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Nr. 297/07.02.2023 

Extras din  

PROCEDURA cu privire la asigurarea condițiilor de egalizare a șanselor pentru elevii cu deficiențe de 

vedere, deficiențe de auz și tulburări de neurodezvoltare care susțin examenele naționale: evaluarea 

națională pentru absolvenții clasei a VIII-a și examenul național de bacalaureat - sesiunea 2023, 

înregistrată la Ministerul Educației cu Nr. 33576/31.10.2022 

 

Scopul procedurii este de a pune la dispoziția comisiilor responsabile un cadru procedural unitar 

pentru asigurarea condițiilor de egalizare a șanselor pentru elevii cu deficiențe de vedere, deficiențe 

de auz și tulburări de neurodezvoltare (tulburare de spectru autist cu sau fără tulburări de sănătate 

intelectuală asociate, tulburări specifice de învățare, tulburări cu deficit de atenție/hiperactivitate, 

tulburări de dezvoltare intelectuală și alte tulburări de neurodezvoltare) care susțin examenele 

naționale: evaluarea națională pentru absolvenții clasei a VIII-a și examenul național de bacalaureat - 

2023 și pentru optimizarea condițiilor de organizare și desfășurare a examenelor naționale în care sunt 

implicați acești elevi. (Art. 1) 

Părinții/tutorii legal instituiți/reprezentanții legali ai elevilor/elevii majori cu deficiențe de vedere, 

deficiențe de auz și tulburări de neurodezvoltare (tulburare de spectru autist cu sau fără tulburări de 

sănătate intelectuală asociate, tulburări specifice de învățare, tulburări cu deficit de 

atenție/hiperactivitate, tulburări de dezvoltare intelectuală și alte tulburări de neurodezvoltare) se vor 

exprima în scris, de regulă, înainte de simularea examenelor naționale, dar nu mai târziu de data 

limită prevăzută în Calendarul de desfășurare al examenelor naționale, privind înscrierea 

absolvenților clasei a VIII-a la evaluarea națională, solicitând conducerii unității de învățământ 

adaptarea condițiilor pentru susținerea examenului, conform prevederilor prezentei proceduri. 

Solicitarea se face în baza certificatului de orientare școlară și profesională/a certificatului de 

încadrare în grad de handicap/a certificatului A5 eliberat de medicul specialist/a unei adeverințe 

medicale eliberate de medicul specialist din comisia medicală județeană/a municipiului București de 

orientare școlar-profesională. (Art. 4, alin. 1) 

În conținutul solicitării depuse în scris de către părinții/tutorii legal instituiți/reprezentanții legali ai 

elevilor/elevii majori cu deficiențe de vedere, deficiențe de auz, tulburări de neurodezvoltare, se 

menționează modalitatea de adaptare a condițiilor de examinare, în funcție de particularitățile 

individuale și de cele specifice deficienței. (Art. 4, alin. 2) 

Cererea înregistrată la unitatea de învățământ este valabilă atât pentru simularea examenelor 

naționale, cât și pentru examenele naționale. În cazul în care intervin modificări față de cererea 

inițială, părinții/tutorii legal instituiți/reprezentanții legali ai elevilor/elevii majori care fac obiectul 

prezentei proceduri se pot adresa cu o nouă cerere, în perioada prevăzută de calendarele examenelor 

naționale pentru înscrierea candidaților. (Art. 5, alin. 1) 

Conducerea unității de învățământ transmite toate cererile pentru adaptarea condițiilor de examen 

către Comisia municipiului București de organizare a Evaluării naționale. (Art. 5, alin. 2) 

Comisia municipiului București de organizare a Evaluării naționale decide aprobarea sau respingerea 

argumentată a cererilor. (Art. 5, alin. 3). 



 

Pe site-ul Inspectoratului Școlar al Municipiului București pot fi consultate următoarele documente:  

- PROCEDURA cu privire la asigurarea condițiilor de egalizare a șanselor pentru elevii cu deficiențe de 

vedere, deficiențe de auz și tulburări de neurodezvoltare care susțin examenele naționale: evaluarea 

națională pentru absolvenții clasei a VIII-a și examenul național de bacalaureat - sesiunea 2023. 

http://ismb.edu.ro/documente/examene/2023/BAC/Procedura_egalizare_sanse_2022_2023.pdf  

Model de cerere - egalizarea șanselor. 

http://ismb.edu.ro/documente/examene/EN_2022_2023/cerere_egalizarea_sanselor_EVNATVIII202

3.pdf 

Documentele justificative care vor fi anexate cererii, în funcție de situația particulară a fiecărui 

candidat. 

http://ismb.edu.ro/documente/examene/EN_2022_2023/documente_justificative_egalizarea_sansel

orEVNATVIII2023.pdf 

Precizări-egalizarea șanselor. 

http://ismb.edu.ro/documente/examene/EN_2022_2023/precizari_egalizarea_sanselor_EVNATVIII2

023.pdf 

CALENDARUL de desfășurare a evaluării naționale pentru absolvenții clasei a VIII-a, în anul școlar 

2022—2023, anexă la Ordinul nr. 5241/31.08.2022, privind organizarea și desfășurarea evaluării 

naționale pentru absolvenții clasei a VIII-a, în anul școlar 2022—2023. 

 

 6—9 iunie 2023 Înscrierea la evaluarea națională  

9 iunie 2023 Încheierea cursurilor pentru clasa a VIII-a  

19 iunie 2023 Limba și literatura română — probă scrisă 

21 iunie 2023 Matematică — probă scrisă  

22 iunie 2023 Limba și literatura maternă — probă scrisă  

28 iunie 2023 (până la ora 14.00) Afișarea rezultatelor înaintea contestațiilor 

28 iunie 2023 (ora 16.00—ora 19.00)— 29 iunie 2023 (ora 8.00—ora 12.00) Depunerea contestațiilor  

29 iunie—4 iulie 2023 Soluționarea contestațiilor  

4 iulie 2023 Afișarea rezultatelor finale după soluționarea contestațiilor 

 

Ordinul nr. 5241/31.08.2022 poate fi consultat pe site-ul Inspectoratului Școlar al Municipiului 

București, accesând link-ul: 

http://ismb.edu.ro/documente/examene/EN_2022_2023/ORDIN_5241_31_08_2022.pdf 

Documentele menționate anterior urmează să fie postate și pe site-ul unității noastre de învățământ. 

 

Cu deosebită considerație, 

Conducerea Școlii Gimnaziale Nr. 56 
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