
 

 

 

- PRECIZARI -   

EVALUARE PSIHOSOMATICA 

 

1. Centrele de evaluare psihosomatică în vederea înscrierii copiilor în clasa pregătitoare şi în clasa I pentru 
anul şcolar 2012-2013 sunt: 

Sector Unitatea de învăţământ Adresa 
Număr  
telefon 

1 
ŞCOALA CU CLASELE I-VIII NR. 5 
"CORNELIU POPESCU" 

CALEA VICTORIEI NR. 114 021/316.99.18 

2 ŞCOALA CU CLASELE I-VIII NR. 24 STR. TUNARI NR. 52 021/210.71.85 

3 ŞCOALA CU CLASELE I-VIII NR. 195 STR. LUNCA BRADULUI NR. 2 021/340.45.55 

4 
ŞCOALA CU CLASELE I-VIII NR. 190  
"MARCELA PENEŞ" 

STR SERG. NITU VASILE NR 16 021/332.46.89 

5 ŞCOALA CU CLASELE I-VIII NR. 128 STR ION CREANGA NR 6 021/410.22.19 

6 ŞCOALA CU CLASELE I-VIII NR. 117 STR. FABRICII NR. 22 021/430.20.40 

 

2. Evaluarea preşcolarilor  se va realiza în perioada 20-29 februarie 2012 (cf. Calendarului înscrierii în 
clasa pregătitoare şi în clasa I pentru anul şcolar 2012-2013, Anexa II la ordinul MECTS nr. 

3064/2012)  în centrele menţionate la punctul 1, în intervalul orar: 8.30 – 18.00. 

3. Parinţii pot face programare pentru realizarea evaluării psihosomatice a copiilor la numărul de telefon: 
031.405.31.15/0770.846.923, în zilele de 15, 16 şi 17 februarie, în intervalul orar  9,00-17,00. 

4. Copiii, însoţiţi de părinţi/tutori legali, se pot prezenta în vederea realizării evaluării psihosomatice la 
oricare dintre cele 6 centre menţionate la punctul 1. 

5. Cererile prin care părinţii/tutorii legali solicită evaluarea psihosomatică a copilului vor fi furnizate de 
către centrele de evaluare şi vor fi completate în ziua evaluării copilului. 

6. În vederea realizării evaluării psihosomatice a copiilor, părinţii/tutorii legali vor obţine în prealabil o 
adeverinţă de la medicul de familie/pediatru prin care se atestă că preşcolarul este “clinic sănătos”/ “apt 
pentru scoala”. 

7. Adeverinţa medicală va fi prezentată comisiei de evaluare. 

8. Evaluarea psihosomatică a copilului se va realiza în prezenţa părintelui/tutorelui legal care îl insoţeşte. 

9. Rezultatul evaluării psihosomatice va fi comunicat în scris a doua zi de la data evaluării părintelui care a 
solicitat evaluarea (conform art. 7 (5)). Rezultatul va fi ridicat de la centrul care a realizat evaluarea, în 
intervalul orar 16-20. 

10. Rezultatul evaluării dezvoltării psihosomatice nu poate fi contestat (conform art. 7 (5)). 


