
     

 
 

Către, 

 

INSPECTORATUL ŞCOLAR JUDEŢEAN PRAHOVA 

 

COMISIA JUDEŢEANĂ DE ÎNSCRIERE A COPIILOR ÎN ÎNVĂŢĂMÂNTUL PRIMAR  
 

 

       Conform 

 

• OMEN nr. 3181/ 18. 02. 2019  privind aprobarea Calendarului şi a Metodologiei de înscriere a 

copiilor în învăţământul primar pentru anul şcolar 2019-2020,   

 

                 CJRAE Prahova  participă la procesul de organizare şi evaluare a nivelului dezvoltării 

psihosomatice a copiilor care împlinesc vârsta de 6 ( şase) ani în perioada 1 septembrie- 31 decembrie 

2019, în urma solicitării scrise a părinţilor/ tutorilor legal instituiți/ împuterniciților legali ai acestora.  

           Organizare 

1. Centrele de evaluare propuse de CJRAE Prahova se află în cadrul cabinetelor de asistenţă 

psihopedagogică din judeţul Prahova şi la sediul CJAP Prahova. ( v. Anexa nr. 3 )  

2. Activitatea de evaluare se va desfăşura în intervalul orar 10 00 – 18 00    

3. Părinții vor face o  programare pentru realizarea evaluării dezvoltării psihosomatice a copiilor 

la numerele de telefon menționate în Anexa nr. 2 

4. Activitatea de evaluare se desfăşoară în perioada  26 februarie- 20 martie 2019  ( Anexa nr. 1/ 

OMEN nr. 3181/ 18. 02.2019)     

5. Copiii vor fi însoțiți de părinți/ tutorii legal instituiți/ împuterniciții legali . Se vor prezenta în 

vederea realizării evaluării psihosomatice la centrul de care aparțin cu domiciliul ( centrul din 

localitatea cea mai apropiată. Exemplu:  localitatea Băicoi - Centrul de Evaluare Psihosomatică 

din Plopeni )  

6. Se va asigura evaluarea nivelului de dezvoltare psihosomatică la solicitarea părinţilor inclusiv 

după încheierea perioadei prevăzute în calendar (OMEN nr. 3181/ 18.02. 2019  art. 33 alin. 4) 

7. Evaluarea dezvoltării psihosomatice a copilului se va realiza în prezența părintelui/ tutorelui 

legal instituit / reprezentantului legal care îl însoțește 

8. CJRAE Prahova realizează orientarea şcolară a elevilor cu CES (OMEN nr. 3181/ 18.02.2019   

cap. X  art. 35 alin. 2)    

9. CJRAE Prahova realizează evaluarea nivelului dezvoltării psihosomatice a copiilor ai căror părinţi 

vor solicita amânarea înscrierii în învăţământul primar, în urma recomandării Comisiei Județene 

de înscriere a copiilor în învățământul primar privind evaluarea în cadrul CJRAE Ph.  și a 

adeverinței medicale care să ateste o afecţiune care poate  constitui o cauză  de amânare a 



începerii şcolarizării la vârsta de 6 ani  conform  Ordinului  nr. 430 din 16 aprilie 2004  (OMEN 

nr. 3181/ 18.02.2019  art. 53 alin. 2) 

10. CJRAE Prahova realizează evaluarea nivelului dezvoltării psihosomatice a copiilor care nu se 

încadrează în tranșele de vârstă prevăzute de prezenta metodologie în urma recomandării Comisiei 

Județene de înscriere a copiilor în învățământul primar privind evaluarea în cadrul CJRAE Ph.  

(OMEN nr. 3181/ 18.02.2019  art. 53 alin. 2) 

11. Documentele necesare care vor însoţi cererea pentru realizarea evaluării nivelului de dezvoltare 

psihosomatică  ( v. Anexa nr. 4)  

12. Rezultatul evaluării psihosomatice va fi comunicat în scris, în aceeași zi , părintelui care a 

solicitat evaluarea 

13. Rezultatul evaluării psihosomatice nu poate fi contestat (OMEN nr. 3181/ 18.02.2019  art. 7 

alin. 6)  
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