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DECIZIE  
   din 14 aprilie 2017 

 cauza nr. 07/17 
 
Membrii Consiliului participanți la ședința de deliberare: 
 
Ian FELDMAN – preşedinte 
Oxana GUMENNAIA – membră 
Andrei BRIGHIDIN – membru 
Lucia GAVRILIȚĂ – membră 
 
au examinat, în ședință publică, susţinerile scrise și verbale ale 
petiționarei: M.C. 
reclamatului: Ministerul Educaţiei, și  
au deliberat, în ședință închisă, cu privire la următoarele. 

                       
I. Obiectul plângerii 
     Pretinsa discriminare pe criteriul de dizabilitate în acces la educaţie, manifestată prin refuzul 

organelor locale cu atribuţii în domeniul învăţământului şi protecţiei sociale din mun. Bălţi de a 
plasa un copil cu dizabilităţi de auz într-o instituţie de învățământ special, precum şi obligarea 
părinţilor de a înmatricula copilul lor cu dizabilităţi de auz într-o instituţie de învăţământ de 
cultură generală. 

II. Admisibilitatea obiectului plângerii 
    Plângerea corespunde cerințelor art. 13 din Legea nr. 121 cu privire la asigurarea egalității din 

25.05.2012 şi nu ridică excepţiile de inadmisibilitate prevăzute de pct. 42 din Legea nr.298 din 
21.12.2012 cu privire la activitatea Consiliului pentru prevenirea și eliminarea discriminării și 
asigurarea egalității. 

 
III. Susținerile părților 

     Alegațiile petiționarei 
3.1 Petiţionara susţine că organele locale cu atribuţii în domeniul învăţământului din mun. Bălţi, în 

urma evaluării situaţiei copilului ei cu dizabilităţi de auz, au decis că acesta urmează să fie 
înmatriculat în clasa întâi la o şcoală de cultură generală. Petiţionara nu este de acord cu 
decizia autorităţilor locale din mun. Bălţi, exprimându-şi dorinţa de a înmatricula copilul la o 
instituţie specială pentru copii cu deficiențe de auz din ţară. Copilul petiţionarei este persoană 
cu dizabilităţi de auz, astfel că, în viziunea petiţionarei, plasarea acestuia într-o instituţie 
rezidenţială îi va aduce mai multe beneficii decât înmatricularea lui într-o şcoală de cultură 
generală. Petiţionara consideră că, prin refuzul organelor locale cu atribuţii în domeniul 
învăţământului din mun. Bălţi de a da curs solicitări dumneaei de a o asista în vederea plasării 
fiului într-o instituţie de învățământ special, organele locale din mun. Bălţi o discriminează pe 
criteriu de dizabilitate. Petiţionara solicită constatarea faptului de discriminare pe criteriu de 
dizabilitate în acces la educaţie a copilului cu dizabilităţi de auz. 

 
     Susținerile reclamatului  

3.2 Ministerul Educaţiei, în calitate de instituţie cu atribuţii în domeniul învăţământului, consideră 
că solicitările petiţionarei sunt nefondate. Reclamatul afirmă că, în corespundere cu legislaţia 
naţională, cât şi cea internaţională referitor la drepturile persoanelor cu dizabilităţi, statul 
trebuie să sprijine aceste categorii de persoane prin promovarea educaţiei incluzive. În opinia 
reclamatului, nu a avut loc o discriminarea a copilului cu dizabilităţi de auz, ori, încercarea de a 
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plasa copilul cu dizabilităţi într-o instituţie de învăţământ de cultură generală este în avantajului 
copilului. 

 

IV. Dreptul național și internațional relevant 
4.1 Constituția Republicii Moldova la art. 16 alin. (2) prevede că toţi cetăţenii Republicii 

Moldova sunt egali în faţa legii şi a autorităţilor publice, fără deosebire de rasă, naţionalitate, 
origine etnică, limbă, religie, sex, opinie, apartenenţă politică, avere sau de origine socială. art. 
51 alin. (2) stipulează că persoanele cu dizabilităţi beneficiază de o protecţie specială din 
partea întregii societăţi. Statul asigură pentru ele condiţii normale de tratament, de readaptare, 
de învăţământ, de instruire şi de integrare socială. 

