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Președinte comisie SCMI, 
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 (semnătură) 

 

 

 

 



 
 
 

Ministerul Educației 
și Cercetării 

 
 

Centrul Județean 
de Resurse și 

Asistență 
Educațională 

Bacău  

PROCEDURA OPERAŢIONALĂ    Ediţia: I 

Evaluarea dezvoltării copiilor în 
vederea înscrierii acestora în 
învățământul primar 

 
 

Cod: PO-CONS-05 

Revizia: 0 
 
Nr. Exemplare: 3 

 
 

Cuprins: 

1. Scopul procedurii 

2. Domeniul de aplicare 

3. Documente de referință  

4. Definiții și abrevieri 

5. Descrierea procedurii 

6. Lista responsabililor cu elaborarea, verificarea, avizarea, aprobarea, distribuirea, actualizarea și 

arhivarea  

7. Formulare de evidență modificări procedură 

8. Formular analiză procedură 

9. Lista cuprinzând  persoanele la care se difuzează ediția sau, după caz, revizia din cadrul ediției 

procedurii operaționale 

10. Anexe 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Scopul procedurii: 

1.1.Stabilirea paşilor reglementați de lege cu privire la realizarea de către CJRAE Bacău a procesului de evaluare 
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a nivelului de dezvoltare a copiilor ce urmează a fi înscriși în învățământul primar – evaluarea copiilor ce 

împlinesc vârsta de 6 ani în perioada 1 septembrie - 31 decembrie 2021, inclusiv, și care  nu au frecventat 

grădinița și / sau s-au întrors din străinătate 
 

1.2. Stabilirea documentelor necesare desfășurării adecvate a procesului de evaluare a nivelului de dezvoltare a 

copiilor menționați mai sus, și care urmează a fi înscriși în învățământul primar 
 

1.3. Stabilirea paşilor reglementați de lege privind informarea de către CJRAE Bacău a tuturor persoanelor 

interesate de procesului de evaluare a nivelului de dezvoltare a copiilor menționați mai sus, și care urmează 

a fi înscriși în învățământul primar 

 
2. Domeniul de aplicare: Dispozițiile prezentei proceduri se aplică tuturor părților implicate în evaluarea 

copiilor care îndeplinesc condițiile prevăzute la art. 7 (1) din metodologia de înscriere în învățământul primar 

2021-2022, aprobată prin Ordinul nr. 3473/ 10.03.2021 
 

2.1.  Precizarea (definirea) activității la care face referire procedura operațională:  

3. Procedura se aplică profesorilor consilieri școlari din cadrul CJRAE Bacău din centrele de evaluare a copiilor 

care îndeplinesc condițiile prevăzute la art. 7 (1) din metodologia de  înscriere în învățământul primar 2021-

2022, aprobată prin Ordinul nr. 3473/ 10.03.2021 
 

2.2. Delimitarea explicită a activității procedurate în cadrul portofoliului de activități desfășurate de către 

CJRAE Bacău 

Activitatea este relevantă ca importanță, fiind procedurată distinct în cadrul instituției 
 

2.3. Listarea principalelor activități de care depinde și / sau care depind de activitatea procedurată 

De activitatea procedurată depinde activitatea desfășurată de profesorii consilieri școlari din cadrul CJRAE 

Bacău din centrele de evaluare a dezvoltării copiilor, în vederea înscrierii în învățământul primar 
 

2.4.1. Listarea persoanelor furnizoare de date și / sau beneficiare de rezultate ale activității procedurate: 

- Directorul CJRAE Bacău - președinte Comisie de monitorizare SCMI 

- Coordonator CJAP 

- Profesorii consilieri școlari din cadrul CJRAE Bacău desemnați în cadrul centrelor de evaluare a 

dezvoltării copiilor 

- Secretar CJRAE Bacău 

- Informatician CJAP Bacău 
 

2.4.2. Listarea compartimentelor implicate în procesul activității 

- compartiment consiliere școlară 
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- compartiment secretariat – resurse umane 

- compartiment CJAP – informatician 

 

