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Doamnei Zinaida GRECEANÎI, 
Preşedintele Parlamentului Republicii Moldova

Stimată Doamnă preşedintă,
/V

In adresarea anterioară am menţionat că, în calitatea mea de Avocat al Poporului 
pentru drepturile copilului am monitorizat respectarea drepturilor copilului în perioada 
stării de urgenţă, inclusiv respectarea dreptului la educaţie în condiţiile trecerii 

w învăţământului la distanţă/online şi susţinerea examenelor de capacitate a elevilor treapta 
de liceu, BAC.

Consecvent, am expediat Opinia asupra proiectului de Lege privind anularea 
examenelor naţionale de absolvire a programelor de studii în învăţământul general, 
sesiunea de examinare 2020 manifestându-mi consideraţia tratamentului diferenţiat al 
copiilor în temeiul prevederii art. 1, alin. (4) al legii antepuse, conform căruia sunt 
exceptate de la regula generală de anulare a examenelor naţionale de absolvire a 
programelor de studii în învăţământul general „...restanţierii din anii precedenţi, 
persoanele care au finalizat programa de liceu în instituţiile de învăţământ superior, care 
s-au înscris pentru a susţine examenul în sesiunea de examene 2020 şi persoanele care au 
solicitat susţinerea examenului de bacalaureat în regim de externat”

Cu regret, la elaborarea prioectului definitiv propus spre adoptare deputaţilor, nu s-a 
^  ţinut cont de propunerea mea de a prevedea condiţii egale pentru toate persoanele înscrise 

pentru susţinerea examenelor BAC, astfel au fost menţinute condiţiile discriminatorii 
pentru susţinerea examenelor BAC în raport cu categoriile de persoane indicate mai sus.

în lipsa unui rezultat scontat şi întemeiat pe Opinia expusă am expediat, repetat, o 
adresare repetată prin care am solicitat reexaminarea, în regim de urgenţă, a Legii privind 
anularea examenelor naţionale de absolvire a programelor de studii în învăţământul 
general, sesiunea de examinare 2020 în vederea excluderii oricăror tratamente 
discriminatorii admise prin adoptarea Legii în cauză, care la moment era deja în vigoare.

Ulterior adoptării Legii enunţate, am fost sesizată de mai mai mulţi tineri care se 
încadrează în categoriile de solicitanţi discriminaţi prin legea adoptată, solicitându-mi 
susţinerea în faţa autorităţilor a opiniilor acestora asupra condiţiilor injuste şi inegale în 
care sunt supuşi la susţinerea examenelor în regim ordinar. Solitanţii invocă, încălcarea 
dreptu lu i la e d u eaţie şi la sanatate p r in  su punerea  r isc u lu i de îm b o lp ă v ir i i  eu C O V 1 D  19 .în 
condiţiile nefavorabil©1 d ri n t,t0ffăRoru,ul-str-Sfatul Tării. nr. 16, MD- 2012, mun. Chişlnău, Republica Moldova

+373 22 234 800, +373 22 225 442, ombudsman@ombudsman.md, www.ombudsman.md

mailto:ombudsman@ombudsman.md
http://www.ombudsman.md


■Ill AVOCATUL
IVI POPORULUI

OMBUDSMAN

Am fost sesizată de zeci de tineri absolvenţi:
5

ai şcolilor din stânga Nistrului care îşi fac studiile în cadrul instituţiilor de 
învăţământ superior din dreapta Nistrului şi au studiat, concomitent, 
disciliplinele pentru clasa a XII conform curriculumului naţional adoptat de 
Ministerul Educaţiei, Culturii şi Cercetării, în scopul realizării dreptului la 
suţinerea examenelor de BAC;

- adresări de la elevii restanţieri a examenilor de BAC din anii precedenţi;
- ai instituţiilor de învăţământ profesional tehnic postsecundare şi postsecundar 

nonterţiare -  colegii, şi care nu au susţinut examenul de BAC şi au decis 
înscrierea pentru susţinerea examenului BAC în sesiunea actuală.