4.2 Legea nr. 121 din 25.05.2012 cu privire la asigurarea egalității, art. 1 alin. (1) stabilește că 
scopul legii este prevenirea şi combaterea discriminării, precum şi asigurarea egalităţii tuturor 
persoanelor aflate pe teritoriul Republicii Moldova în sferele politică, economică, socială, 
culturală şi alte sfere ale vieţii, fără deosebire de rasă, culoare, naţionalitate, origine etnică, 
limbă, religie sau convingeri, sex, vârstă, dizabilitate, opinie, apartenenţă politică sau orice alt 
criteriu similar; art. 2 oferă definiția discriminării ca fiind orice deosebire, excludere, restricţie 
ori preferinţă în drepturi şi libertăţi a persoanei sau a unui grup de persoane, precum şi 
susţinerea comportamentului discriminatoriu bazat pe criteriile reale, stipulate de prezenta 
lege sau pe criterii presupuse; hărţuirea reprezintă orice comportament nedorit care conduce 
la crearea unui mediu intimidant, ostil, degradant, umilitor sau ofensator, având drept scop sau 
efect lezarea demnităţii unei persoane pe baza criteriilor stipulate de prezenta lege; art. 3 
stabilește că subiecţi în domeniul discriminării sunt persoanele fizice şi juridice din domeniul 
public şi privat; art. 9 alin. (1) lit. a) interzice orice formă de discriminare în domeniul 
învăţământului. 

4.3 Codul Educaţiei al Republicii Moldova, nr. 152 din 17.07.2014 la art. 3 este definită 
noţiunea de educaţiei incluzivă ca fiind un proces educaţional care răspunde diversităţii 
copiilor şi cerinţelor individuale de dezvoltare şi oferă oportunităţi şi şanse egale de a beneficia 
de drepturile fundamentale ale omului la dezvoltare şi educaţie de calitate în medii comune de 
învăţare; art. 32 prevede că învăţământul pentru copiii şi elevii cu cerinţe educaţionale spe-
ciale este parte integrantă a sistemului de învăţământ şi are drept scop educarea, reabilitarea 
şi/sau recuperarea şi incluziunea educaţională, socială şi profesională a persoanelor cu 
dificultăţi de învăţare, de comunicare şi interacţiune, cu deficienţe senzoriale şi fizice, 
emoţionale şi comportamentale, sociale; art. 33 alin. (1) stipulează că învăţământul pentru 
copiii şi elevii cu cerinţe educaţionale speciale este gratuit, se organizează în instituţiile de 
învăţământ general, inclusiv în instituţiile de învăţământ special, sau prin învăţământ la 
domiciliu; art. 33 alin. (3) statul asigură incluziunea copiilor şi elevilor cu cerinţe educaţionale 
speciale prin abordarea individualizată, determinarea formei de incluziune, examinarea şi/sau 
reexaminarea complexă a copilului sau elevului cu cerinţe educaţionale speciale, realizate în 
baza unei metodologii aprobate de Ministerul Educaţiei de către structuri abilitate, constituite la 
nivel central şi local, care funcţionează în modul stabilit de Guvern; art. 33 alin. (4) stabileşte 
că determinarea formei de incluziune, evaluarea şi/sau reevaluarea periodică a gradului de 
dezvoltare a copiilor şi elevilor cu cerinţe educaţionale speciale se efectuează în prezenţa 
părinţilor sau a altor reprezentanţi legali, la solicitarea acestora; art. 33 alin. (1) 
reglementează că învăţământul special se realizează în instituţii de învăţământ special cu sau 
fără servicii rezidenţiale şi în instituţii de învăţământ alternative care acordă asistenţă 
recuperatorie copiilor şi elevilor cu deficienţe senzoriale şi alte deficienţe, inclusiv celor 
integraţi în învăţământul general, precum şi consultaţii metodice cadrelor didactice ce 
activează în grupele sau clasele în care învaţă aceşti copii/elevi, în modul stabilit de Ministerul 
Educaţiei. 

