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Ref.: Asigurarea egalităţii de şanse în organizarea şi desfăşurarea Evaluărilor 
Naţionale pentru elevii cu deficienţe şi/sau CES înscrişi în clasele a li-a, a IV-a şi a 
VI-a din unităţile de învăţământ de masă sau unităţile de învăţământ special 

Conform prevederilor art. 18 din OMEC nr. 5327 /2021 privind organizarea şi 

desfăşurarea evaluărilor naţionale la finalul claselor a li-a, a IV-a şi a VI-a, elevii cu CES 

beneficiază de egalitate de şanse în cadrul evaluării, după cum urmează: 

elevii cu deficienţe şi sau CES, integraţi în învăţământul de masă sau înscrişi 

în învăţământul special care parcurg curriculum de masă, susţin Evaluările 

Naţionale în condiţiile metodologiei menţionate anterior, la fel ca ceilalţi 

elevi, fără deficienţe; 

elevii cu deficienţe, integraţi în învăţământul de masă sau şcolarizaţi în 

învăţământul special care parcurg curriculum de masă adaptat, precum şi cei 

care parcurg curriculum specific învăţământului special susţin evaluările 

naţionale, la solicitarea scrisă a părinţilor/reprezentanţilor legali ai 

elevului, aceştia fiind informaţi în timp util cu privire la această prevedere. 

Situaţia specială a elevilor cu cerinţe educaţionale speciale este menţionată 

atât în lista elevilor comunicată de către unitatea de învăţământ, cât şi în fişa 

de evaluare a acestuia. 

Comisia de organizare şi de administrare a EN din unitatea de învăţământ 

asigură condiţii de egalizare a şanselor pentru elevii cu deficienţe, prin 

adaptarea procedurilor în funcţie de particularităţile individuale şi de cele 

specifice deficienţei respective. 
Măsurile pentru asigurarea condiţiilor de egalitate a şanselor pentru elevii cu 

deficienţe sunt următoarele: 

a) asigurarea posibilităţii de comunicare prin utilizarea sistemului Braille la 

elevii nevăzători, respectiv a limbajului mimico-gestual la elevii cu deficienţe 

de auz (inclusiv posibilitatea asigurării, după caz, a unui interpret autorizat); 
b) mărirea adecvată a timpului destinat efectuării lucrării scrise de către 

elevii cu deficienţe motorii sau neuro-motorii (care îi împiedică să scrie 

normal) sau de către cei cu deficienţe vizuale grave; 

c) asigurarea testelor scrise cu caractere mărite la elevii ambliopi; 

d) transmiterea prin dictare, la elevii cu anumite deficienţe, a informaţiilor 

din teste; 



e) realizarea sarcinilor de lucru prin dictarea rezolvărilor, de către elevul cu 

deficienţe, către un al doilea cadru didactic, de altă specialitate decât cea 

la care se desfăşoară proba respectivă, pe parcursul desfăşurării testului. 

Elevii cu deficienţe din unităţile de învăţământ pot beneficia, după caz, de 

prevederile menţionate anterior, în baza certificatului de încadrare în gradul 

de handicap sau a unei adeverinţe medicale. 

Elevii şcolarizaţi la domiciliu susţin testele de evaluare la domiciliu, în baza 

prevederilor Manualului de administrare. 

În acest context, vă rugăm să informaţi părinţii/reprezentanţii legali ai elevilor 
cu dizabHităţi şi/sau CES din clasele a li-a, a IV-a şi a VI-a cu privire la egalitatea de 
şanse în cadrul organizării şi desfăşurării Evaluărilor Naţionale. 

Inspector şcolar pentru învăţământul special, 

Prof. Cozma Rodica 


