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DOCUMENTE SPECIFICE 
CONSILIERULUI  ŞCOLAR  DIN  CJAPP  şi  CŞAPP 

 
Documente personale 

1. CV  însoţit de acte doveditoare relevante 
2. Decizia de numire pe post 

Acte normative 
3. OMECTS 5555/ octombrie 2011 privind Regulamentul de organizare şi 

funcţionare a CJRAE/ CJAPP 
4. Regulamentul de ordine interioară al CJRAE/ CJAPP (ROI)  
5. Proceduri de lucru aprobate în CA al CJRAE 
6. Ordin 6552/ decembrie 2011 privind Metodologia de evaluare, asistenţă 

psihoeducaţională, orientare şcolară şi profesională a copiilor, elevilor, 
tinerilor cu CES (după caz) 

Documente anuale 
7. Fişa postului 
8. Fişa de evaluare 
9. Orar cabinet 
10. Planificarea activităţii (anual, semestrial) 
11. Registrul de evidenţă a activităţii de asistenţă psihopedagogică 

 
12. Dosare consiliere individuală cu structura:  

a. Solicitare 
b. Fişa individuală de evaluare (opţional) 
c. Plan de consiliere individuală 
d. Fişa de caracterizare psihopedagogică - prof. diriginte/ invatator – 

(opţional) 
e. Instrumente aplicate, rezultate obţinute  
f. Instrumente de lucru (fişe de lucru, produse ale activităţii) 

 
13. Dosare consiliere de grup/ colectivă cu structura: 

a. Solicitare/ argumentare 
b. Tabel rezultate investigare/ analiza de nevoi la nivelul unităţii de 

învăţământ (opţional) 
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c. Plan de consiliere de grup/ colectivă 
d. Proiecte de activitate 
e. Instrumente utilizate (fişe de lucru, produse ale activităţii) 

 
14.  Raport asupra activităţii desfăşurate (anual, semestrial) 

 


