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                                                                             Președinte al raionului Călărași  

Demers 

în temeiul prevederilor art. 29 lit. b)   

al Legii cu privire la avocații parlamentari nr. 1349-XIII din 17 octombrie 1997 

 

În secretariatul Centrului pentru Drepturile omului din Moldova a fost 

înregistrat apelul telefonic a NNNNNNNN domiciliată în r. Călărași, s. Vălcineț. 

În conţinutul adresării, petiţionara invocă îngrădirea dreptului la învăţătură 

prevăzut art. 35 din Constituţia Republicii Moldova a copilului minor 

NNNNNNNN 

NNNNNNNN este mama copilului NNNNNNNN a.n. 2008, invalid gr. I, 

diagnoza: paralizie cerebrală infantilă, dereglări motorii. Dna s-a adresat la 

directorul grădiniței pentru a înmatricula copilul la studii preșcolare, dar i-a fost 

explicat că copilul necesită educator de sprijin de care instituția de învățămînt nu 

dispune. Pentru soluționarea problemei  NNNNNNNN s-a adresat la Centrul de 

asistență psiho-pedagogică din cadrul Direcției de învățămînt Călărași. Deși 

apelanta s-a adresat în formă scrisă către administratorul Centrului de asistență 

psiho-pedagogică, aceasta a fost anunțată telefonic că nu va primi educator de 

sprijin pentru copilul său. 

În prezent copilul frecventează Centrul de zi pentru copii cu dizabilități din 

Călărași, dar fiind un copil ce suferă doar de dizabilitate locomotori acesta urmează 

să frecventeze grădinița de copii după o programă normal de studii și nu după un 

program special. 

Constituția Republicii Moldova în art. 35 garantează tuturor cetățenilor 

dreptul la învățătură. Legea învățămîntului nr. 547-XIII din 17 iulie 1997 

stipulează în art. 17 că pregătirea copiilor preșcolari către școală este obligatorie de 

la vîrsta de 5 ani și se realizează în grupe pregătitoare, în grădiniță sau școală. 

La data de 30 martie 2012 Parlamentul Republicii Moldova a adoptat Legea 

nr. 60 privind incluziunea socială a persoanelor cu dizabilități. Respectiva lege 

reglementează drepturile persoanelor cu dizabilităţi în vederea incluziunii sociale a 

acestora, garantării posibilităţii participării lor în toate domeniile vieţii fără 

discriminare, la un nivel identic cu ceilalţi membri ai societăţii, avînd ca bază 

respectarea drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale omului. Măsurile prevăzute 

de legea amintită conduc la realizarea mai multor obiective printre care și crearea 

şi asigurarea condiţiilor adecvate de educaţie, instruire şi pregătire profesională a 
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persoanelor cu dizabilităţi; evitarea sau eliminarea oricăror forme de discriminare a 

persoanelor cu dizabilităţi. 

În articolul 27 din Legea amintită este prevăzut că persoanele cu dizabilităţi 

au acces liber la sistemul educaţional de toate nivelele în condiţii de egalitate cu 

ceilalţi cetăţeni. Dreptul la educaţie nu poate fi îngrădit pe motivul dificultăţilor de 

învăţare sau al altor dificultăţi cauzate de anumite dizabilităţi. Statul, prin 

intermediul autorităţilor şi instituţiilor responsabile, garantează persoanelor cu 

dizabilităţi condiţiile necesare pentru educaţie, instruire, pregătirea profesională, 

formarea vocaţională şi formarea continuă, pe tot parcursul vieţii, fără discriminare 

şi în condiţii de egalitate cu ceilalţi cetăţeni. Statul, prin intermediul Ministerului 

Educaţiei şi altor autorităţi publice centrale şi locale competente, asigură accesul 

persoanelor cu dizabilităţi la educaţia preşcolară, şcolară şi extraşcolară pentru a 

obţine studii medii generale, studii medii de specialitate şi studii superioare 

adaptate necesităţilor individuale, în conformitate cu programul individual de 

reabilitare şi incluziune socială. Ministerul Educaţiei şi instituţiile de învăţămînt, 

împreună cu reprezentanţii asociaţiilor obşteşti ale persoanelor cu dizabilităţi, 

stabilesc, anual, facilităţi pentru instruirea persoanelor cu dizabilităţi.  

În articolul 29 se menționează că persoanele cu dizabilităţi urmează studiile 

generale, studiile medii de specialitate şi studiile superioare în instituţii de 

învăţămînt în modul stabilit de Guvern. În vederea asigurării accesului copiilor cu 

dizabilităţi la serviciile educaţionale, aceştia sînt asiguraţi, în caz de necesitate, cu 

cadre didactice de sprijin/asistenţi personali/alte servicii de suport şi/sau cu 

adaptare rezonabilă.  

Astfel, în temeiul celor expuse, ținînd cont de prevederile art. 29 lit. b) Legii 

cu privire la avocații parlamentari nr. 1349-XIII din 17 octombrie 1997 și a 

prevederilor menționate supra, solicităm să examinați prin prisma interesului 

superior al copilului respectivul Demers care vine să atragă atenția asupra 

inacțiunilor admise ce îngrădesc dreptul copilului cu handicap la învățătură. 

 Despre măsurile întreprinse în rezultatul examinării prezentului Demers  

solicit să informaţi avocatul parlamentar în termen de 20 de zile potrivit 

prevederilor art. 25 alin. (2) din Legea cu privire la avocații parlamentari nr. 1349-

XIII din 17 octombrie 1997. 
 

Cu respect,                                                                     

 

   

 Tamara PLĂMĂDEALĂ 

                       Avocat parlamentar pentru protecția drepturilor copilului 

 

 

 

 

 

 
  


