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SESIZARE
în temeiul art. 28 alin. (1) lit. d) din Legea Republicii Moldova cu privire la
avocaţii parlamentari nr. 1349-XIII din 17 octombrie 1997
Avocatul parlamentar monitorizează respectarea drepturilor copilului, inclusiv
în regiunea Transnistreană, astfel, în vizorul avocatului parlamentar pentru a ajuns
cazul minorului Vasluian Dumitru, care a fost exmatriculat din Liceul Teoretic
”Alexandru cel Bun”, or. Bender.
În cadrul investigațiilor pe marginea acestui caz, avocatul parlamentar a scos
în evidență mai multe probleme ce țin atît de lipsa unui management eficient în
Liceul Teoretic ”Alexandru cel Bun”, or. Bender, cît și probleme în sistemul
educațional.
Potrivit materialelor acumulate și examinate de către avocatul parlamentar,
minorul Vasluian Dm. a studiat în cadrul Liceul Teoretic ”Alexandru cel Bun”, or.
Bender și a absolvit treapta gimnazială în instituția respectivă, ulterior continuînd
studiile la treapta liceală în aceeași instituție de învățămînt.
În conformitate cu prevederile art. 35 alin. (7) din Constituția Republicii
Moldova, învățămîntul liceal este accesibil pe bază de merit, respectiv din acest
considerent, minorul Vasluian Dumitru și a fost admis să studieze în treapta
liceală.
Potrivit prevederilor Legii cu privire la învăţămînt nr. 547-XIII din 21 iulie
1995, „Învăţămîntul urmăreşte: dezvoltarea personalităţii copilului, a capacităţilor
şi a aptitudinilor lui spirituale şi fizice la nivelul potenţialului său maxim;
cultivarea respectului pentru drepturile şi libertăţile omului, indiferent de
apartenenţa lui etnică, de provenienţa socială şi atitudinea faţă de religie - principii
consemnate în Cartea Naţiunilor Unite; pregătirea copilului pentru a-şi asuma
responsabilităţile vieţii într-o societate liberă, în spiritul înţelegerii, păcii,
toleranţei, egalităţii între sexe şi prieteniei între toate popoarele şi grupurile etnice,
naţionale şi religioase; etc”.
În art. 47 al Legii învățămîntului se menționează că ”instituțiile de învățămînt
preuniversitar funcționează în conformitate cu prevederile prezentei legi și poartă

răspundere de realizarea standardelor educaționale de stat, de apărare a drepturilor
copiilor și personalului, precum și de ocrotirea vieții și sănătății elevilor.”
Respectiv, instituțiile de învățămînt sunt conduse de directori, în sarcina cărora se
pune administrarea competentă a școlilor, gimnaziilor, liceelor.
Faptul că minorul, Vasluian Dumitru a fost exmatriculat din Liceul Teoretic
”Alexandru cel Bun”, or. Bender cu încălcarea prevederilor menționate supra, a
scos în evidență o scăpare de ordin managerial a administratorului instituției de
învățămînt și nu s-a pus accent pe personalitatea copilului.
De asemenea, minorul nu a beneficiat de evaluare și consiliere psihologică,
deoarece în Liceul Teoretic ”Alexandru cel Bun” din Bender nu activează psiholog
și nu s-a ținut cont de faptul că minorul este lipsit de îngrijire părintească deoarece
părinții acestuia erau plecați peste hotarele Republicii Moldova.
O altă problemă scoasă în evidență este faptul că directorul Liceului Teoretic
”Alexandru cel Bun”, or. Bender utilizează două ștampile cu Stema de Stat a
Republicii Moldova.
În extrasul din Procesul-verbal nr. 09 al ședinței consiliului profesoral al
Liceului Teoretic ”Alexandru cel Bun” din or. Bender din data de 27 decembrie
2012 și pe Ordinul nr. 54-4 ”E” din 28 decembrie 2012 cu privire la exmatricularea
elevului Vasluian Dumitru a fost aplicată semnătura Mariei Roibu și ștampila cu
mențiunile ”Ministerul Educației al Republicii Moldova, Liceul Teoretic
”Alexandru cel Bun”, mun. Bender, iar în Dosarul școlar nr. V-187 al elevului
Vasluian Dumitru și tabelul de note al elevului clasei a XI-a ”A” a fost aplicată
ștampila cu mențiunile ”Ministerul Educației, Tineretului și Sportului al
Republicii Moldova, Liceul Teoretic ”Alexandru cel Bun” or. Bender”.
