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Direcţia generală educaţie, tineret şi sport a Consiliului municipal Chişinău Vă 
informează despre acţiunile întreprinse privind atenţionarea persoanelor de conducere a 
instituţiilor de învăţământ asupra evitării oricăror acţiuni şi/sau inacţiuni în privinţa 
elevilor, care ar genera impacte negative şi tratamente inechitabile ori discriminatori.

în acest context, conducătorii instituţiilor de învăţământ primar, secundar ciclul I 
şi II, prin scrisoarea nr. 01-18/3916 din 03.11.20, publicată pe pagina oficială a DGETS, 
au fost avertizaţi privind obligativitatea asigurării dreptului la educaţie a elevilor. 

Scrisoarea DGETS se anexează.
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Conducătorilor instituţiilor de învăţământ primar,
secundar ciclul I şi II,

Direcţia generală educaţie, tineret şi sport a Consiliului municipal Chişinău 
Vă atenţionează asupra evitării oricăror acţiuni şi/sau inacţiuni în privinţa elevilor, 
care ar genera impacte negative şi tratamente inechitabile ori discriminatorii. 
Avocatul Poporului pentru Drepturile Copilului, odată cu declararea stării de 
urgenţă şi-a fortificat mecanismele de monitorizare şi protecţie a drepturilor 
copilului şi informează că dreptul la educaţie, potrivit art.35 din Legea Supremă, 
este garantat şi necesită a fii asigurat de instituţiile de învăţământ cu respectarea 
principiului nediscriminării.

Instituţiile de învăţământ nu pot stabili principii de admitere la studii bazate 
pe anumite restricţii, cu excepţia cazurilor de legislaţia în vigoare, iar 
condiţionarea în sensul restricţiilor admise în perioada stării de urgenţă, nu 
anulează principiile de bază a raporturilor educaţionale pe care acestea se 
întemeiază.

In acest context, directorii instituţiilor de învăţământ general nu vor 
întreprinde acţiuni de favorizare a unor elevi în contextul frecventării orelor de 
studii, invocând, că unii elevi zilnic sunt prezenţi în sălile de curs ale instituţiilor 
de învăţământ, iar alţii sunt obligaţi de a varia procesul de învăţământ, prin ore în 
format online, potrivit graficului aprobat de instituţia de învăţământ, deşi nu au 
careva contraindicaţii medicale sau alte temeiuri în acest sens.
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Scrisoarea Avocatului Poporului nr.03-691/20 din 27 octombrie 2020 se 
anexează.
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