
 
 

                                                                                    
 

 
                                                                                                 INSPECTORATUL ŞCOLAR 

                                                                                                                                                                JUDEŢEAN TULCEA 

 

1 
 

    INSPECTORATUL ȘCOLAR JUDEȚEAN TULCEA                CENTRUL JUDEȚEAN DE RESURSE ȘI ASISTENȚĂ EDUCAȚIONALĂ 

                Nr. 3574/ 22.05.2020                                                                                                                                       Nr. 1782/ 18.05.2020      

                               

Evaluarea nivelului de dezvoltare a copiilor în vederea înscrierii în învățământul primar 

pentru anul școlar 2020-2021 

 

                   În conformitate cu OMEC 4244/12.05.2020 care aduce modificări și completări la Metodologia de înscriere a copiilor în 

învățământul primar pentru anul școlar 2020-2021, aprobată prin Ordinul ministrului educației și cercetării nr. 3277/2020, CENTRUL 

JUDEȚEAN DE RESURSE ȘI ASISTENȚĂ EDUCAȚIONALĂ TULCEA , organizează în perioada 26 mai - 30 iunie 2020 evaluarea 

nivelului de dezvoltare a copiilor în vederea înscrierii în învățământul primar pentru anul școlar 2020-2021. 

   La evaluare pot fi programați copiii care împlinesc 6 ani în perioada 01.09.2020 - 31.12.2020 și care nu au frecventat grădinița sau 

care s-au întors din străinătate; 

 Situațiile excepționale ale copiilor care nu se încadrează în tranșele de vârstă prevăzute de Metodologia de înscriere a copiilor în 

învățământul primar pentru anul școlar 2020-2021 (care vor împlini 6 ani începând cu 1 ianuarie 2021) și cererile de amânare a 

înscrierii în învățământul primar, precum și alte situații vor fi analizate și soluționate de Comisia Județeană. În acest sens, părinții se 

vor adresa la Inspectoratul Școlar Județean Tulcea, str. Dobrogeanu Gherea nr.3-4, telefon 0240515771. 

   Evaluarea are loc la sediul Grădiniței cu P.N. nr 4 Tulcea din strada Sălciilor nr 4 A, în intervalul 10-18; 

   Programările pentru evaluarea nivelului de dezvoltare a copiilor se fac zilnic, în perioada 26 mai-30 iunie 2020, între orele 8:30 – 

16:30 la numerele de telefon ale C.J.R.A.E. Tulcea 0240 511300 și 0746 044 009; 

   Cererea de înscriere prin care părintele/tutorele legal instituit solicită evaluarea  nivelului de dezvoltare a copiilor va fi disponibilă pe 

site-ul C.J.R.A.E Tulcea https://cjraetl.ro/, începând cu 25 mai 2020. Cererea de înscriere  poate fi trimisă online, pe mailul instituției 

cjrae.tulcea@yahoo.com sau poate fi completată/adusă personal, de aparținătorul legal,  la sediul Grădiniței cu P.N. nr 4 Tulcea din strada 

Sălciilor nr 4 A, la data programării evaluării nivelului de dezvoltare a copilului.  

https://cjraetl.ro/
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 Copiii  se vor prezenta la evaluare  însoțiți de părintele/tutorele legal instituit, la data și ora programată, având certificatul de 

naștere al copilului în original și în fotocopie și cartea de identitate a aparținătorului legal. 

 Evaluarea nivelului de dezvoltare a copilului se va realiza în prezența părintelui/tutorelui legal instituit care îl însoțește. Acesta nu 

poate interveni în procesul de evaluare. 

 Rezultatul evaluării va fi comunicat în scris, în aceeași zi sau va fi transmis, la cerere, pe mailul părintelui/aparținătorului legal. 

 Rezultatul evaluării nu poate fi contestat. 

 

           INSPECTOR ȘCOLAR GENERAL,                                                                                    DIRECTOR C.J.R.A.E. Tulcea, 

 

                        Viorica PAVEL                                                                                                          Carmen  RUSU-PLATON  

 

 

     Președinte Comisia de înscriere în învățământul primar,                                                           Coordonator C.J.A.P. Tulcea, 

 

 Mioara RANCIU                                                                                                               Carmina-Lidia BUTOI                   

 

 

       Inspector școlar învățământ special, 

              Liliana-Mirela ISOFACHE 


