
CLARIFICĂRI PRIVIND ABORDAREA SITUAȚIILOR SPECIALE 

LA EVALUAREA NAȚIONALĂ 

 

 

 

I. SITUAȚII A CĂROR APROBARE INTRĂ ÎN COMPETENȚA COMISIEI 

JUDEȚENE: 

 

1. Toate situațiile vizate de 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 

2021(Nr. 1526/DGIP/12.03.2021). 

2. Pentru alte situații vizând oricare dintre tipurile de  deficiențe/ handicap, conform 

prevederilor art. 31, alin. (4) din Metodologia aprobată prin OMECTS nr.4801/2010 

și prevederilor art.19, alin. (3) din Procedura nr. 1526/DGIP/12.03.2021. 

3. Pentru situații vizând elevii imobilizați la domiciliu sau într-un spital din județul de 

domiciliu, conform prevederilor art. 31, alin. (5) din Metodologia aprobată prin 

OMECTS nr.4801/2010.  

4. Pentru candidații din seriile anterioare, în situația schimbării domiciliului în alt 

județ, conform prevederilor art. 16, alin. (4), lit. c), teza I din Metodologia aprobată 

prin OMECTS nr.4801/2010. 

 

  

II. SITUAȚII  A CĂROR APROBARE INTRĂ ÎN COMPETENȚA COMISIEI 

NAȚIONALE: 

 

1.  Pentru candidații din seria curentă care, în situația schimbării domiciliului în alt 

județ și pentru candidații imobilizați într-un spital din alt județ decât cel de 

domiciliu,  conform art. 16, alin. (4), lit. c), teza a II-a din Metodologia aprobată 

prin OMECTS nr.4801/2010.   

2. Pentru oricare altă situație a cărei rezolvare nu este prevăzută în metodologie sau 

care depășește atribuțiile specificate de metodologie pentru comisiile județene/ a 

municipiului București, conform prevederilor art. 9, alin. (22) din Metodologia 

aprobată prin OMECTS nr.4801/2010.   

 

 

 

 



 

III. ALTE CLARIFICĂRI 

 

1. Procedura nr. 1526/DGIP/ 2021, cu privire la asigurarea condițiilor de egalizare a 

șanselor, se invocă doar în cazul în care candidații dovedesc existența unei 

deficiențe de vedere, deficiențe de auz sau  tulburări de neurodezvoltare.  

2. Pentru solicitarea adaptării condițiilor de examen în baza Procedurii cu privire la 

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

deficiențe de auz și tulburări de neurodezvoltare (Nr. 1526/DGIP/12.03.2021) nu 

există un termen limită în care certificatul de orientare școlară și profesională  

trebuia să fie emis de CJRAE/ CMBRAE, atâta timp cât candidatul îl poate anexa 

cererii prin care solicită condiții adaptate, în termenul prevăzut de calendar pentru 

înscrierea la Evaluarea Națională. Termenul de 8 februarie 2021 pentru eliberarea 

certificatului care atestă existența unie cerințe educaționale speciale este impus doar 

pentru admiterea pe locuri distinct alocate candidaților cu CES, conform OMEC nr. 

5457/31.08.2020 privind organizarea și desfășurarea admiterii în învățământul 

liceal de stat pentru anul școlar 2021-2022, cu modificările și completările ulterioare 

și conform  Procedurii nr. 29333/27.05.2021 privind repartizarea computerizată și 

admiterea candidaților de etnie rromă și a candidaților cu cerințe educaționale 

speciale (CES) proveniți din învățământul de masă și din învățământul special, pe 

locurile distinct alocate în învățământul liceal de stat din unitățile de învățământ 

de masă. Pentru a putea fi repartizați pe locuri distinct alocate candidaților cu CES, 

candidații trebuie să îndeplinească condițiile prevăzute în OMEC nr. 

5457/31.08.2020 și în Procedura nr. 29333/27.05.2021 vizând admiterea, nefiind 

suficientă aprobarea susținerii probelor de Evaluare Națională în condiții adaptate, 

pentru egalizarea șanselor. 

3.  Nu trebuie confundate situațiile/ cazurile speciale cu cerințele educaționale 

speciale. Conform prevederile art. 3, lit. d) din Anexa la OMECTS nr. 5.574/2011, 

ale art.14, lit.c) din OMECTS nr. 5573/2011 și ale art. 5 din Ordinul comun 

nr.1985/1305/5805/2016.  

4. Procedura pentru egalizarea șanselor (Nr. 1526/DGIP/12.03.2021) vizează tipuri de 

deficiențe și tulburări, nu doar CES, permițând solicitarea adaptării condițiilor de 

examen și în baza altor documente doveditoare decât certificatul de orientare 

școlară și profesională emis de CJRAE/ CMBRAE: a certificatului de încadrare în 

grad de handicap/a unei adeverințe medicale eliberate de comisia medicală 

județeană/a municipiului București de orientare școlar-profesională sau, în judetele 

în care nu funcționează comisii medicale de orientare școlar-profesională, în baza 

unui document medical eliberat de medicul specialist.  

5. Însoțitorul de care pot beneficia, pe bază de cerere  scrisă, candidații cu deficiențe 

de vedere, deficiențe de auz și tulburări de neurodezvoltare nu trebuie confundat cu 

profesorul asistent, rolurile fiecăruia în sala de examen fiind clar menționate în 

Procedura Nr. 1526/DGIP/12.03.2021.  

6. Pot solicita prezența unui însoțitor în sala de examen doar candidații care la data 

aprobării Procedurii Nr. 1526/DGIP, adică 12.03.2021, beneficiau de suportul unui 



însoțitor (fie un cadru didactic itinerant și de sprijin, fie un psiholog/specialist-

terapeut personal al elevului), conform prevederilor art.17, alin. (5) din Procedura 

Nr. 1526/DGIP/12.03.2021. 

7.  Elevii cu cerințe educaționale speciale  integrați în școlile de masă, care parcurg 

curriculumul școlii de masă, precum și cei din învățământul special, care parcurg 

curriculumul școlii de masă, sunt înscriși în mod direct de către unitățile de 

învățământ, pentru a  susține Evaluarea Națională. 

8. Elevii cu cerințe educaționale speciale, integrați în școlile de masă, care parcurg 

curriculumul specific învățământului special sau care beneficiază de adaptări 

curriculare, în baza planurilor de intervenție personalizată, precum și cei din 

învățământul special, care parcurg curriculumul specific învățământului special 

susțin Evaluarea Națională doar la solicitarea scrisă a părintelui/ tutorelui/ 

reprezentantului legal al acestora (conform art. 32, alin.(2) din Metodololgia 

aprobată prin OMECTS nr. 4801/2010 și conform art. 95, alin.(3) din OMECTS nr. 

5573/2011). 


