
 

 

 

Precizări cu privire la activitatea de evaluare a dezvoltării copiilor în 

vederea înscrierii în clasa pregătitoare, an școlar 2022-2023 

 

În vederea realizării evaluării dezvoltării  preșcolarilor pentru înscrierea în clasa 

pregătitoare, anul școlar 2022-2023, CMBRAE face următoarele precizări: 

Care este cadrul legal? 

OMEC 3445/17.03.2022- privind aprobarea  Metodologiei de înscriere a copiilor în 

învățământul primar și a Calendarului înscrierii în invățământului primar pentru anul 

școlar 2022-2023 

 

Pentru cine se realizează evaluarea dezvoltării de către CMBRAE? 

- copiii născuți între 1 septembrie – 31 decembrie 2016 

care  

● nu au frecventat grădinița  

ori 

● s-au întors din străinătate 

Cum se poate realiza o programare în vederea realizării evaluării dezvoltării copilului? 

- Programare telefonică la numerele: 031 805 56 98  sau la adresa de email dedicată: 
evaluareadezvoltariicopii2022@gmail.com 

- Programările pot fi realizate telefonic în intervalul orar 09.00-15.00 luni-joi și 09.00-

14.00 vineri 

Când se desfășoară activitatea de evaluare a dezvoltării? 

- În perioada 30 martie – 8 aprilie  2022, luni-vineri, 10.00-18.00 

- CMBRAE asigură, la solicitarea părinților/ tutorilor legal instituiți/ reprezentanților 

legali, serviciile de evaluare a dezvoltării copiilor, inclusiv după încheierea 

perioadei de evaluare prevăzute în Calendarul înscrierii în învățământul primar. 

(art 33(4) din Metodologie) 

Ce documente sunt necesare în vederea evaluării dezvoltării? 

- Cererea-tip (Anexa 2 la metodologie) prin care se solicită evaluarea copilului se poate 

transmite pe e-mail la adresa: evaluareadezvoltariicopii2022@gmail.com sau se poate 

depune la sediul CMBRAE în ziua în care se realizează evaluarea, conform 

programării prealabile. 
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- Cererea-tip poate fi descărcată din site-ul CMBRAE, www.cmbrae.ro, secțiunea 

http://www.cmbrae.ro/2017/evaluarea-dezvoltarii-cp-2022/ sau poate fi găsită la sediul 

CMBRAE 

- În ziua realizării evaluării, recomandăm părinților/ tutorilor legal instituiți/ 

reprezentanților legali să prezinte o copie a certificatului de naștere al copilului. 

Cât durează activitatea de evaluare a dezvoltării? 

- Activitatea va avea o durată maximă de 15-20 minute. 

- Părintele/reprezentantul legal al copilului va fi prezent alături de copil pe durata 

întregii activități de evaluare. 

Ce document primesc în urma evaluării dezvoltării copilului și la ce este necesar? 

- La finalul activității de evaluare, părinții/tutorii legal instituiți/ reprezentanții legali 

vor primi un document numit  Recomandare. 

- Recomandarea este un document necesar la înscrierea în clasa pregătitoare a 

copiilor născuți în perioada 1 septembrie – 31 decembrie 2016, alături de celelalte 

documente precizate de Metodologie. 

Unde se află CMBRAE? 

Str. Heliade intre vii nr 36, sector 2, (etajul 2 al Școlii Gimnaziale nr. 145) 

https://www.google.com/maps/dir//44.4551512,26.1440685/@44.455151,26.144069,18z?hl=ro

-RO  

 

Succes! 
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