3. Documente de referință  
 

3.1 Reglementări internaționale:  

Convenția cu privire la drepturile copilului, ratificată prin Legea nr.18 / 1990, republicată, cu 

modificările ulterioare 
 

3.2. Legislație primară:  

Legea educației naționale nr.1 /2011, cu modificările și completările ulterioare 

Ordinul M.E. nr. 3473/10.03.2021 privind aprobarea Metodologiei de înscriere a copiilor în 

învățământul primar pentru anul școlar 2021-2022 și a Calendarului înscrierii 
 

3.3. Legislația secundară.  

Ordinul Ministrului Educaţiei şi Cercetării nr. 5555/2011 privind Regulamentul de organizare şi 

funcţionare a Centrului de Resurse şi Asistenţă Educaţională/ Centrului Judeţean de Asistenţă 

Psihopedagogică 
 

3.4 Alte documente, inclusiv reglementări interne ale CJRAE Bacău 

Regulamentul de funcționare al Comisiei SCMI 

Regulamentul de organizare şi funcţionare al instituției CJRAE Bacău 

Codul de etică și conduită profesională al instituției CJRAE Bacău 
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4. Definiții și abrevieri: 

4.1. Definiții ale termenilor 

Nr. 

crt. 
Termenul 

Definiția și/sau dacă este cazul,  

actul care defineștetermenul 

 

1. 

Centrul Județean de 

Resurse și Asistență 

Educațională  

Centrul Județean de Resurse și Asistență Educațională 

reprezintă o instituţie de învăţământ special integrat 

specializată în oferirea, coordonarea şi monitorizarea de 

servicii educaţionale specifice acordate copiilor/elevilor, 

cadrelor didactice, părinţilor şi membrilor comunităţii, pentru 

a asigura tuturor accesul la o educaţie de calitate, precum şi 

asistenţa necesară în acest sens. 
ORDIN Nr. 5555 din 7 octombrie 2011 pentru aprobarea 

Regulamentului privind organizarea şi funcţionarea centrelor 

judeţene/al municipiului Bucureşti de resurse şi asistenţă 

educaţională 

2. 
Evaluarea dezvoltării 

copilului 

Evaluarea dezvoltării copilului presupune analizarea de către 

profesorul consilier școlar a unor indicatori comportamentali 

ai copilului pe domeniile: funcţionare cognitivă, competenţe 

sociale şi emoţionale, autonomie personală şi abilităţi motorii. 

3.  
Centru de evaluare a 

dezvoltării copilului  

Centrul de evaluare a dezvoltării copilului reprezintă acea 

unitate de învățământ, accesibilă părintelui și copilului 

beneficiar, unde este desemnat un profesor consilier școlar 

responsabil cu procesul de evaluare  
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4.2. Abrevieri ale termenilor 

Nr. 
crt. 

Abrevierea Termenul abreviat 

1. P.O. Procedura operațională 
2. E Elaborare 
3. V Verificare 
4. A Aprobare 
5. Ap. Aplicare 
6. Ah. Arhivare 
7. CJRAE Centrul Judeţean de Resurse şi de Asistenţă Educaţională 
8. CJAP  Centrul Judeţean de Asistență Psihopedagogiă 

9. SCMI Sistem de control managerial intern 

10.  C.E.  Centru de evaluare a dezvoltării copilului 

 

5. Descrierea procedurii:  

5.1. Generalități  

Procedura operaţională a fost elaborată în scopul respectării prevederilor legale ce reglementează 

evaluarea nivelului de dezvoltare a copiilor, în vederea înscrierii acestora în învățământul primar și stabileşte 

etapele și documentele ce trebuie realizate succesiv şi obligatoriu de către personalul CJRAE Bacău menționat 

în prezenta procedură - director CJRAE, profesori consilieri școlari, secretar CJRAE, informatician CJAP, 

pentru  a se asigura în mod corespunzător procesul de evaluare a dezvoltării copiilor. 
 

