INFORMAȚII DE INTERES PUBLIC
Având în vedere:
- situația epidemiologică creată la nivelul sediului central al CJRAE Maramureș situat în
strada 8 Martie nr. 7 Baia Mare, prin depășirea pragului de infectare cu virusul SARSCOV II, în baza hotărârii Consiliului de Administrație al CJRAE MM nr. 34/22.10.2020,
- în conformitate cu Ordinului Comun al MS și MEC nr. 5487/1494/2020, pentru aprobarea
măsurilor de organizare a activităţii în cadrul unităţilor/instituţiilor de învăţământ în condiţii de
siguranţă epidemiologică pentru prevenirea îmbolnăvirilor cu virusul SARS-CoV-2, în contextul
prevenirii riscului de contaminare a copiilor și părinților ce intră în relații cu personalul din
aparatul de specialitate al Centrului Județean de Resurse și Asistență Educațională Maramureș,
- în baza Hotărârii nr. 55/2020 a Comitetului Județean pentru Situații de Urgență
Maramureș, întrunit în ședința extraordinară din data de 25.10.2020,
- potrivit OUG nr. 21/2004 cu modificările și completările ulterioare, privind prelungirea
stării de alertă,
vă informăm că începând cu data de 26.10.2020, activitatea CJRAE MM din cadrul
sediului central al instituției, situat în strada 8 Martie nr. 7, Baia Mare se va desfășura
online, în scenariul roșu-3, după cum urmează:
1. Secretariatul instituției va funcționa on-line, la adresa: cjraemm@yahoo.com.
2. Serviciul de relații cu publicul din cadrul CJRAE MM Maramureș și comunicarea
cu cei interesați se va desfășura:
• exclusiv on-line pe adresa de e-mail a instituției: cjraemm@yahoo.com
• pe site-ul instituției la adresa: http://www.cjraemm.ro,
• la telefoanele mobile: 0741064426, 0738925800,
• pe grupul de whats-ap al instituției,
• pe grupul de yahoo al instituției;
3. Audiențele vor fi desfășurate, exclusiv, on-line:
• la adresa de email a instituției: cjraemm@yahoo.com;
• la telefoane (director): 0744524698, 0784209379;
4. Activitatea CJAP și CLI se vor desfășura exclusiv, online, pe perioada scenariului
roșu.
5. Activitatea Comisiei de Orientare Școlară și Profesională și a SEOSP se vor
desfășura exclusiv, online pe perioada scenariului roșu.
6. Depunerea online a dosarelor pentru evaluarea psihologică a copiilor/ elevilor cu
CES, în cadrul SEOSP se va realiza online:
• la adresa: seosp@cjraemm.ro , cu respectarea OPIS-ului actelor necesare
la dosar! (Opisul poate fi consultat pe www.cjraemm.ro, secţiunea
SEOSP), pe perioada scenariului roșu.
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7. Pentru obţinerea de informații legate de depunerea dosarelor în vederea
evaluării și orientării școlare a copiilor cu CES, vă rugăm să accesați una din
următoarele modalități de comunicare:
• e-mailul: seosp@cjraemm.ro ;
• accesați link-ul: http://www.cjraemm.ro/consiliere-online, la secțiunea
SEOSP - asistent social - Angela Fazekas;
• telefonic, la numerele de telefon mobil: 0784209385, 0738859506
(asistent social).
8. Părintele trebuie să comunice asistentului social/psihologului clinician din cadrul
SEOSP datele personale ale copilului (nume, prenume, nr. telefon, adresă,
unitatea de învățământ și nr. de înregistrare al dosarului depus la SEOSP) în
vederea efectuării unei noi programări sau evaluări la acest serviciu;
9. Pentru a realiza evaluarea psihologică/ psihopedagogică a copiilor/ elevilor în
cadrul SEOSP, vă rugăm să realizați PROGRAMAREA EVALUĂRII folosind
una din modalitățile de mai jos:
• TELEFONIC, la numerele de telefon mobil: 0740.304.485,
0738.927.000, (psiholog clinician, Victoria Florian),
• pe adresa de email: seosp@cjraemm.ro
• sau pe site-ul http://www.cjraemm.ro/consiliere-online, accesând
secțiunea SEOSP: psiholog clinician, Victoria Florian.
Pentru orice alte informații de interes pentru părinți, copii și cadre didactice, vă stăm la dispoziție
la adresele de email și la numerele de telefon comunicate.
Conducerea instituției dorește să vă asigure de faptul că, toate măsurile adoptate au ca
scop protejarea sănătății fiecăruia dintre noi, dar și păstrarea unui standard ridicat de
calitate a activității desfășurate de către CJRAE MM. Suntem siguri că, doar împreună
vom reuși să depășim cu bine încercările acestei perioade și vom putea să rămânem
folositori comunității pe care o slujim. Vă asigurăm, pe dumneavostră și pe familiile
dumneavoastră, că vă suntem alături!
Multă sănătate, tuturor!
Director,
Conf. univ. dr. Delia-Mariana ARDELEAN
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