Anexa nr.1
la Ordinul nr. 156 din 20 martie 2015
Instrucţiune privind procedurile specifice de examinare
a elevilor cu cerinţe educaţionale speciale.
I. Dispoziţii generale
1. Instrucţiunea privind procedurile specifice de examinare a elevilor cu cerinţe educaţionale
speciale este elaborată în vederea acordării de şanse egale elevilor cu cerinţe educaţionale speciale şi
reglementează procedurile specifice de organizare şi desfăşurare a examenelor de absolvire a ciclurilor
de învăţămînt gimnazial şi liceal pentru elevii cu cerinţe educaţionale speciale care au studiat în baza
curricula generală şi care solicită condiţii speciale de examinare.
2. Candidaţii la examenele de absolvire (în continuare candidaţi) cu cerinţe educaţionale speciale
pot solicita condiţii speciale de examinare la susţinerea subiectelor de examen unice pentru toţi
candidaţii. Condiţii speciale de examinare pot fi:
1) mărirea cu 60 de minute a timpului destinat efectuării lucrării scrise şi/sau cu 120 de minute
pentru proba la Limba străină, pentru candidaţii cu deficienţe neuro-motorii sau vizuale grave;
2) asigurarea unui spaţiu adaptat specificului dizabilităţii (ex.: acces arhitectural în clădire, grup
sanitar adaptat, accesul arhitectural la sala de examen, iluminare specială, separare de un grup mare,
reducerea/amplificarea stimulenţilor vizuali sau auditivi);
3) desemnarea unui asistent individual, în condiţiile pct.19 şi pct.20 din prezenta Instrucţiune,
pentru candidaţii care sînt în imposibilitatea fizică de a scrie sau de a citi testul de examen;
4) susţinerea probelor de examen la locul imobilizării pentru candidaţii care nu se pot deplasa de
sine stătător, temporar sau definitiv;
[Modificat prin Ordinul nr.170 din 04 martie 2016]
5) asigurarea aparatelor/echipamentelor specializate pentru candidaţii cu deficienţe vizuale grave.
3. Cererile privind susţinerea examenului în condiţii speciale sînt examinate în conformitate cu
prevederile stipulate în Metodologiile de organizare şi desfăşurare a examenelor de absolvire în
învăţămîntul preuniversitar şi prezenta Instrucţiune.
II. Prezentarea cererilor privind susţinerea examenului în condiţii speciale
4. Direcţiile raionale/ municipale de învăţămînt, tineret şi sport, asigură prezentarea, pînă la
01 aprilie, a cererilor privind susţinerea examenului în condiţii speciale, depuse de către instituţiile de
învăţămînt din subordine în adresa Comisiei Naţionale de Examene.
[Modificat prin Ordinul nr.170 din 04 martie 2016]
5. Dosarele prezentate spre examinare Comisiei Naţionale de Examene conţin:
1) Demersul de la Direcţia raională/municipală de învăţămînt, tineret şi sport;
2) Demersul de la instituţia de învăţămînt;
3) Cererea părintelui/candidatului (în cazul majoratului);
4) Caracteristica psihopedagogică a candidatului eliberată de către instituţia de învăţămînt;
5) Concluzia Consiliului Medical Consultativ, în original sau copie autentificată, în conformitate
cu Anexa nr.1 la prezenta Instrucţiune (în cazul cînd se prezintă copia acestui document, directorul
instituţiei confirmă prin semnătură şi ştampilă autenticitatea documentului);
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6) Avizul Serviciului de asistenţă psihopedagogică din cadrul direcţiei raionale/municipale, în
conformitate cu Anexa nr.2 la prezenta Instrucţiune.
6. Concluzia Consiliului Medical Consultativ despre starea medicală a candidatului (formularul
027e, Anexa nr.1 la prezenta Instrucţiune) este completată în conformitate cu următoarele cerinţe:
1) se completează citeţ, indicând în mod obligatoriu datele din buletinul de identitate şi locul de
efectuare a studiilor; date despre incapacitatea temporară de muncă şi argumentarea solicitării de
susţinere a examenelor de absolvire în condiţii speciale;
2) se înregistrează în registrul Consiliului Medical Consultativ Comun (F 035e);
3) se verifică corectitudinea formulării diagnosticului, după care se vizează de către preşedintele şi
vicepreşedintele Consiliului Medical Consultativ Comun, medicii responsabili de completarea
formularului 027e şi de către medicul de familie al pacientului respectiv, cu aplicarea parafelor lor
personale, inclusiv a parafei instituţiei medico-sanitare publice Centrul Medicilor de Familie;
4) Formularul 027e completat incomplet sau incorect se remite pentru perfectare şi prezentare
repetată la Consiliul Medical Consultativ Comun;
5) în mod obligatoriu, se vor descrie semnele de incapacitate temporară de muncă: diminuarea sau
pierderea capacităţii de autoservire, învăţare, comunicare, deplasare, orientare, de autocontrol al
comportamentului şi de muncă;
6) diagnosticul clinic se înscrie în conformitate cu Clasificaţia Internaţională a Maladiilor, revizia
X OMS, inclusiv Clasificarea Internaţională a Funcţionalităţii, Dizabilităţii şi Sănătăţii.
