăţământ preuniversitar; 

g) colaborează cu personalul de la AJOFM; 

h) sprijină şi asigură asistenţa şi consilierea metodologică a cadrelor didactice; 

i) elaborează studii psihosociologice privind opţiunile elevilor claselor terminale vizând calificările 

profesionale prin învăţământul profesional şi liceal, precum şi tipurile de unităţi de învăţământ din cadrul 

reţelei şi alte tipuri de studii în funcţie de nevoile identificate; 

j) este implicat alături de Inspectoratul Şcolar Hunedoara în examinarea propunerilor tuturor 

unităţilor de învăţământ preuniversitar din reţea şi a ofertei privind planul de şcolarizare; 

k) monitorizează proiectele/programele, parteneriatele educaţionale interne sau internaţionale 

derulate pe plan local cu autorităţile din învăţământ, autorităţile locale, asociaţii şi fundaţii cu preocupări 

în domeniu vizând problematica consilierii, orientării şcolare, profesionale şi a carierei elevilor; 

l) monitorizează, prin intermediul profesorilor consilieri şcolari proprii, situaţiile de abandon şcolar 

ridicat, risc privind consumul de droguri, tulburări comportamentale din unităţile de învăţământ 

preuniversitar din judeţ în care din motive obiective nu au putut fi normate posturi în cabinete şcolare, 

urmând să prezinte rapoarte semestriale; 



m) recomandă părinţilor consultarea altor instituţii pentru problemele care nu sunt de competenţa sa - 

centre logopedice, comisii de expertiză, cabinete medicale, cabinete psihologice etc.; 

n) coordonează şi sprijină cadrele didactice din cabinetele de asistenţă psihopedagogică în vederea 

perfecţionării curente şi prin grade didactice; 

o) colaborează cu cabinetele logopedice; 

p) coordonează proiectele şi activităţile de consiliere individuală şi de grup ale elevilor cu 

manifestări deviante; 

q) asigură servicii de consiliere şi asistenţă psihopedagogică pentru copiii cu cerinţe educative 

speciale; 

r) organizează grupuri de intervizare; 

 

Cabinetele de asistenţă psihopedagogică au următoarele atribuţii: 

a) 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.; 

b) asigură, prin intermediul metodelor, procedeelor şi tehnicilor specifice, prevenirea şi diminuarea 

factorilor care determină tulburări comportamentale, comportamente de risc sau disconfort psihic; 

c) realizează investigarea psihopedagogică a copiilor şi elevilor; 

d) propun şi organizează programe de orientare şcolară, profesională şi a carierei elevilor în unităţile 

de învăţământ unde îşi desfăşoară activitatea; 

e) propun în cadrul curriculumului la decizia şcolii cursuri opţionale vizând dezvoltarea personală a 

elevilor; 

f) asigură servicii de consiliere şi cursuri pentru părinţi; 

g) sprijină şi asigură asistenţă şi consilierea metodologică a cadrelor didactice; 

h) elaborează studii psihosociologice privind opţiunile elevilor claselor terminale vizând calificările 

profesionale din învăţământul profesional şi liceal; 

i) recomandă părinţilor consultarea altor instituţii pentru problemele care nu sunt de competenţa lor - 

centre logopedice, comisii de expertiză, cabinete medicale, cabinete psihologice etc.; 



j) colaborează cu cabinetele logopedice; 

k) colaborează cu cadrele didactice itinerante şi de sprijin; 

l) colaborează cu diverse instituţii şi organizaţii neguvernamentale care oferă servicii şi desfăşoară 

activităţi în sfera educaţională; 

m) asigură servicii de consiliere şi asistenţă psihopedagogică pentru copiii cu cerinţe educaţionale 

speciale. 

 

Profesorul consilier şcolar din cabinetele şcolare de asistenţă psihopedagogică are următoarele 

obligaţii în unitatea de învăţământ preuniversitar unde îşi desfăşoară activitatea: 

a) stabilirea, aprobarea şi afişarea programului de lucru la cabinetul de asistenţă psihopedagogică; 

b) prezentarea în consiliul profesoral al unităţii de învăţământ a unui 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; 

c) colaborarea cu personalul didactic al unităţii de învăţământ în care funcţionează; 

d) participarea la consiliile profesorale, şedinţele cu părinţii şi, după caz, la alte acţiuni organizate de 

unitatea de învăţământ; 

e) organizarea de lectorate pentru părinţi cu tematică specifică; 

f) participarea, la solicitarea unităţii de învăţământ, la diverse proiecte şi programe educaţionale. 

 

Unitatea de învăţământ are următoarele obligaţii faţă de profesorul consilier şcolar din 

cabinetele şcolare de asistenţă psihopedagogică: 

a) asigură spaţiul pentru funcţionarea cabinetului, necesar desfăşurării în cele mai bune condiţii a 

activităţilor de consiliere şi asistenţă psihopedagogică; 

b) asigură serviciile de igienizare şi dotare a cabinetului de consiliere şi asistenţă psihopedagogică; 

c) asigură toate drepturile prevăzute de legislaţia în vigoare. 


