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PPRREECCIIZZĂĂRRII  PPEENNTTRRUU  PPĂĂRRIINNȚȚII  //  RREEPPRREEZZEENNTTAANNȚȚII  LLEEGGAALLII  

PPRRIIVVIINNDD  EEVVAALLUUAARREEAA    DDEEZZVVOOLLTTĂĂRRIIII  CCOOPPIIIILLOORR  

  CCAARREE  VVIINN  DDIINN  SSTTRRĂĂIINNĂĂTTAATTEE  SSAAUU  CCAARREE  NNUU  AAUU  FFRREECCVVEENNTTAATT  GGRRĂĂDDIINNIIȚȚAA  

  ÎÎNN  VVEEDDEERREEAA  ÎÎNNSSCCRRIIEERRIIII  ÎÎNN  CCLLAASSAA  PPRREEGGĂĂTTIITTOOAARREE    

ÎÎNN  AANNUULL  ŞŞCCOOLLAARR  22002200  ––  22002211  

 

1. Evaluarea dezvoltării copiilor se efectuează sub coordonarea Centrului 

Județean de Resurse și Asistență Educațională Gorj, în perioada 26 mai 

- 30 iunie 2020 (conform Ordinului Ministrului Educației și Cercetării 

nr. 4.244 / 12 mai 2020 pentru modificarea și completarea calendarului 

și a metodologiei de înscriere a copiilor în învățământul primar pentru 

anul școlar 2020-2021, aprobate prin O.M.E.C. nr. 3.277/2020) în 

centrul de evaluare din cadrul CJRAE Gorj, în intervalul orar stabilit;  

2. Vor fi evaluaţi, la cererea părinților / tutorilor legali instituiți / 

reprezentanților legali, ccooppiiiiii  ccaarree  îîmmpplliinneesscc  66  aannii  îînn  ppeerriiooaaddaa  11  

sseepptteemmbbrriiee  ––  3311  ddeecceemmbbrriiee  22002200  iinncclluussiivv  șșii  vviinn  ddiinn  ssttrrăăiinnăăttaattee  ssaauu  nnuu  

aauu  ffrreeccvveennttaatt  ggrrăăddiinniițțaa; 

3. Părinții se pot programa, pentru realizarea evaluării dezvoltării copiilor 

în intervalul orar 10.00-14.00, la unul dintre următoarele numere de 

telefon ale centrului de evaluare: 000222555333///222111000...333111333,,,   000777666222...222444888...888888111   șșșiii   

000777888666...000333222...666666888, respectând programul de lucru al specialiștilor; 

4. Programul de lucru al specialiștilor este următorul:   

 În perioada 2255  mmaaii  --  3300  iiuunniiee  22002200, în fiecare săptămână în zilele 

de marți și joi, în intervalul orar 111111...000000   ---   111555...000000; 

 După 30 iunie 2020, în zilele de 3300  iiuulliiee și 2277  aauugguusstt, în intervalul 

orar 111111...000000   ---111555...000000. 
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5. Copiii, însoțiți de părinte / tutore legal instituit / reprezentant legal, se 

vor prezenta la centrul unde a fost făcută în prealabil programarea, în 

vederea realizării evaluării dezvoltării; 

6. CCooppiiiiii  vvoorr  ffii  pprrooggrraammaațții  llaa  uunn  iinntteerrvvaall  ddee  oo  oorrăă  îînnttrree  eevvaalluuăărrii, astfel 

încât să existe o pauză de 30 de minute pentru aerisirea și dezinfecția 

spațiului, în scopul prevenirii contaminării cu noul coronavirus; 

7. Pentru realizarea evaluării, părintele trebuie să aducă următoarele 

documente: 

 copie după certificatul de naştere al copilului ; 

  copie după actul de identitate al părintelui / tutorelui legal; 

   act care să ateste calitatea de tutore legal, dacă este cazul. 

8. Cererile-tip, prin care părinții/ tutorii legal instituiţi solicită evaluarea 

dezvoltării copiilor, vor fi furnizate de către centrul de evaluare și vor 

fi completate în ziua evaluării copiilor sau pot fi descărcate de pe 

siteul CJRAE Gorj www.cjraegorj.ro, completate și trimise la adresa 

de email: gorjcjrae@gmail.com, office@cjraegorj.ro sau prin poștă la 

următoarea adresă: Centrul  Județean de Resurse și Asistență 

Educațională Gorj, strada Tismana nr 1 A, cartier Bârsești, localitatea 

Tg-Jiu, cod poștal 210205,  Județul Gorj. 

9. Activitatea de evaluare  a nivelului de dezvoltare a copilului se va 

desfășura cu respectarea tuturor măsurilor de siguranță și de 

protecție a sănătății; 

10. La încheierea evaluării dezvoltării pentru fiecare copil, rezultatul 

este comunicat, în scris, prin e-mail sau prin poștă, cu confirmare de 

primire, după caz, sau este înmânat direct părintelui/ tutorelui legal 

instituit/ reprezentantului legal care a solicitat evaluarea. Rezultatul 

evaluării nu poate fi contestat. 
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11.  Dacă evaluarea arată că nivelul dezvoltării copiilor nu poate 

asigura parcurgerea cu succes a clasei pregătitoare, aceştia vor fi 

înscrişi la grădiniţă, în grupa mare;  

12.  Părintele / tutorele legal instituit / reprezentantul legal depune, în 

copie, rezultatul pozitiv al evaluării dezvoltării la unitatea de 

învăţământ unde se înscrie copilul. 

13.  În clasa pregătitoare din învățământul special și învățământul special 

integrat cu clasa/ grupa sunt înscriși copii cu cerințe educaționale 

speciale, care împlinesc vârsta de 8 ani până la data începerii anului 

școlar. La solicitarea scrisă a părinților/ tutorilor legal instituiți/ 

reprezentanților legali, pot fi înscriși în clasa pregătitoare și copii cu 

cerințe educaționale speciale cu vârste cuprinse între 6 și 8 ani la 

data începerii anului școlar;  

14.  Părinții copiilor cu CES, care dețin acte medicale doveditoare și 

doresc înscrierea acestora în unități de învățământ special, în clasa 

pregătitoare, vor depune dosar de evaluare la SEOSP din cadrul CJRAE 

Gorj. În acest sens pot fi solicitate informații suplimentare de la 

specialiștii din cadrul SEOSP la numărul de telefon 000777666222...222444888...888888222. 

 


