
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Inspectoratul Școlar Județean Mureș și Centrul Județean de Resurse și Asistență 

Educațională Mureș invită responsabilii de caz servicii psiho-educaționale la o ședință de 

lucru, conform programului prezentat în tabelul de mai jos. 

 Pentru desfășurarea optimă a întâlnirii de lucru, responsabilii de caz participanți la 

ședința de lucru se vor înscrie , până luni 13. 03. 2023, ora 20, accesând link-ul următor: 

 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSclpgsVECekLzyOvM0ZzahDYWJOTIVAng5v

izX1DgEh4xphlQ/viewform 

 

De asemenea pentru o gestionare optimă a timpului, vă rugăm să aduceți la ședința de lucru: o 

copie a certificatului de orientare școlară și profesională și un model de plan de servicii 

individualizat (pe care îl găsiți pe site-ul cjraems.ro/ secțiunea S.E.O.S.P.) sau planul de servicii 

individualizat pe care l-ați întocmit. 

 

Data Ora Secția Locația Participanți 

 

14 Martie 2023 1430 română Școala Gimnazială "Europa" 

Tg. Mureș 

(amfiteatru) 

responsabilii de caz ai 

elevilor de clasa a IX-a 

15 Martie 2023 1430 română Școala Gimnazială "Europa" 

Tg. Mureș 

(amfiteatru) 

responsabilii de caz ai 

elevilor de clasa a V-a 

28 Martie 2023 1430 maghiară Școala Gimnazială "Europa" 

Tg. Mureș 

(amfiteatru) 

responsabilii de caz ai 

elevilor de clasa a V-a 

30 Martie 2023 1430 maghiară Școala Gimnazială "Europa" 

Tg. Mureș 

(amfiteatru) 

responsabilii de caz ai 

elevilor de clasa  

a IX-a 

 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSclpgsVECekLzyOvM0ZzahDYWJOTIVAng5vizX1DgEh4xphlQ/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSclpgsVECekLzyOvM0ZzahDYWJOTIVAng5vizX1DgEh4xphlQ/viewform


 
 
  

*Nota 

Conform art.58 alin (I) din ordinul nr. I 985 / 1305 /5805/201 6, responsabilul de caz servicii 

psihoeducaționale pentru elevul cu CES, integrat în învățământul de masă, este profesorul 

itinerant sau de sprijin sau cadrul didactic cu funcția de diriginte pentru elevul cu CES, înscris 

într-o unitate de învățământ de masă, școlarizat la domiciliu sau în spital; 

Numirea responsabilului de caz servicii psihoeducaționale se face de către directorul unității de 

învățământ, unde este încadrat, în termen de 5 zile de la primirea certificatului de orientare 

școlară și profesională, potrivit a r t. 58, alin. (2) din ordinul nr. I98 5/1305/5805/2016. 

Modelul de decizie se găsește pe site- ul CJRAE Mureș, la adresa  

 https://cjraems.ro/seosp/formdir07122021.rar. 

CJRAE Mureș solicită unităților școlare să emită deciziile de numire a responsabililor de caz 

servicii psiho-educaționale pentru copiii cu CES care au obținut/vor obține certificate de 

orientare școlară și profesională în anul școlar 2022-2023 până la data de 10 februarie 2023 și 

pe care să le trimită la adresa seosp@cjraems ro. 

 

 

 

 

https://cjraems.ro/seosp/formdir07122021.rar