4.4 Convenţia privind drepturile persoanelor cu dizabilităţi la art. 24 alin. (1) stipulează că 
persoanele cu dizabilităţi au dreptul la educaţie; art. 24 alin. (2) lit. a) prevede că persoanele 
cu dizabilităţi nu sunt excluse din sistemul educaţional pe criterii de dizabilitate, iar copiii cu 
dizabilităţi nu sunt excluşi din învăţământul primar gratuit şi obligatoriu sau din învăţământul 
secundar din cauza dizabilităţii, totodată, persoanele cu dizabilităţi primesc sprijinul necesar, 
în cadrul sistemului educaţional, pentru a li se facilita o educaţiei efectivă; art. 24, alin. (2) lit. 
d) stipulează că persoanele cu dizabilităţi primesc sprijinul necesar, în cadrul sistemului 
educaţional, pentru a li se facilita o educaţie efectivă; art. 24 alin. (3) lit. c) stabileşte că 
asigurarea educaţiei persoanelor şi mai ales a copiilor, care sunt nevăzători, surzi sau cu 
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surdocecitate, prin  cele mai adecvate şi individualizate limbaje, căi şi modalităţi, precum şi în 
medii care să le favorizeze o maximă dezvoltare şcolară şi socială. 

4.5 Hotărârea de Guvern nr. 523 din 11.07.2011 cu privire la aprobarea Programului de 
dezvoltare a educaţiei incluzive în Republica Moldova pentru anii 2011-2020 stabileşte că 
educaţia incluzivă este o abordare şi un proces continuu de dezvoltare a politicilor şi practicilor 
educaţionale, orientate spre asigurarea oportunităţilor şi şanselor egale pentru persoanele 
excluse/marginalizate de a beneficia de drepturile fundamentale ale omului la dezvoltare şi 
educaţie, în condiţiile diversităţii umane. Educaţia incluzivă prevede schimbarea şi adaptarea 
continuă a sistemului educaţional pentru a răspunde diversităţii copiilor şi nevoilor ce decurg 
din aceasta, pentru a oferi educaţie de calitate tuturor în contexte integrate şi medii de 
învăţare comună.    Concepţia educaţiei incluzive, ca parte integrantă a paradigmei „Educaţie 
pentru Toţi”, are menirea de a fundamenta procesele de asigurare a condiţiilor adecvate 
necesităţilor educaţionale şi de valorificare a diferenţelor individuale ale tuturor copiilor, 
tinerilor şi adulţilor pe parcursul întregii vieţi. Educaţia incluzivă face posibilă şi stimulează 
dezvoltarea continuă a învăţământului general, permite valorificarea resurselor şi experienţelor 
existente şi crearea diferitelor servicii de abilitare/reabilitare şi sprijin al copiilor excluşi 
/marginalizaţi.  

V. În concluzie, Consiliul reține următoarele 
5.1 Din materialele dosarului, Consiliul stabileşte o presupusă discriminarea pe criteriul de 

dizabilitate în accesul la educaţie, manifestată prin refuzul autorităţilor locale cu atribuţii în 
domeniul învăţământului şi protecţiei sociale din mun. Bălţi de a da curs solicitării privind 
plasarea copilului cu dizabilităţi de auz într-o instituţie rezidenţială. 

5.2 Consiliul reamintește că, atât legislația națională (art. 15 alin.(1) și art. 19 din Legea nr. 121 cu 
privire la asigurarea egalității), cât și practica Curții Europene a Drepturilor Omului (cauza D. 
H. și alții v. Republica Cehă par. 82-84, par.177, cauza Chassagnou și alții v. Franța par.91-
92,Timishev v. Rusia par.57), prevede o regulă specială referitor la sarcina probei în litigiile 
privind discriminarea, și anume: sarcina probei trece la reclamat atunci când petiționarul 
prezintă dovezi din care se poate prezuma că a existat un tratament discriminatoriu. Reieșind 
din alegațiile expuse în plângere, pentru a institui o prezumție a discriminării petiționara urma 
să prezinte fapte care arată: 

a. tratamentul mai puțin favorabil (excludere, deosebire, etc.) în exercitarea unui drept 
recunoscut de lege,  

b. aplicat în comparație cu alte persoane (un grup de persoane)  
c. cu care se află în situație analogică,  
d. în baza unui criteriu protejat. 

5.3 Din materialele prezentate, Consiliul stabilește o prezumție a discriminării pe criteriu de 
dizabilitate, reieșind din faptul că toate elementele constitutive, expuse mai sus, au fost 
corespunzător descrise. Conform art. 15 alin. (1) din Legea nr. 121 cu privire la asigurarea 
egalităţii din 25.05.2012, sarcina de a proba că faptele în cauză nu constituie discriminare 
revine persoanei/instituției despre care se presupune că a comis fapta discriminatorie. 

