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Toate unităţile de învăţământ de stat şi particular din judeţul Ilfov 

Ref la a~igurarea condiţii/or de egalizare a şanselor pentru elevii cu deficiente de vedere, dejic:ienţe de auz şi 
tulburări de neurodezvoltare care susţin Evaluarea Naţională şi Examenul de Bacalaureat - sesiunea 2023 

În conformitate cu art. 4, alin (1) din Procedura nr.33.576/3 1.10.2023 cu privire la asigurarea condiţiilor 
de egalizare a şanselor pentru elevii cu deficiente de vedere, deficienţe de auz şi tulburări de ncurodezvoltarc care 
susţin examenul nationale: evaluarea naţională pentru absolvenţii clasei a Vlll-a şi examenul de bacalaureat 
sesiunea 2023, .,Părinţii/tutorii legal constituilifrcprezentanţii legali ai elevilor/elevii majori cu deficienţe de 
vedere, deficienţe de auz şi tulburări de ncurodezvolare (tulburare de spectru autist cu sau fără tulburări de sănătate 
intelectuală asociate, tulburări specifice de învăţare, tulburd.ri cu deficit de atcnţic/hiperactivitate. tulburări de 
dezvoltare intelectuală şi alte tulburări de neurodezvoltare) vor solicita în scris. de regulă, înaintea de simularea 
examenelor naţionale, dar nu mai târziu de data limită prev~ută în calendarul de desfăşurare a examenelor 
naţionale, privind înscrierea absolvenţilor clasei a VIU-a la evaluarea naţională/'rnscrierea absolvenţilor clasei a 
X 11-a/a X I fi-a la examenul national de bacalaureat, conducerii unităţii de învătământ adaptarea condiţii lor pentru 
susţinerea examenului, conform prevederilor din procedura invocată anterior. 

Solicitarea se face în ba7,.a certificatului de orientare şcolară şi profesională/a certificatului de încadrare în 
grad de handicap/a certificatului AS eliberat de medicul specialist/a unei adeverinţe medicale eliberată de medicul 
specialist din comisia medicală judeţeană/a municipiului Bucureşti de orientare şcolară şi profesională. 

Modelul de cerere prin care părinţii/tutorii/reprezentanţii legali ai elevului solicită aprobarea conditiilor 
de egalizare a şanselor la examenul de national, prevăzut în Anexa l la Procedura nr.33.576/3 1.10.2022 cu privire 
la asigurarea condiţiilor de egalizare a şanselor pentru elevii cu deficienţe de vedere, deficienţe de auz şi tulburări 
de neurodezvoltare care susţin exarnenene nationale: evaluarea naţională pentru absolvenţii clasei a VI lI-a şi 
examenul de bacalaureat sesiunea 2023 este disponibil la secretariatul unităţilor de învăţământ şi pe site-ul 
Inspectoratului Şcolar Judeţean Jlfov - "" \\ is1il O\ ro. 

Inspector Şcolar General, 
Prof. ST . 

Inspector şcolar. 




