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Domnului Andrei Pavaloi 
Director interimar al DGETS

pentru informare: 
Ministerul Educaţiei Culturii si Cercetării
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Stimată domnule director,

In cadrul activităţii de examinare a cererilor şi verificării semnalelor despre 
încălcare a drepturilor omului, Ombudsmanii sunt în drept să solicite şi să primească de la 
autorităţile publice centrale şi locale, de la persoanele cu funcţii de răspundere de toate 
nivelurile informaţii, documente şi materiale necesare pentru buna examinare a 
problemelor invocate, ori aceasta ar constitui unul din procedeele reglementate de Legea 
nr.52/2014, prin care Avocaţii Poporului implimentează mecanismele sale de apărare şi 
asigurare a drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale omului.

Odată cu declararea stării de urgenţă, Ombudsmanul Copilului şi-a fortificat 
mecanismele de monitorizare şi protecţie a drepturilor copilului, reamintind autorităţilor 
publice de orice nivel asupra necesităţii de a acţiona prompt în cazurile unde sunt vizaţi 
copiii, indiferent de care ar fi sfera socială în care au fost admise acţiuni şi/sau inacţiuni ce 
au dus la atingerea dreptuilor copilului în mod direct sau indirect.

Monitorizarea dreptului la educaţie este permanent în atenţia Ombudsmanului 
Copilului, ori dreptul la educaţie, potrivit art.35 din Legea Supremă, este garantat şi 
necesită a f i  asigurat de instituţiile de învăţământ cu respectarea principiului 
ne discriminării1. în acest context, Ombudsmanul Copilului reaminteşte angajamentele 
Statului asumate odată cu ratificarea Convenţiei cu privire la Drepturile Copilului, prin 
care principiul ca toate drepturile să fie  aplicate tuturor copiilor fără excepţie şi ca statul 
să fie obligat să protejeze copii de orice formă de discriminare2, realizând procesul 
educaţional într-un mod compatibil cu demnitatea copilului ca fiinţă umană3

Conştientizând importanţa asigurării condiţiilor egale de acces la educaţie în 
special cu referire la situaţia pandemică, Avocatul Poporului pentru Drepturile Copilului 
vine să aducă la cunoştinţa Dumneavoastră, că a fost sesizat în privinţa mai multor semnale 
din partea părinţilor, cu privire la acţiuni de favorizare a unor elevi în contextul frecventării

1 Art.9 alin.(l) din Legea nr.121/2012 cu privire la asigurarea egalităţii;
2 Art.2 din Convenţia cu privire la Drepturile Copilului.
3 Art.28 din Convenţia cu privire la Drepturile Copilului;
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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.

Avocatul Poporului pentru Drepturile Copilului reiterează, că instituţiile de 
învăţămînt nu pot stabili principii de admitere la studii bazate pe anumite restricţii, cu 
excepţia cazurilor stipulate de legislaţia în vigoare4, iar condiţionarea în sensul restricţiilor 
admise în perioada stării de urgenţă, nu anulează principiile de bază a raporturilor 
educaţionale pe care acestea se întemeiază5.

Totodată, Ombudsmanul Copilului este conştient de faptul, că managerii instituţiilor 
de învăţământ sunt autonomi în ceea ce priveşte gestionarea procesului de învăţământ în 
perioada pandemică şi pot crea anumite condiţii de acces la studii în cadrul instituţiei, însă 
este recomandabil ca aceste condiţii să presupună acţiuni pozitive şi proporţionale 
necesităţii care le-au determinat, ori admiterea unor elevi în sălile de curs nu trebuie să fie 
în detrimentul altora, iar favorizarea acestora trebuie să poarte un caracter autentic.

In lumina celor expuse, având ca scop monitorizarea realizării dreptului la educaţie 
a elevilor, în temeiul art.23 din Legea nr.52/2014, Avocatul Poporului pentru Drepturile 
Copilului Vă solicită concursul în vederea atenţionării personalului de conducere, inclusiv 
printr-o circulară, a tuturor instituţiilor de învăţământ asupra evitării oricăror acţiuni şi/sau 
inacţiuni în privinţa elevilor, care ar genera impacte negative şi tratamente inechitabile ori 
discriminatorii.

Despre rezultatele examinării solicit a fi informată în termen de 10 zile.

Cu respect Maia BANARESCU
vocatul Poporului pentru Drepturile Copilului

Carolina CAZACIUC 
Şef-adjunct DGIC 
Mob.060009676

Atenţie! Documentul conţine date cu caracter personal prelucrate în sistemul de evidenţa nr. 0001694 - 001,înregistrat în Registrul de 
evidenţă al operatorilor de date cu caracter personal www.registru.datepersonale.md. Prelucrarea ulterioară a acestor date poate fi efectuată numai 
în condiţiile prevăzute de Legea nr. 133 din 08.07.2011 privind protecţia datelor cu caracter personal.

4 Art.9 alin.(2) din Legea nr.121/2012 cu privire la asigurarea egalităţii;
5 Art.7 alin.(l) din Codul Educaţiei RM;
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