5.2. Documente utilizate 

5.2.1. Lista şi provenienţa documentelor utilizate 

5.2.1.1. Cerere-tip ce trebuie completată de părinte prin care solicită evaluarea copilului în vederea 

stabilirii nivelului de dezvoltare a acestuia – site-ul CJRAE Bacău 

5.2.1.2. Lista și programul de lucru al centrelor de evaluare a dezvoltării copilului – site-ul CJRAE 

Bacău 

5.2.1.3. Recomandare pe baza rezultatului evaluarii – prof. consilier școlar din centrul de evaluare 

5.2.1.4. Registrul de evidență a cererilor – secretariat CJRAE (email – evaluare@cjrare-bacau.ro) 

5.2.1.5. Fișă de evaluare a nivelului de dezvoltare a copilului - prof. consilier școlar din centrul de 

evaluare 

5.2.1.6. Registrul de evidență a recomandărilor – secretariat CJRAE 

5.2.1.7. Procesul verbal a activității de evaluare la nivelul centrului - prof. consilier școlar din centrul de 

evaluare 

mailto:evaluare@cjrare-bacau.ro
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5.2.2. Conținutul și rolul documentelor 

Documentele utilizate în elaborarea prezentei proceduri operaționale, în conformitate cu legislația în 

vigoare, au rolul de a reglementa modalitatea de implementare a activității procedurate. 

5.2.3. Circuitul documentelor 

Pentru asigurarea condițiilor necesare cunoașterii și aplicării de către angajații CJRAE Bacău a 

prevederilor legale care reglementează activitatea procedurată, președintele comisiei de monitorizare a 

SCMI va transmite pe mail prezenta procedură tuturor angajaților CJRAE implicați în aplicarea ei.  

5.3. Resurse necesare 

5.3.1. Resurse materiale: dosare, hârtie, folii, rechizite, linii telefonice, materiale informatice, 

calculatoare personale, acces la baza de date, imprimantă, internet 

5.3.2. Resurse umane: 

- Director CJRAE - președinte Comisie monitorizare SCMI 

- Coordonator CJAP 

- Profesori consilieri școlari  

- Secretar CJRAE 

- Informatician CJAP 

5.3.3. Resurse financiare: Nu este cazul 
 

5.4. Modul de lucru 

5.4.1. Planificarea operațiunilor și acțiunilor activității  

Operațiunile și acțiunile privind activitatea procedurată se vor derula de către toate persoanele 

implicate, conform instrucțiunilor din prezenta procedură  

5.4.2. Derularea operațiunilor și acțiunilor activității  

 Coordonatorul CJAP propune directorului CJRAE centrele de evaluare a dezvoltării copiilor 

și componența acestora, respectând criteriul accesibilității, pentru evitarea deplasării pe 

distanțe lungi a copiilor și a părinților acestora. (Termen: 17.03.2021) 

 În urma analizei propunerii coordonatorului CJAP, directorul CJRAE aprobă lista centrelor 

de evaluare și componența acestora (Termen: 17.03.2021) 

 Directorul CJRAE prezintă Comisiei Județene de înscriere a copiilor în învățământul primar, 

centrele de evaluare a dezvoltării copilului, componența acestora, perioada și intervalul orar 

în care se va realiza evaluarea. (Termen: 17.03.2021) 
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 Informaticianul CJAP afișează pe site-ul CJRAE:  

- lista centrelor de evaluare a dezvoltării copilului, componența acestora, perioada și 

intervalul orar în care se va realiza evaluarea  

- cererea-tip ce trebuie completată de către părinte prin care solicită evaluarea nivelului 

de dezvoltare a copilului vizat de prezenta procedură (Termen: 18.03.2021) 

 Secretarul CJRAE afișează la avizierul insituției lista centrelor de evaluare a dezvoltării 

copilului, componența acestora, perioada și intervalul orar în care se va realiza evaluarea 

(Termen: 18.03.2021) 

 Coordonatorul CJAP elaborează instrumentele de evaluare ale dezvoltării copilului vizat de 

prezenta procedură și le transmite în format electronic, pe e-mail, tuturor profesorilor consilieri 

școlari arondați centrelor de evaluare (Termen: 19.03.2021) 

 Profesorii consilieri școlari arondați centrelor de evaluare a dezvoltării copilului participă la 

