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  INSPECTORATUL ȘCOLAR JUDEȚEAN TULCEA                                                CENTRUL JUDEȚEAN DE RESURSE ȘI ASISTENȚĂ EDUCAȚIONALĂ 

     Nr.3373/28.03.2022                                                                                                                                                  Nr. 1230/24.03.2022   

                               

 

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

pentru anul școlar 2022-2023 

 

                   În conformitate cu OM 3445/23.03.2022 privind aprobarea Metodologiei de înscriere a copiilor în învățământul primar pentru anul 

școlar 2022-2023, CENTRUL JUDEȚEAN DE RESURSE ȘI ASISTENȚĂ EDUCAȚIONALĂ TULCEA , organizează în perioada 30 martie – 8 aprilie 

2022 evaluarea nivelului de dezvoltare a copiilor în vederea înscrierii în învățământul primar pentru anul școlar 2022-2023. 

   La evaluare pot fi programați copiii care împlinesc 6 ani în perioada 01.09.2022 - 31.12.2022,  care nu au frecventat grădinița sau 

care s-au întors din străinătate; 

   Programările pentru evaluarea nivelului de dezvoltare a copiilor se fac zilnic, în perioada 30  martie - 8 aprilie 2022 (cf. Calendarului), 

între orele 8:30 – 16:30 la numerele de telefon ale C.J.R.A.E. Tulcea 0240 511300 și 0746 044 009; 

 Evaluarea copiilor se va face în intervalul orar 10:00-18:00,  în următoarele centre: 

 

CENTRUL DE EVALUARE ADRESĂ TELEFON 

CENTRUL JUDEȚEAN DE RESURSE ȘI ASISTENȚĂ EDUCAȚIONALĂ 

TULCEA (C.J.R.A.E) 

Str. Gloriei nr 6, etaj 1 0240 511300  
0746 044 009 
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Școala Gimnazială  ,,Mircea cel Bătrân”, Babadag Str. Cabanei nr 6, Babadag 0240 561413 

Liceul Teoretic ”Gheorghe Munteanu Murgoci” Măcin Str. Cetății nr 19, Măcin 0240 571747 
0240 572 736 

Liceul Teoretic ,,Constantin Brătescu ” Isaccea Str. 1 Decembrie 1918 nr 91, Isaccea 0240 540301 

 

   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 data de 29 martie 2022 (cf. Calendarului). Cererea de înscriere  poate fi trimisă 

online, pe e-mai-lul cjrae.tulcea@yahoo.com  sau poate fi completată/adusă personal, de aparținătorul legal, la sediul C.J.R.A.E Tulcea 

din strada Gloriei nr 6 , la data programării evaluării nivelului de dezvoltare a copilului.  

 La data și ora programată pentru evaluare, copiii  vor fi însoțiți de către părintele/tutorele legal instituit. Se vor prezenta comisie 

următoarele documente: 

- certificatul de naștere al copilului în original și în fotocopie;  

- cartea de identitate a aparținătorului legal; 

- alte documente din care să reiasă dreptul legal de a reprezenta copilul (hotărâre de divorț, procură notarială ș.a. . 

  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 e-mail-ul părintelui/aparținătorului legal. 

  Rezultatul evaluării nu poate fi contestat. 

SITUAȚII EXCEPȚIONALE: 

 Sunt considerate situații excepționale (cf. art 53, al.2) cazurile care necesită amânarea înscrierii în învățământul primar sau cele care nu se 

încadrează în calendarul înscrierii în învățământul primar. Cererile depuse de către părinți, însoțite de documente doveditoare, vor fi 

https://cjraetl.ro/
mailto:cjrae.tulcea@yahoo.com
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analizate și soluționate de către Comisia Județeană de înscriere în învățământul primar.  (vezi Cerere situații speciale, site ISJ Tulcea 

https://isjtulcea.ro, Înscrierea în învățământul primar 2022).   

       Pentru analizarea și soluționarea situațiilor speciale, cererea însoțită de documentele doveditoare va fi depusă de către părinți la 

sediul Inspectoratului Școlar Județean Tulcea, str. Dobrogeanu Gherea nr. 3-4, telefon 0240515771, sau pe adresa de e-mail 

contact@isjtulcea.ro. 

 

                INSPECTOR ȘCOLAR GENERAL,                                                                                    DIRECTOR C.J.R.A.E. Tulcea, 
 
                        Viorica PAVEL                                                                                                          Carmina-Lidia BUTOI 
 
 
            Președinte Comisie de înscriere în învățământul primar,                                     Inspector școlar învățământ special,       

                 INSPECTOR ȘCOLAR GENERAL ADJUNCT                      

                                                                                                   Liliana-Mirela ISOFACHE 
                                 Mioara RANCIU                                                                                                          
                                                                                                                   

 
          Inspector școlar învățământ primar,                                                                      Inspector școlar educație timpurie,                                                                         
                                 
                   Virginia PANAIT                                                                                                              Daniela PORFIRIU                                                                                                                                                                                                                                               
                   
                   


