
 
 

EVALUARE NAȚIONALĂ PENTRU ELEVII CLASEI a VIII-a, an școlar 2020-

2021 

ANUNȚ 

ÎN ATENȚIA PĂRINȚILOR 

 

PRECIZĂRI 

PRIVIND APROBAREA ȘI APLICAREA MĂSURILOR SPECIFICE DE 

EGALIZARE A ȘANSELOR PENTRU ABSOLVENȚII CLASEI a VIII-a  

 

Pentru aplicarea prevederilor cuprinse în art.31 alin 1-5 din Metodologia de organizare și desfășurare 

a Evaluării Naționale pentru elevii clasei a VIII-a, aprobată prin OMECTS nr. 4801/2010, ale art. 

4(2) din OMEC 5455/31.08.2020 privind organizarea și desfășurarea Evaluării Naționale pentru 

elevii clasei a VIII-a în anul școlar 2020-2021, coroborate cu prevederile art. 27 din OMEN nr. 

3124/2017, facem următoarele precizări: 

A. Documente necesare: 

Adaptarea procedurilor de examen pentru 

elevii cu TSI (tulburări specifice de învățare): 

dislexie, disgrafie, discalculie 

Adaptarea procedurilor de examen pentru 

alte situații decât TSI 

 

1.Certificatul de orientare școlară și profesională 

(COSP), eliberat de către CJRAE, valabil la 

momentul depunerii cererii pentru aprobarea 

măsurilor de egalizare a șanselor și având 

mențiunea- tulburare de învățare 

2. Documentul medical  eliberat de către medicul 

specialist, din care să reiasă explicit tipul de 

tulburare/ deficiență a învățării 

3. Certificatul de naștere sau Cartea de identitate 

a elevului/candidatului 

 

1.Certificatul de orientare școlară și profesională 

(COSP), eliberat de către CMBRAE/CJRAE, 

valabil la momentul depunerii cererii pentru 

aprobarea măsurilor de egalizare a șanselor și 

având mențiunea- tulburare de învățare 

2. Documente medicale care susțin măsurile de 

egalizare a șanselor 

3. Certificatul de naștere sau Cartea de identitate 

a elevului/candidatului 

 

B. Depunerea documentelor 

- Documentele indicate mai sus, pentru oricare dintre cele două categorii menționate (elevi 

cu TSI sau alte situații decât TSI), se vor depune la Secretariatul unității de 

învățământ, fie în format letric, în copie xerox, fie prin intermediul poștei electronice, la 

adresa de email a unității de învățământ– un singur fișier cu extensia pdf. care  să conțină 

toate documentele, în ordinea dată în tabel; 

- Cererea-tip, la care se anexează documentele specifice, se găsește la Secretariatul unității 

de învățământ  sau se poate descărca de pe site-ul Inspectoratului Școlar Județean Ilfov; 



 
 

- Procedurile  de egalizare a şanselor  se vor aplica la simularea Evaluării Naţionale şi/sau 

la Evaluarea Naţională 2021. 

 

C. Termen de depunere a documentelor: 10 martie 2021 

 

D. Oricare alte precizări ulterioare privind adaptarea procedurilor de examen la Evaluarea 

Națională pentru absolvenții clasei a VIII-a, în anul școlar 2020-2021, transmise de către 

MEC, pot aduce completări prezentei adrese, informațiile fiind comunicate cu celeritate 

unităților de învățământ și postate pe site-ul ISJ Ilfov.  

 

 

 

Comisia Județeană pentru Evaluare Națională cls a VIII-a 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

ANEXA-CERERE TSI 

 

Doamnă /Domunle director, 

Subsemnatul/ Subsemnata, __________________________________________________, în 

calitate de părinte/ tutore/ reprezentant legal al copilului 

___________________________________________________, elev în clasa a VIII-a                    

la unitatea de învăţământ ________________________________________, localitatea 

________, județul Ilfov, prin prezenta, vă rog să binevoiţi a dispune aplicarea prevederilor 

cuprinse în art. 31 alin. 1-5 din Metodologia de organizare şi desfăşurare a Evaluării 

Naţionale a elevilor claselor a VIII-a, aprobată prin OMECTS nr. 4801/31.08.2010, ale art. 

4(2) din OMEC 5455/31.08.2020 privind organizarea şi desfăşurarea Evaluării Naţionale 

pentru absolvenții clasei a VIII-a în anul şcolar 2020-2021 și art. 27 din OMEN nr. 

3124/2017, în conformitate cu Certificatul de orientare școlară și profesională 

CMBRAE/CJRAE nr......................din data de................și a documentului medical eliberat de 

medicul specialist, nr.................din data de..................., privind egalizarea șanselor la 

Evaluarea Națională pentru absolvenții clasei a VIII-a, pentru elevii cu tulburări de învățare 

(TSI: dislexie, disgrafie, discalculie). 

Solicit cele mai sus menţionate, pentru: 

- Simularea Evaluării Naţionale 2021 clasa a VIII-a 

-  Evaluarea Naţională 2021 clasa a VIII-a 

Anexez prezentei  cereri următoarele documente, în xerocopie: 

-Certificatul de orientare şcolară şi profesională eliberat de CMBRAE/CJRAE, pentru elevii 

cu TSI, valabil la momentul depunerii cererii pentru aprobarea măsurilor de egalizare a 

șanselor și având mențiunea ”tulburare de învățare”; 

- Documentul medical din care să reiasă tipul de tulburare a învăţării (dislexie, disgrafie, 

discalculie), în baza căruia s-a eliberat Certificatul CMBRAE/CJRAE; 

- Certificatul de naştere/cartea de identitate, după caz. 

Date de contact ale părintelui/ tutorelui/reprezentantului legal al copilului: 

Adresa completă............................................................................................................... 

Telefon............................................................... 

 

Data___________                                                  Semnătură părinte                 

 

 



 
 

 

ANEXA – CERERE ALTE CAZURI 

 

      Doamnă /Domunle director, 

Subsemnatul/ Subsemnata, __________________________________________________, în calitate 

de părinte/ tutore/ reprezentant legal al copilului 

___________________________________________________, elev în clasa a VIII-a                    la 

unitatea de învăţământ ________________________________________, localitatea ________, 

județul Ilfov, vă rog să binevoițí a dispune aplicarea prevederilor art.31 (1-5) din anexa 2 la 

OMECTS nr. 4801/2010, în conformitate cu Certificatul de orientare şcolară şi profesională eliberat 

de CMBRAE/CJRAE și în baza documentelor medicale depuse la comisie privind egalizarea 

șanselor la Evaluarea Națională pentru absolvenții clasei a VIII-a. 

Solicit cele menționate pentru: 

Simularea Evaluării Naționale, cls a VIII-a; 

Evaluarea Națională pentru clasa a VIII-a 

Anexez prezentei cereri, în xerocopie, următoarele: 

1.Certificatul de orientare şcolară şi profesională eliberat de CMBRAE/CJRAE 

2.Documentele medicale depuse la comisie 

2. Certificat de naștere copil/ CI, după caz. 

 

Date de contact ale părintelui/ tutorelui/reprezentantului legal al copilului: 

Adresa completă............................................................................................................... 

Telefon............................................................... 

 

Data___________                                                  Semnătură părinte                 

 

 

 


