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Precizări referitoare la evaluarea psihosomatică a copiilor 

 

 Atunci când se prezinta la evaluare, părintele sau tutorele copilului 
prezintă cartea de identitate însoţita de certificatul de naştere al 
copilului. 

 De asemenea, părintele va completa o cerere de solicitare a evaluării 
psihologice pusă la dispoziţie de un membru din comisia de evaluare. 

 

Categoriile de copii care intra in evaluare: 

- Copiii care implinesc varsta de 6 ani in perioada 1 septembrie – 31 
decembrie 2015, inclusiv, si parintele doreste inscrierea in clasa 
pregatitoare; 

 

- Copiii care implinesc varsta de 6 ani dupa 31 decembrie 2015 si rezultatul 
evaluarii atesta parcurgerea cu succes a clasei pregatitoare. (pana la 31 
august) 

 

- Copiii care implinesc varsta de 7 ani in perioada 1 septembrie – 31 
decembrie 2015 si nu au fost inscrisi in invatamantul primar in anul scolar 
2014-2015, iar parintele doreste inscrierea in clasa I. 

  

  Unitaţile din mediul rural pot programa copiii la evaluare la cel mai 

apropiat centru de testare, folosind numerele de telefon puse la dispozitie.   

 

Pentru a facilita accesul părinţilor şi al copiilor la această evaluare 

propunem următoarele locuri de desfăşurare: 
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Localitatea Unitatea Şcolară 

BUZĂU Sediul CJRAE Buzau, str. Horticolei, nr. 56 

 

Telefon 0238/711470 

 

Program de lucru: Luni – Vineri 09-17 

RM. SĂRAT Cabinetul de asistenta psihopedagogica din Şcoala Gimnaziala 

„Vasile Cristoforeanu” Ramnicu Sarat 

Tel. 0766969830 (Berbec Mihaela) 

 

Program de lucru: Luni – Vineri 09-17 

PATARLAGELE Cabinetul de asistenta psihopedagogica din Liceul Teoretic 

„Radu Vladescu” Patarlagele 

Tel. 0747018339 (Tanasescu Costin) 

NEHOIU Cabinetul de asistenta psihopedagogica din Liceul Teoretic 

“Nicolae Iorga” Nehoiu 

Tel. 0723267840 (Angela Bularca) 

BERCA Cabinetul de asistenta psihopedagogica din Liceul Tehnologic 

“Sf. Mucenic Sava” Berca 

Tel. 0724369064  (Elena Eni) 

 

Incepand cu data de 11 martie, se sisteaza activitatea de evaluare in 

cabinetele propuse, urmând ca, pentru orice solicitare, să se facă programare 

la CJRAE Buzău la telefon 0238/711470 sau la adresa de mail 

dan.pislaru@gmail.com  

Director CJRAE, 

Prof. Dan Pislaru 

mailto:dan.pislaru@gmail.com
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