
Rubrica ABC juridic din revista ”NOI”  

este susținută de Tamara PLĂMĂDEALĂ 

Avocat parlamentar pentru protecția drepturilor copilului 

 

1. Răspuns la adresarea Dianei P., Ungheni 

 

Draga Diana,  

Drepturile elevilor sînt stipulate în Legea învățămîntului nr. 547 din 21 iulie 

1995 și Regulamentul intern de funcționare a instituției de învățămînt. 

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; cultivarea simţului necesităţii de a munci pentru binele 

propriu şi cel al societăţii, a stimei faţă de cei care produc bunuri materiale şi 

spirituale. 

Profesorul are obligația sa manifeste un comportament corect față de toți 

elevii si sa nu admită discriminarea elevilor pe criteriul de proveniență socială, să 

asigure buna desfășurare a procesului instructiv-educativ. La fel, profesorul trebuie 

sa aducă la cunoștința elevilor criteriile si baremul de notare pentru a nu crea 

confuzi in rîndul discipolilor.  

Totodată, și elevii trebuie să însușească materiile prevăzute  de programele 

de studii și nu ar fi corect ca ei sa verifice caietele colegilor de clasă fără știrea 

acestora deoarece sînt lucruri personale. 

 

 

 

2. Răspuns la adresarea  lui Marcel C., Rezina 

 

Draga Marcel,  

Briceagul este o armă rece si este un obiect interzis la elevi. Pentru a te 

convinge trebuie sa iei cunoștință de Regulamentul instituției de învățămînt. 

Profesorul a acționat astfel pentru a preveni un incident chiar daca  tu nu aveai 

intenții rele. Atît timp cît elevul se află în instituția de învățămînt cadrele didactice 

sunt obligate să asigure securitatea vieții si ocrotirea sănătății copiilor.  

Prin urmare, obiectul interzis poate fi înapoiat doar părinților/tutorilor. 

 

 

 

3. Răspuns la adresarea  Alinei V., Cahul 

 

Draga Alina,  

Pe parcursul anului de învățămînt elevul are obligația de a studia materiile 

prevăzute de programele de studii, iar cadrele didactice au obligația să asigure 

însușirea temeinică a programelor de studii.  



Elevii trebuie să însușească materia de studii pentru viață, nu pentru școală. 

Instituția avocaților parlamentari pledează pentru modificarea aprecierii 

cunoștințelor cu note de la 10 la 1 și înlocuirea lor prin calificativele ”admis”, 

”respins”.  

În acest sens încurajam elevii sa-și expună opinia prin Forumul de discuții 

de pe pagina www.copiii.webs.md. 

 

 

 

4. Răspuns la adresarea lui Mihai B., Edineț 

Dragă Mihai, 

Îti mulțumim pentru întrebare.  În conformitate cu prevederile art. 57 din 

Legea învățămîntului nr. 547 din 21 iulie 1995, În instituțiile de învățămînt de toate 

gradele trebuie să fie respectate  drepturile și libertățile elevilor. Sunt interzise 

pedepsele corporale, aplicarea sub orice formă a metodelor de violență fizică sau 

psihică. 

  Acțiunile profesoarei ce și-a permis să aplice ca formă de pedeapsa violenta 

psihica sunt pasibile de atragere la răspundere disciplinara. 

Orice caz de aplicare a violenței față de copii poate fi sesizat la Linia Verde 

”Telefonul Copilului” 0800 11116, ce activează sub egida avocatului parlamentar 

pentru protecția drepturilor copilului. 

 

 

5. Răspuns la adresarea lui Ion G., Hîncești 

 

Dragă Ion, 

Potrivit prevederilor art. 31 al Convenției ONU cu privire la drepturile 

copilului, dar și a prevederilor art. 12 din Legea privind drepturile copilului nr. 

338-XIII din 15 decembrie 1994, copiii au dreptul la odihna, dreptul de a participa 

la activități recreative proprii vîrstei sale, la viața culturală și artistică. 

Prin urmare, administrația instituției de învățămînt trebuie să respecte și să 

promoveze dreptul copilului la odihna și activități recreative prin organizarea 

seratelor,  cenaclurilor, discotecilor. 

 

 

6. Răspuns la adresarea copiilor din localitatea Veverița, raionul Călărași 

 

Dragi elevi, 

Avocatul parlamentar împreună cu echipa sa monitorizează respectarea drepturilor 

constituționale ale copiilor pe întreg teritoriul Republicii Moldova.  

Astfel, avocatul parlamentar va examina problema invocată de Dvs. privitor la 

asigurarea cu transport. 

 

http://www.copiii.webs.md/