întâlnirea de lucru organizată de către CJRAE, în vederea instruirii cu privire la realizarea 

procesului de evaluare în condițiile prevăzute de Metodologia privind înscrierea copiilor în 

învățământul primar,  în anul școlar 2020-2021 (Termen: 19.03.2021) 

 Părinții / tutorii legal instituiți/reprezentanții legali ai copiilor vizați de prezenta procedură, și 

care solicită evaluarea copilului, depun/ transmit către CJRAE Bacău, pe e-mail-ul 

evaluare@cjrae-bacau.ro sau prin poștă, cererea-tip, conform Anexei nr.2 din metodologie 

(Perioada: 22.03-27.04.2021) 

 CJRAE Bacău,  prin profesorii consilieri școlari din centrele de evaluare, înregistrează cererile 

depuse / transmise de către părinți pentru copiii care îndeplinesc criteriile prezentei proceduri 

(Perioada: 22.03-27.04.2021) 

 CJRAE Bacău,  prin profesorii consilieri școlari desemnați, planifică organizarea procesului 

de evaluare a dezvoltării copilului și comunică unității / unităților de învățământ stabilite ca 

centre de evaluare, programarea realizată, spre afișare și transmitere către părinții copiilor 

vizați de prezenta procedură.  Programarea evaluarii se va face în intervalul orar prevăzut de 

metodologie, respectiv, 10.00-18.00. (Perioada: 22.03-27.04.2021) 

 Profesorii consilieri școlari din cadrul centrelor de evaluare, aplică instrumentele specifice , 

completează documentele de evidență (registru de evidență a cererilor, registrul de evidență a 

recomandărilor, procesul verbal a activității de evaluare la nivelul centrului) și eliberează / 
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transmite către părinte recomandarea de înscriere în clasa pregătitoare sau grupa mare, după 

caz, cu număr de înregistrare primit de la secretariatul CJRAE – dl. Anița Dumitru (Perioada: 

22.03-27.04.2021) 

 Profesorii consilieri școlari din cadrul centrelor de evaluare, după încheierea intervalului de 

evaluare, prevăzut în calendarul metodologiei, transmit către CJRAE Bacău procesele verbale 

ce cuprind listele cu numele copiilor și rezultatele evaluării, registrele de evidență a cererilor 

și respectiv, registrele de evidență a recomandărilor (Termen: 27.04.2021, ora 18.00) 
 

 

 

6. Lista responsabililor cu elaborarea, verificarea, avizarea, aprobarea, distribuirea, 

actualizarea și arhivarea: 

Nr. 
crt 

Elemente 
privind 
responsabilii / 
operațiunea 

Numele și 
prenumele 

Funcția  Data  Semnătura 

1  Elaborat Stamatachi Anca 
Coșeraru Viorel Consilier școlar 15.03.2021  

2 Verificat Biagini Cristina-
Maria 

Coordonator 
CJAP 

15.03.2021  

3 Avizat Biagini Cristina-
Maria 

Coordonator 
CJAP 

15.03.2021  

4 Aprobat Neagu Nicoleta-
Mihaela 

Președinte 
SCMI 

15.03.2021  

 

7. Formular de evidență modificări procedură  

Nr. 
crt 

Ediție Data  
ediției 

Revizie Data 
reviziei 

Nr. pg. 
modifi- 
cată 

Descriere 
modificare 

Semnătură 
coord.compartiment 

1 2 3 4 5 6 7 8 
1 1 15.03.2021 0 - - -  
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8. Formular analiză procedură:  

Nr. 
crt 

Compar-
timent 

Nume și 
prenume 
conducător 
comparti-
ment 

Aviz favorabil Aviz nefavorabil 

Semnătură  Dată  Observații  Semnătură  Data  

1 2 3 4 5 6 7 8 
1 Consiliere 

școlară 
Biagini 
Cristina-
Maria 

 15.03.2021 - - - 

 

