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PRECIZĂRI  PRIVIND  EVALUAREA  PSIHOSOMATICA 

 A ELEVILOR ÎN VEDEREA ÎNSCRIERII ÎN ÎNVĂłĂMÂNTUL PRIMAR 

în anul şcolar 2014-2015 

 

Vă aducem la cunoştinŃă faptul că evaluarea psihosomatică în vederea înscrierii 

copiilor în învăŃământul primar pentru anul şcolar 2014-2015, se realizează în perioada         

18 februarie - 12 martie 2014, intervalul orar 10.00 – 18.00  (conform Calendarului 

înscrierii în învăŃământul primar pentru anul şcolar 2014 – 2015, Anexă la Ordinul MEN 

nr. 3111/14.02.2014. 

PărinŃii vor solicita realizarea evaluării psihosomatice a copiilor la Centrul JudeŃean 

de Recuperare şi AsistenŃă EducaŃională (C.J.R.A.E) GalaŃi, la numărul de telefon 

0236/311158, prin completarea şi depunerea unei cereri de solicitare (anexată) la sediul 

CJRAE GalaŃi (din str. Portului nr. 55B, la etajul 3 al internatului Liceului Tehnologic de 

Marină) sau la unitatea şcolară unde părinŃii optează pentru înscrierea copilului. Ulterior, 

secretariatul unităŃilor şcolare va transmite tabelul nominal cu opŃiunile de înscriere către 

CJRAE GalaŃi (la numărul de telefon şi fax: 0236/311158). 

Evaluările se vor realiza la sediul CJRAE GalaŃi sau la sediul unităŃilor şcolare - în 

funcŃie de cererile existente pentru evaluare, la o dată ce va fi comunicată unităŃii şcolare. 

  

PAŞII DE URMAT PENTRU EVALUAREA PSIHOSOMATICĂ 

1. Unitatea şcolară primeşte din partea părinŃilor şi înregistrează cererile privind evaluarea 
psihosomatică; 

2. Unitatea şcolară transmite către CJRAE la nr. de  fax: 0236-311158 sau pe adresa de e-mail: 
cjrae.galati@gmail.com tabelul nominal cu opŃiunile de înscriere,  o dată la două zile; 

Nr. crt. Nume şi prenume copil Data naşterii OpŃiune înscriere 

 

 

3. CJRAE anunŃă unitatea şcolară data la care va avea loc evaluarea psihosomatică; 
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4. Unitatea şcolară are obligaŃia de a anunŃa telefonic părinŃii pentru anunŃarea datei şi 

intervalului orar de evaluare psihosomatică a copiilor; 

5. La data şi ora stabilită, părinŃii au obligaŃia prezentării următoarelor documente:  

• copie după certificatul de naştere al copilului,  
• adeverinŃă medicală / aviz medical de la medicul de familie cu specificaŃia „apt pentru 

şcoală”; 
 

6. În urma realizării evaluării psihosomatice, echipa de psihologi va elibera recomandarea 
privind rezultatul evaluării; 

7. Recomandarea va fi depusă de către părinte la secretariatul unităŃii şcolare la completarea 
dosarului de înscriere. Rezultatul recomandării nu poate fi contestat. 

 

 

    Inspector Şcolar General, 
       Prof. Laura Marin     

Director CJRAE GalaŃi, 
    Prof. Ionaşcu Grigore  

 
 


