
               
                                                          

 

 

 

 

        
          

 

EVALUAREA PSIHOSOMATICĂ 2015 

PRECIZĂRI PRIVIND PRELUNGIREA PERIOADEI DE 

DESFĂŞURARE A EVALUĂRII  
(în conformitate cu art. 31 (4) din Metodologia de înscriere a copiilor în învăţământul primar pentru 
anul şcolar 2015-2016, aprobată prin Ordinul MECŞ nr. 3171/09.02.2015) 

 
 

1. În perioada martie – august 2015 evaluarea psihosomatică a preşcolarilor pentru 

înscrierea în clasa pregătitoare sau clasa I se va desfăşura la sediul CJRAE/ CJAPP 

Iaşi (Bd. Socola Nr. 110), conform graficului de mai jos: 

 

 

DATA/ PERIOADA 

 

INTERVAL ORAR 

 

26 – 31.03.2015 9.00 – 12.00  

28 – 30.04.2015 9.00 – 12.00 

27 -  29.05.2015 9.00 – 12.00 

24 – 26.06.2015 9.00 – 12.00 

 
 

2. Programarea evaluării se va face de către părinte sau reprezentantul unităţii de 

învăţământ la telefon 0232 267696 sau la sediul CJRAE/ CJAPP Iaşi, Bd. Socola, Nr. 

110, zilnic, în intervalul 9.00 – 15.00. 

 

3. Solicităm unităţilor şcolare să informeze părinţii cu privire la programul evaluării, 

obligativitatea programării respectiv documentele necesare. 
 

4. Documente necesare:  

- Certificat de naştere al copilului – copie xerox 

- Adeverinţă de la medicul şcolar/de familie care să ateste că preşcolarul este 

„apt pentru şcoală din punct de vedere somatic” 

- CI părinte/ tutore legal – copie xerox 
 

5. Copilul va fi însoţit la centrul de evaluare de părinte/ tutore legal.  
 

 

Inspectoratul Şcolar Judeţean Iaşi 

Centrul  Judeţean  de  Resurse  şi  Asistenţă  Educaţională  Iaşi 

Tel/fax: 0232/ 267696 

E-mail: cjraeiasi@yahoo.com 

 



6. Cererile prin care părintele/ tutorele legal solicită  evaluarea psihosomatică  a 

copilului vor fi furnizate  de către centrele/ punctele de evaluare şi vor fi completate 

în ziua evaluării copilului. 
 

7. La cerere, evaluarea se poate realiza în prezenţa părintelui/ tutorelui legal.  
 

8. Rezultatul evaluării psihosomatice va fi comunicat în scris părintelui la finalizarea 

evaluării. 
 

9. Rezultatul evaluării psihosomatice nu poate fi contestat (cf. art.7 alin 6) 
 

10.  Informaţii suplimentare: CJRAE, CJAPP Iaşi, B-dul Socola Nr. 110,   

tel. 0232 267696, cjraeiasi@yahoo.com, cjappiasi@yahoo.com . 
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