9. Lista cuprinzând persoanele la care se difuzează ediția sau, după caz, revizia din cadrul 

ediției procedurii operaționale 

Nr. 
exem- 
plar 

Scopul 
difuzării Compar-

timent 
Nume și prenume 

Data 
primirii 

Semnătură 

1 Exemplarul nr.1 (originalul) se păstrează la Comisia de Monitorizare 

2 informare Consiliere 
școlară 

Biagini Cristina-Maria   

3 aplicare 

CJAP 
Neagu Nicoleta- Mihaela 

Biagini Cristina-Maria 

  

Consiliere  
școlară 

Popovici  Irina Elena  

Astani  Andreea - Iuliana 

Craiu Ovidiu 

Cozma Nineta - Alice 

Balan  Gabriela 

Droiman Oana 

Mihaila Cecilia 

Ursachi-Bobei Maria 
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Lucica 

Popa Botnaru Gabriela  

Mîrzac Liliana 

Lepadatu Elena  

Marcu  Elena Mihaela 

Bursucanu  Irina 

Pricopoaia Viorica  

Ivan  Celina Toni 

Susanu  Tatiana 

Grozescu Nicoleta 

Coseraru Viorel 

Zachici  Elena Daniela 

Popovici  Simona 

Berbunschi  Anca - 

Alexandra 

Rosu Alina 

Cazacu Oana-Mădălina 

Melinte  Ancuta 

Condurat Carmen 

Marcu   Elena 

Apostu  Andreea - Elena 

Cazacu  Diana Claudia  
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Bratu  Rodica  

Cioarec   Ramona 

Busila  Laura 

Luca  Daniela 

Cosma Elena 

Merlușcă Elena  

Balan  Gabriela 

Chelariu Marinela 

Brinza Alina 

Hutanu Ioana Gabriela  

Vaduva  Adela 

Dumitrascu  Roxana - 

Cerasela 

Furtuna Zaharia  Alina 

Opincariu  Florina 

Bordei  Sanda 

Boacă  Diana Gabriela 

Filote Diana 

Anton Daniela  

Paiu – Popa Andreea  

Alexandru Diana 

Romandas  Cristina 
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Cucu  Alina 

Lungu Daniela 

Hîrjanu Tatiana 

Curcuta  Angela 

Cocias   Diana 

Cozma Lidia 

Miron  Gabriela 

Biagini  Cristina Maria 

Miron  Gabriela 

Rata  Mioara 

Bobeica   Daniela 

Moței Ramona 

Bobeica  Daniela 

Pungaru  Diana 

Vasilica Mihaela - Gabriela 

Bruja Carmen Vasilica 

Cioineag Marinela 

Dimitriu Elena 

Irimia  Ana - Nicoleta 

Ciotlos Mandita 

Onceanu  Valerica  

Fechet  Marius 
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Cucos Daniela - Mihaela 

Rusei  Alina 

Scortanu Alexandrina 

Dulhac  Andreea 

Ariton   Iulia- Cristiana 

Pascu  Roxana Anamaria  

Pădăraru Anca 

Bejan Ecaterina 

Repede   Mariana 

Braga Camelia 

Andronache  Loredana   

Diaconu  Amalia 

Aprodu Diana 

Duta Laura 

Frateanu Dan 

Enea Petru Valter 

Ciobanu Doinita 

Stamatachi  Anca 

Gora Narcisa 

Cibotaru Simona 

Momanu Claudia – Maria 

Cozma Lidia 
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10. Anexe: 

 Cerere tip 

 Fișa de evaluare a dezvoltării copilului 

 Recomandare – formular tipizat 

 Registru de evidență a recomandărilor eliberate 

Neagu Nicoleta – Mihaela 

Biagini  Cristina – Maria 

Secretariat  Anița Dumitru   

CJAP - 
informatician 

Huiban Adrian   

4 evidență, 
arhivare Secretariat Huiban Alexandra   



 

Ordinul nr. 3473/10.03.2021 privind aprobarea metodologiei de înscriere a copiilor în 
învățământul primar pentru anul școlar 2021-2022, Anexa nr. 2       
  
 Nr. Înregistrare CJRAE Bacău  
…....../................/……..2021  
  

 
 
 
 

DOAMNĂ DIRECTOR, 
 

 
  