7. Direcţiile raionale/ municipale de învăţămînt, tineret şi sport prezintă, împreună cu dosarele
înaintate spre examinare Comisiei Naţionale de Examene, ordinul cu privire la instruirea elevilor la
domiciliu în raionul/municipiul respectiv, în cazul în care candidatul respectiv a beneficiat de instruire
la domiciliu.
8. Dosarele privind susţinerea examenului în condiţii speciale, prezentate de către instituţiile de
învăţămînt spre examinare Direcţiei raionale/ municipale de învăţămînt, tineret şi sport, vor conţine:
1) Demersul de la instituţia de învăţămînt;
2) Cererea părintelui/candidatului (în cazul majoratului);
3) Caracteristica psihopedagogică a candidatului eliberată de către instituţia de învăţămînt;
4) Concluzia Consiliului Medical Consultativ în original sau copie autentificată, în conformitate
cu Anexa nr.1 la prezenta instrucţiune şi completată în corespundere cu prevederile de la pct.6 (în
cazul cînd se prezintă copia acestui document, directorul instituţiei va confirma prin semnătură şi
ştampilă autenticitatea documentului).
III. Examinarea cererilor privind susţinerea examenelor în condiţii speciale
9. Direcţiile raionale/ municipale de învăţămînt, tineret şi sport, în comun cu Serviciul de asistenţă
psihopedagogică:
1) examinează fiecare dosar în parte;
2) verifică corectitudinea documentelor prezentate;
3) analizează situaţia fiecărui elev în parte în cadrul instituţiei de învăţămînt, la domiciliu sau la
locul imobilizării.
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10. Rezultatele examinării dosarelor şi concluziile respective sînt reflectate în demersul înaintat
Comisiei Naţionale de Examene şi avizul Serviciului de asistenţă psihopedagogică din cadrul direcţiei
raionale/municipale de învăţămînt.
11. Cererile prezentate de către Direcţiile raionale/ municipale de învăţămînt, tineret şi sport spre
examinare Comisiei Naţionale de Examene sînt analizate de o comisie specializată, în componenţa
căreia sînt reprezentanţi ai Comisiei Naţionale de Examene, specialişti de la Ministerul Sănătăţii şi
Centrul Republican de Asistenţă Psihopedagogică.
12. Comisia Naţională de Examene analizează recomandările Comisiei specializate şi ia decizii
definitive în fiecare caz aparte. La şedinţele Comisiei Naţionale de Examene în care se examinează
cererile privind susţinerea examenelor în condiţii speciale pot fi invitaţi specialişti din domeniu.
IV. Adoptarea deciziilor privind susţinerea examenului în condiţii speciale
13. Pentru fiecare cerere, prezentată spre examinare, Comisia Naţională de Examene ia decizia de
acceptare sau respingere a solicitării ori de acordare a altor condiţii specifice de examinare.
14. Decizia Comisiei Naţionale de Examene privind susţinerea examenului în condiţii speciale este
aprobată prin ordinul Ministrului educaţiei.
15. Direcţiile raionale/ municipale de învăţămînt, tineret şi sport anunţă instituţiile de învăţămînt
din subordine despre decizia Comisiei Naţionale de Examene în aceeaşi zi în care au fost anunţate
despre decizia respectivă.
16. Instituţia de învăţămînt anunţă elevul/părintele despre decizia Comisiei Naţionale de Examene
în aceeaşi zi în care a fost anunţată despre decizia adoptată. În caz de dezacord cu decizia Comisiei
Naţionale de Examene, argumentele suplimentare în susţinerea cererii expuse pot fi prezentate în
termen de 10 zile calendaristice de la data primirii răspunsului.
[Modificat prin Ordinul nr.170 din 04 martie 2016]
17. Instituţia de învăţămînt prezintă Centrului de Bacalaureat/Centrului de examene o copie a
ordinului Ministrului educaţiei privind susţinerea examenului în condiţii speciale de către candidaţii cu
cerinţe educaţionale speciale în aceeaşi zi în care a fost anunţată cu referire la ordinul respectiv.
V. Asigurarea condiţiilor speciale de examinare în Centrul de Bacalaureat/Centrul de examene
18. Centrul de Bacalaureat/Centrul de Examene asigură condiţiile speciale de examinare pentru
candidaţii cu cerinţe educaţionale speciale care susţin examene de absolvire în centrul respectiv, în
conformitate cu prevederile ordinului Ministrului educaţiei emis în acest scop.
19. Preşedintele Centrului de Bacalaureat/Centrului de examene, în conformitate cu prevederile
ordinului Ministrului educaţiei, prin ordin în scris, desemnează asistentul individual, dintre asistenţii
aprobaţi prin ordinul Comisiei Raionale/Municipale de Examene, de altă disciplină decît cea de
examen, specificînd în ordin atribuţiile specifice ale asistentului individual, care pot fi următoarele:
1) asistă la susţinerea examenelor de absolvire la locul imobilizării;
2) acordă servicii de asistenţă personală candidatului pe perioada examenului;
3) transmite oral informaţiile din testul de examen pentru candidaţii cu dizabilităţi de văz;
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4) înscrie răspunsurile la itemi în testul candidatului cu dizabilităţi neuro-motorii sau de văz,
doar la dictarea acestora de către candidat.
20. Asistentul individual, desemnat prin ordinul preşedintelui Centrului de Bacalaureat, respectă
prevederile Metodologiilor de organizare şi desfăşurare a examenelor de absolvire, anul şcolar 20142015 şi îi sînt aplicabile prevederile referitoare la asistenţi.
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