Având în vedere dispunerea de către Ministerul Educaţiei, Culturii şi Cercetării a 
orarului susţinerii acestor examene şi a lipsei timpului efectiv de a acţiona, cu titlu de 
excepţie, înaintez propunerea legislativă - proiectul de Lege pentru modificarea Legii 
privind anularea examenelor naţionale de absolvire a programelor de studii în 
învăţământul general, sesiunea de examinare 2020, nr 71 din 21 mai 2020.

Consider necesar, în temeiul argumentelor aduse anterior precum şi în vederea 
asigurării unui tratament echitabil în rândul absolvenţilor programelor de studii în 
învăţământul general, a fi operate în textul Legii privind anularea examenelor naţionale de 
absolvire a programelor de studii în învăţământul general, sesiunea de examene 2020 
următoarele modificări:

Din conţinutul art. 1 a Legii privind anularea examenelor naţionale de 
absolvire a programelor de studii în învăţământul general, sesiunea de examene 2020 se 
exclude din alin. (4) următoarea formulare: „...restanţierii din anii precedenţi, persoanele 
care au finalizat programa de liceu în instituţiile de învăţământ superior, care s-au 
înscris pentru a susţine examenul în sesiunea de examene 2020 şi persoanele care au 
solicitat susţinerea examenului de bacalaureat în regim de externat.. ”

Se înserează în textul art. 1 alin. (3) al Legii următoarea frază: „...restanţierii 
din anii precedenţi, persoanele care au finalizat programa de liceu în instituţiile de 
învăţământ superior, care s-au înscris pentru a susţine examenul în sesiunea de examene 
2020 şi persoanele care au solicitat susţinerea examenului de bacalaureat în regim de 
externat.”
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Prin urmare, în urma operării unor astfel de modificări, articolul 1, alineatele (3) şi 
(4) urmează să aibă următorul conţinut:

Art. 1, alin. (3) - Se eliberează diploma de bacalaureat, care conferă dreptul 
de admitere în învăţământul superior şi în învăţământul profesional tehnic postsecundar 
nonterţiar, pentru elevii care s-au înscris, în termenele stabilite, pentru a susţine examenul 
în sesiunea de examene 2020 si finalizează în acest an de studii clasa a XH-a de liceu sau 
programa de liceu în instituţiile de învăţământ profesional tehnic postsecundar cu medii 
anuale la disciplinele şcolare şi media generală mai mari sau egale cu „5” (cinci), precum 
şi restanţierilor din anii precedenţi, persoanelor care au finalizat programa de liceu în 
instituţiile de învăţământ superior, care s-au înscris pentru a susţine examenul în 
sesiunea de examene 2020 şi persoanelor care au solicitat susţinerea examenului de 
bacalaureat în regim de externat, cu calcularea notelor pentru probele de examen de 
bacalaureat în baza notelor obţinute pe parcursul claselor de liceu/anilor de studii I-III în 
învăţământul profesional tehnic postsecudar. Notele pentru probele de examen reprezintă 
media aritmetică, cu rotunjire până la întreg, a mediilor anuale obţinute de elevi pe 
parcursul claselor a X-a -  a Xll-a/anilor de studii I-III în învăţământul profesional tehnic 
postsecundar la disciplinele respective.

Art. 1, alin. (4) - Elevii din clasele a IX-a, a XH-a şi cei care au finalizat 
programa de liceu în instituţiile de învăţământ profesional tehnic postsecundar, care nu 
reuşesc să finalizeze acest an de studii cu medii anuale la disciplinele şcolare şi media 
generală mai mari sau egale cu „5” (cinci) urmează a fi  completat confor viziunii 
Ministerului Educaţiei Culturii şi Cercetării.

Astfel, susţinerea propunerii legislative respective, va avea ca şi efect respectarea 
dreptul la educaţie şi sănătate, necondiţionat, excluderea tratamentului discriminatoriu 
pentru toate persoanele care s-au înscris la susţinerea examenelor de BAC şi întrunesc 
cerinţele necesare.

5

Stimată doamnă preşedintăy
sunt convinsă că veţi dispune examinarea în regim de urgenţă a acestei propuneri 

legislative, ţinând cont de opinia tinerilor şi adolescenţilor, iar interesul acestora va fi 
prioritar în adoptarea deciziei.

Cu resPect>

Avocatul Poporului pentru drepturile copilului
Maia BANARESCU,
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