Subsemnatul/Subsemnata, ..............................., domiciliat(ă) în localitatea  
.................................., str. ....................................... nr. ...., bl. ...., sc. ...., ap. ...., 
judeţul/sectorul ........................, legitimat(ă) cu ....... seria ..... nr……………………  
..............,............................., nr. de telefon ..............................., adresă de e-mail  
...................................., părintele/tutorele legal instituit/reprezentantul legal al copilului 
......................................., născut la data de .........................., solicit  
evaluarea nivelului de dezvoltare a acestuia în vederea înscrierii în anul şcolar  
2021-2022 în clasa pregătitoare, în conformitate cu prevederile Metodologiei de 
înscriere a copiilor în învăţământul primar pentru anul şcolar 2021 - 2022, aprobată prin 
Ordinul ministrului educaţiei nr. 3473/10.03.2021 
    Menţionez faptul că fiica mea/fiul meu ................................... se află în următoarea 
situaţie:  

o nu a frecventat grădiniţa;  
o s-a întors din străinătate.  

 
 
  
Data ..........................           Semnătura ...................               
  
  
    
   
 



 

  

CENTRUL JUDEŢEAN DE RESURSE ŞI ASISTENŢĂ EDUCAŢIONALĂ BACĂU 
Str. Oituz, Nr. 24, Loc. Bacău, Jud. Bacău, Cod Poştal 600266 

Tel/Fax: 0234.557300, Web: www.cjrae-bacau.ro, E-mail: cjrae_bc@yahoo.com 

FIȘĂ  EVALUARE A DEZVOLT[RII COPILULUI ÎN VEDEREA ÎNSCRIERII ÎN CLASA PREGĂTITOARE  
(pentru copiii care împlinesc vârsta de 6 ani în perioada 1 septembrie - 31 decembrie 2021, inclusiv, și care nu au frecventat 

grădinița sau care s-au întors din străinătate, în perioada prevăzută de calendarul înscrierii în învățământul primar) 
 
Data:  

Numele și 
prenumele copilului: 

 
 
 
 

Numele și prenumele persoanei 
care însoțește copilul la evaluare: 

 

Data nașterii: Vârsta:  

Evaluator:  

Centrul de evaluare:  
 

 
Vă rugăm să marcati un singur răspuns la fiecare afirmatie. Încercuiti DA, în cazul în care copilului manifestă comportamentul. Încercuiti NU, 
în cazul în care copilului NU manifestă comportamentul.  

Nr. 
crt. Domeniul Exemple de comportamente Copilul manifestă aceste 

comportamente 
1. 
 
 

A 
 
 
 

 

Functionare 
cognitivă  

(atentie si memorie)  
și motricitate 

 
 

Se concentrează la activitate minimum 20 min. (se apreciază 
observând copilul pe întreaga durată a evaluării)  

DA 
 

NU 
 

Ilustrează prin desen o secvență dintr-o poveste citită de adult 
(maximum 20 de cuvinte)  DA NU 

Colorează cu o culoare indicată obiectul/obiectele menționat/e 
dintr-un șir de obiecte date, reprezentate prin desen  DA NU 

1.  
 

Funcționare 
cognitivă 

Sortează obiectele în categorii, clasificându-le și comparându-le 
după un criteriu (mărime, culoare, formă) DA NU 



 

  

CENTRUL JUDEŢEAN DE RESURSE ŞI ASISTENŢĂ EDUCAŢIONALĂ BACĂU 
Str. Oituz, Nr. 24, Loc. Bacău, Jud. Bacău, Cod Poştal 600266 

Tel/Fax: 0234.557300, Web: www.cjrae-bacau.ro, E-mail: cjrae_bc@yahoo.com 

 
B 

 
Categorizare Identifică un obiect care nu apartine unui grup  DA NU 

1. 
 
 

C  

Funcționare 
cognitivă 

 
Limbaj/comunicare 
-comprehensiune- 

Răspunde la întrebări, având ca suport o imagine/fotografie 
 DA NU 

1. 
 
