ÎN ATENȚIA PĂRINȚILOR
PRECIZĂRI
cu privire la asigurarea condițiilor de egalizare a șanselor/aplicarea măsurilor
de adaptare a procedurilor de examen, în cadrul simulării Evaluării Naționale/
Evaluarea Națională pentru elevii clasei a VIII-a, în anul școlar 2021-2022
Asigurarea condițiilor de egalizare a șanselor/aplicarea măsurilor de adaptare
a procedurilor de examen la Evaluarea Națională
pentru:

TULBURĂRI SPECIFICE DE ÎNVĂȚARE (TSI):
Oricare ALTE DEFICIENȚE/ TULBURĂRI/
dislexie, disgrafie, discalculie
SITUAȚII
Documente care se depun la dosar:
1. Cererea tip prin care părintele/ tutorele/
reprezentantul legal solicită aprobarea condițiilor de
egalizare a șanselor (se găsește la secretariatul unității
de învățământ,
și/sau pe https://www.isj-db.ro/admitere-2022)

1.Cererea tip prin care părintele/ tutorele/
reprezentantul legal solicită aprobarea condițiilor de
egalizare a șanselor (se găsește la secretariatul unității de
învățământ,
și/sau pe https://www.isj-db.ro/admitere-2022)

2.Certificatul de orientare școlară și profesională,
eliberat de către CJRAE Dâmbovița, valabil la
momentul depunerii cererii, care are mențiunea
"tulburări/ dificultăți de învățare” (copie xerox)

2.Certificatul de orientare școlară și profesională eliberat
de către CJRAE Dâmbovița, valabil la momentul depunerii
cererii pentru aprobarea măsurilor de egalizare a șanselor,
având precizată deficiența;

3. Certificatul medical format A5, eliberat de
către medicul specialist, utilizat pentru eliberarea
Certificatului de orientare școlară și profesională, din
care să reiasă explicit tipul/ tipurile de TSI în situația în
care tulburarea de învățare nu este precizată pe
certificatul pentru CES (copie xerox)

3.Certificatul medical format A5, eliberat de către medicul
specialist, utilizat pentru eliberarea Certificatului de
orientare școlară și profesională, din care să reiasă explicit
deficiență deoarece nu este precizată pe certificatul pentru
CES (copie xerox)____________________,
sau Certificat de încadrare în grad de handicap și
Documentul medical (Certificat A5), eliberat de medicul
specialist, având nr.______ din data de _______________,
4. Cartea de identitate/ Certificatul de naștere al
candidatului (copie xerox)
Atentie! Nu se poate depune la dosar un Certificat
medical A5 cu dată de eliberare ulterioară eliberării
Certificatului de orientare școlară și profesională!

4. Cartea de identitate/ Certificatul de naștere al
candidatului (copie xerox)
Atentie! Nu se poate depune la dosar un
Certificat medical A5 cu dată de eliberare ulterioară
eliberării Certificatului de orientare școlară și
profesională!
➢ Dosarul conținând documentele mai sus indicate, în funcție de situația fiecărui candidat, se depune și se
înregistrează la secretariatul unității de învățământ.
➢ Unitatea de învățământ transmite cu adresă de înaintare, în format fizic, cererea tip și dosarul candidatului, la
secretariatul ISJ Dâmbovița
➢ Părintele/ tutorele/ aparținătorul legal al candidatului va putea depune dosarul la unitătea de învățământ, de
regulă, înaintea simulării Evaluării Naționale (28 martie 2022), dar nu mai târziu de data prevăzută pentru
înscrierea absolvenților la Evaluarea Națională.
➢ Unitatea de învățământ va înainta dosarul candidatului, în atenția comisiei județene de organizare și desfășurare
a Evaluării Naționale pentru absolvenții clasei a VIII a, în anul școlar 2021-2022, în timp util pentru a putea fi
analizat și a primi răspuns.

