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 EVALUAREA  NIVELULUI  DE  DEZVOLTARE  A COPIILOR 

    ÎN VEDEREA  ÎNSCRIERII  ÎN  ÎNVĂȚĂMÂNTUL PRIMAR 

     

        30 MARTIE – 8 APRILIE 2022 
 

 

1. Centrul Județean de Resurse și Asistență Educațională Iași (CJRAE) realizează evaluarea nivelului de 

dezvoltare al copiilor care împlinesc vârsta de 6 ani în perioada 1 septembrie – 31 decembrie 2022  

inclusiv, în vederea înscrierii în învătământul primar, doar pentru următoarele situații: 

- copilul nu a frecventat grădiniţa în anul şcolar 2021-2022 

- copilul s-a întors din străinătate 
 

2. Perioada de evaluare a nivelului de dezvoltare: 30 martie – 8 aprilie 2022 (cf. OMEC 

3445/17.03.2022). 
 

3. Locul desfăşurării evaluării nivelului de dezvoltare: CJRAE Iasi. 

După caz, pentru evitarea deplasării copiilor pe distanțe mari, evaluarea nivelului de dezvoltare se va 

putea desfășura și în centrele de evaluare din Pașcani și Hârlău. 

-    CJRAE Iasi, Bdul Socola Nr. 110 

- PAŞCANI, GPP Nr. 3, Str. Izvoarelor, Nr. 14 

- HÂRLĂU, Şcoala Gimnazială „Petru Rareş”, Str. Ştefan cel Mare, Nr. 23 
 

4. Documente necesare:  

- Certificat de naştere al copilului – copie xerox 

- CI părinte/ tutore legal/ reprezentant legal – copie xerox; după caz, alte documente care atestă 

calitatea de reprezentant legal al minorului 
 

5. Cererile-tip, postate pe site CJRAE Iași, prin care părintele/tutorele legal solicită evaluarea nivelului de 

dezvoltare a copilului, se transmit pe e-mail (cjraeiasi@yahoo.com), prin poștă (Iași, B-dul Socola, 

nr.110) sau se vor depune la secretariatul instituției, de luni până vineri, in intervalul 10.00-14.00.  
 

6. Părintele va fi informat telefonic/mail referitor la programarea datei/orei/locației de desfasurare a 

evaluarii nivelului de dezvoltare. 
 

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

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

9. Rezultatul evaluării nivelului de dezvoltare va fi comunicat în scris părintelui la finalizarea evaluării. 
 

10. Rezultatul evaluării nivelului de dezvoltare nu poate fi contestat (cf. art.7 alin 5). 
 

11.  Informaţii suplimentare: CJRAE Iași, B-dul Socola Nr. 110 (Liceul Tehnologic „P.Poni” Corp B), tel. 

0232 267696, cjraeiasi@yahoo.com. 

 

Director CJRAE 
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