 

D 

Funcționare 
cognitivă 

Limbaj/comunicare 
-prerechizite pentru 

scris-citit 

Identifică, în mediul apropiat, mesaje scrise sub formă de semne 
sau simboluri (etichete, semne de circulație etc.) pe care le 
întâlnește în mediul apropiat   

DA NU 

Identifică cu ce sunet începe un cuvânt (maximum 3 cuvinte, 
cuvinte care nu încep cu aglomerări de consoane) DA NU 

1. 
 
 

E 

Funcționare 
cognitivă 

 
Competențe 
matematice 

Estimează global cantitatea (mai multe, mai puține,  
tot atâtea), lungimea (mai lung, mai scurt), utilizând 
jucării/obiecte 

DA NU 

Face diferența între litere și cifre aflate într-un șir dat de cel puțin 
5 elemente DA NU 

2. Competențe sociale și 
emoționale  

Împărtășește celorlalți informații despre jucăria/jocul preferat DA NU 
Recunoaște emoții (bucurie, tristețe, mirare) vizualizând un șir 
de imagini/fotografii  DA NU 

NOTARE: 
Itemii utilizați pentru ilustrarea exemplelor de comportament, precum și modalitatea de desfășurare a activității de evaluare intră în sfera de responsabilitate 
a evaluatorilor. 
Fiecare comportament manifestat de copil (pentru care se încercuiește răspunsul DA) se cotează cu 1p.  
Se totalizează punctele si se compară cu punctajul total, calculându-se procentajul individual astfel: (p/P) x 100, unde P = punctajul maxim posibil și p = 
punctajul total al copilului. 
Dacă procentajul individual are valori cuprinse între 75%-100% , se recomandă înscrierea copilului în clasa pregătitoare. Dacă procentajul individual are 
valori sub 75%, se recomandă înscrierea copilului în învățământul preșcolar, grupa mare. 

 



 

a 

Nr. Înregistrare CJRAE Bacău 
 
…....../............../…..2021  

 
 

Centrul de evaluare din cadrul ………………………….………………, localitate………………. 
 
 

 
RECOMANDARE 

 
   

În urma cererii nr.…………….….../………...………….., înregistrată la CJRAE Bacău, s-a 

realizat evaluarea dezvoltării copilului……………………………………………………………… 

Evaluarea s-a desfășurat în data de …….………………., la centrul de 

evaluare………………………………….…..………….…………………, copilul fiind însoțit de către 

………………………………………………., în calitate de…………………………, telefon mobil 

.......................................................................... 

Vă comunicăm rezultatul evaluării psihosomatice a copilului 

……..…………………………………………, născut în data de……………………….……….., în 

vederea înscrierii acestuia în anul școlar 2021-2022: 

 

     SE RECOMANDĂ ÎNSCRIEREA ÎN CLASA PREGĂTITOARE 
      
      
     SE RECOMANDĂ ÎNSCRIEREA ÎN GRUPA MARE  ÎN  ÎNVĂȚĂMÂNTUL PREȘCOLAR 
 
(se bifează recomandarea potrivită cu rezultatul evaluării psihosomatice) 
 
 
Evaluator: 
 
Numele și prenumele:……………………………..        Semnătura ……………………………… 

 
 
 
 

Director CJRAE Bacău, 
     Prof. Dr. Neagu Nicoleta-Mihaela 



 

 

CENTRUL DE EVALUARE : …………………………………………………………………………………………….. 
 

 

REGISTRUL DE EVIDENȚĂ A RECOMANDĂRILOR  ÎN VEDEREA ÎNSCRIERII COPIILOR EVALUAȚI 
ÎN CLASA PREGĂTITOARE  

Profesorul consilier școlar:…………………………………………………………………………………………… 

Nr.crt. Data 

Numele și 
prenumele 

părintelui/ tutorelui 
legal instituit 

Numele și 
prenumele 

copilului evaluat 

Adresa de domiciliu a 
copilului 

Nr. de înregistrare 
a recomandării 

eliberate 

Recomandare pentru Semnătura 
de primire a 

recomandării 
Observații Grupa 

mare 
Clasa 

pregătitoare 

  
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   
 
 
 
 

   

  
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

   
 
 
 
 

   

 

 


	CENTRUL DE EVALUARE : ……………………………………………………………………………………………..

