
 

 

 

 

                                                 

                                                         PARTENERIAT LOGOPEDIC 

 

                                               

 

 

I. Părţile semnatare:  

 

• Centrul Logopedic Interşcolar Nr…….., cu sediul în Bucureşti, sector….., 

str…………….…………........... nr…..…, reprezentat prin profesor logoped 

……………………………………………………………………………….. 

• Beneficiarul indirect (părinte/ reprezentant legal al copilului/ elevului) care solicită servicii 

logopedice furnizate în cadrul Centrelor logopedice interşcolare sau online 

 

II. Obiectul parteneriatului: 

                        

• Asigurarea calităţii serviciilor logopedice oferite de cabinetele logopedice din cadrul Centrului 

Logopedic Interşcolar nr…… sau online, prin implicarea şi responsabilizarea părţilor în educarea/ 

remedierea limbajului şi comunicării copiilor/ elevilor cuprinşi în programul logopedic. 

 

III. Drepturile părţilor: 

 

•  Drepturile părţilor semnatare ale prezentului acord sunt cele prevăzute în Legea educaţiei 

naţionale, Regulamentul de organizare şi funcţionare a unităţilor de învăţământ preuniversitar şi 

Regulamentul de organizare şi funcţionare al CMBRAE (Anexa 2). 

 

IV. Obligaţiile părţilor: 

 

Profesorul logoped se angajează să: 

  

• asigure servicii educaţionale/ remediale de calitate, la nivelul standardelor elaborate de Ministerul 

Educaţiei și Cercetării; 

• asigure securitatea şi siguranţa copiilor/ elevilor în timpul prezenţei acestora în incinta cabinetului 

logopedic; 

• demonstreze consideraţie şi respect în relaţiile cu preşcolarii/ elevii şi părinţii/ reprezentanţii 

legali ai acestora; 

• depisteze dificultăţile de limbaj şi comunicare la preşcolarii din grupele mari cuprinşi în grădiniţe 

şi la şcolarii din clasa pregătitoare şi clasa I; 

• înştiinţeze în scris părinţii/ aparţinătorii legali ai preşcolarilor/ elevilor identificaţi ca prezentând 

dificultăţi de limbaj şi comunicare; 

• realizeze evaluarea logopedică complexă a copiilor din circumscripţie care se prezintă la cabinetul 

logopedic, în prezenţa părinţilor/ aparţinătorilor legali sau în absența acestora, dar cu acceptul lor 

prealabil; 

• informeze părinţii asupra diagnosticului şi prognosticului logopedic; 

• stabilească, de comun acord cu părintele/ reprezentantul legal al copilului/ elevului calendarul 

şedinţelor logopedice; 

• evalueze periodic progresele realizate de preşcolari/ elevi şi să adapteze activitatea de intervenţie 

logopedică; 



 

 

 

• asigure transparenţa tuturor activităţilor derulate în cabinet;  

• explice clar toate prevederile prezentului parteneriat celeilalte părţi semnatare. 

Părintele/ reprezentantul legal al copilului/ elevului se angajează să: 

                    

• promoveze în educaţia preşcolarului/ elevului principiile, valorile şi normele de conduită susţinute 

de cabinetul/ centrul logopedic interşcolar; 

• asigure prezenţa copilului/ elevului la şedinţele logopedice față în față sau online programate, 

realizând o frecvenţă bună de-a lungul corectării/ intervenţiei;  

• nu înregistreze trei absenţe nemotivate consecutiv, acest lucru atrăgând încheierea acordului de 

colaborare, implicit al intervenţiei logopedice; 

• respecte programarea şedinţelor logopedice şi să anunţe eventualele absenţe motivate; 

• susţină terapia logopedică prin continuarea, acasă, a exerciţiilor şi fişelor propuse de logoped  ; 

• respecte regulamentul intern de organizare şi funcţionare al unităţii de învăţământ care găzduieşte 

cabinetul logopedic și a regulilor de desfășurare a ședințelor logopedice online stabilite de comun 

acord cu profesorul logoped. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Acest parteneriat este adus la cunoştinţa părinţilor/ tutorilor/ aparţinătorilor legali ai preşcolarilor şi 

şcolarilor care solicită servicii logopedice 

 