Potrivit Regulamentului cu privire la activitatea în domeniul confecționării
ștampilelor aprobat prin Hotărîrii Guvernului nr. 294 din 17 martie 1998,
responsabilitate și controlul privind respectarea regimului de păstrare a ștampilelor,
precum și legalitatea utilizării lor se atribuie conducătorilor organizațiilor,
întreprinderilor și instituțiilor, iar în conținutul pct. 11 al acestui Regulament se
stipulează că ”organizația, întreprinderea sau instituția poate dispune numai de un
exemplar al ștampilei cu Stema de Stat”.
Totodată, în pct. 19 se menționează ”în cazul înlocuirii ștampilelor în legătură
cu schimbarea denumirii, sediului, la demersuri și cereri se anexează acordul,
înregistrat la Î.S. ”Camera Înregistrării de Stat” privind efectuarea acestor
schimbări. Ștampilele vechi se predau organelor afacerilor interne care eliberează
un certificat de forma stabilită ce confirmă distrugerea acestora”.
Aceste fapte nu pot fi tolerate de avocatul parlamentar în special în situația
cînd sunt admise lezări a drepturilor copilului de către o persoană cu funcție de
răspundere, conducător al unei instituții de învățămînt, care prin statutul său trebuie
să servească drept model tinerei generații.
În temeiul art. 43 din Legea învățămîntului nr. 547-XIII din 21 iulie 1995,
Direcțiile de învățămînt sunt organe specializate de conducere a învățămîntului
sunt direcțiile de învățămînt, care funcționează în raioane și municipii. Structura
direcțiilor de învățămînt se stabilește de Guvern la Ministerul Educației. De
asemenea în cadrul direcțiilor de învățămînt funcționează o inspecție școlară.

În cadrul examinării cazului minorului Vasluian Dm., avocatul parlamentar,
constată că de facto, structura specializată de conducere a învățămîntului în mun.
Bender nu a fost creată, prin urmare, procesul educațional din acea regiune rămîne
a fi nesupravegheat, și nu activează nici serviciile prevăzute de alin. (7) art. 43 din
Legea învățămîntului nr. 547-XIII din 21 iulie 1995 a căror menire a fost scoasă în
evidență de avocatul parlamentar în conținutul Raportului tematic privind
funcţionarea mecanismelor stipulate la alin. (7) art. 43 din Legea învăţămîntului
nr. 547-XIII din 21 iulie 19951.
Aceste situații nu pot fi tolerate de avocatul parlamentar atît timp cît se
încalcă flagrant drepturile constituționale a copiilor de către agenții statului, Or,
persoana din cadrul Ministerul Educației responsabilă de a supraveghea activitatea
instituțiilor de învățămînt din regiunea transnistreană nu a monitorizat suficient
activitatea directorului Liceului Teoretic ”Alexandru cel Bun” din Bender.
Faptele invocate, oferă temeiuri pentru o bănuială rezonabilă în săvîrşirea
unor fapte prejudiciabile, care pot fi identificate drept temei pentru declanşarea
unei investigaţii disciplinare independente şi obiective în vederea constatării sau
infirmării acţiunilor pretins contrare exigenţelor impuse de prevederile Legii
învățămîntului nr. 547-XIII din 21 iulie 1995 și a Convenției ONU cu privire la
drepturile copilului.
Reieşind din cele expuse, în temeiul art. 28 alin. (1) lit. d) din Legea
Republicii Moldova cu privire la avocaţii parlamentari nr. 1349-XIII din 17
octombrie 1997, art. 41 al Legii învățămîntului nr. 547-XIII din 21 iulie 1995, a
Regulamentului, structurii şi efectivului-limită ale aparatului central al Ministerului
Educaţiei aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 653 din 06.11.2009,
Solicităm:
- investigarea multilaterală a cazului dat, în eventualitatea declanşării unui
control de serviciu, vis-a-vis de acţiunile şi inacţiunile admise de persoanele cu
funcţie de răspundere în cazul minorului Vasluian Dumitru;
- verificarea procedurii de înlocuire și transmitere a ștampilelor cu Stema de
Stat a Republicii Moldova de către directorul Liceului Teoretic ”Alexandru cel
Bun” or. Bender odată cu reorganizarea Ministerului Educației;
- examinarea posibilității de a crea organ specializat de conducere a
învățămîntului în mun. Bender și a serviciilor din conținutul normei juridice
prevăzute în art. 43 din Legea învățămîntului nr. 547-XIII din 21 iulie 1995.
Prezenta sesizare urmează a fi examinată în termen de 20 de zile potrivit
prevederilor art. 25 alin. (2) al Legii cu privire la avocații parlamentari nr. 1349XIII din 17 octombrie 1997.
Cu respect,
Tamara PLĂMĂDEALĂ
Avocat parlamentar pentru protecţia drepturilor copilului
Ex.: Tatiana Crestenco
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