5.4 Analizând argumentele petiţionarei, Consiliul aminteşte că educaţia incluzivă are menirea de a 
modifica sistemul educaţional naţional prin adaptarea continuă la necesităţile persoanei, 
pentru a răspunde diversității copiilor şi nevoilor ce decurg din aceasta, pentru a oferi educaţie 
de calitate tuturor în contexte integrate şi medii de învăţare comună. 

5.5 Consiliul reţine afirmaţiile petiţionarei referitoare la faptul că educarea în familie a copilului este 
în beneficiul acestuia. Totodată, Consiliul nu susţine opinia petiţionarei prin care aceasta 
afirmă că plasarea  copilului cu dizabilităţi de auz într-o instituţie rezidenţială are avantaje mai 
mari decât înmatricularea copilului într-o instituţie de învăţământ de cultură generală. 

5.6 Consiliul reţine argumentul reclamatului referitor la faptul că îndrumarea petiţionarei de a-şi 
înmatricularea copilul cu dizabilităţi de auz la o şcoală generală nu poate fi considerată 
discriminare, atâta timp, cât înmatricularea propriu-zisă nu a avut loc, constatând că este 
inoportun, în cazul de faţă, să se anticipeze efectele unei reacţii înainte ca aceasta să se 
producă, efecte care pot fi diferite de cele presupuse iniţial. 

5.7 Consiliul aminteşte că statul are obligaţia de a asigura dreptul la educaţie tuturor copiilor, iar 
pentru copiii cu dizabilităţi de auz, statul trebuie să creeze şi condiţii adecvate adaptate la 
necesităţile acestora, pentru ca aceşti copii să participe în condiţii egale cu ceilalţi la realizarea 
dreptului lor la educaţie.  
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5.8 Referitor la presupusa faptă de discriminare invocată de petiţionară, reclamatul a motivat cert 
că statul creează condiţii speciale în instituţiile de învăţământ de cultură generală adaptate 
necesităţilor copiilor cu dizabilităţi de auz, totodată, intervenind prin instruirea personalului 
didactic din instituţiile de învăţământ.  

5.9 Consiliul susţine implementarea sistemului de învăţământ prin modelul educaţiei incluzive. 
Educaţia incluzivă oferă, pe lângă realizarea dreptului la educaţie a copiilor cu dizabilităţi de 
auz şi o posibilitate reală pentru copiii respectivi de a se integra în societate, aflându-se în 
mediul comun. Instituţiile rezidenţiale, în opinia Consiliului, nu asigură întotdeauna 
reintegrarea copiilor cu dizabilităţi de auz în comunitate, chiar dacă aceştia au acces la 
educaţie, or, plasarea lor în instituţii de acest gen presupune izolarea de ceilalţi copii, fapt 
care, pe viitor, ar putea să le creeze dificultăţi la participarea efectivă în societate odată cu 
absolvirea instituției rezidenţiale. 

5.10 Consiliul consideră că instituţiile rezidenţiale nu reprezintă o alternativă în vederea asigurării 
dreptului la educaţie şi integrării lor ulterioare în comunitate. Statul trebuie să facă tot posibilul 
ca plasarea acestor copii într-o instituţie rezidenţială să fie ultima opţiune aleasă, prioritară 
fiind educarea copilului într-o instituţie de învăţământ general.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

  
Astfel, conducându-se de prevederile art. 1, 2, 9 alin. (1) lit. a) și art. 15 din Legea nr. 121 cu privire 
la  asigurarea egalității, coroborat cu pct. 61 al Legii nr.298 din 21.12.2012 cu privire la activitatea 
Consiliului pentru prevenirea și eliminarea discriminării și asigurarea egalității,  

 

CONSILIUL DECIDE 

 
1. Faptele constatate nu reprezintă discriminare în acces la educaţie pe criteriul de dizabilitate.  
2. Decizia se comunică părților și va fi făcută publică pe adresa www.egalitate.md. 
3. Decizia este cu drept de atac în instanța de contencios administrativ, conform prevederilor pct. 

65 ale Legii nr.298 din 21.12.2012 cu privire la activitatea Consiliului pentru prevenirea și 
eliminarea discriminării și asigurarea egalității și ale Legii contenciosului administrativ nr. 793 
din 10.02.2000. 

 
Membrii Consiliului care au votat decizia: 
 
____________________________________________ 
Ian FELDMAN – Preşedinte 
 
____________________________________________ 
 Oxana GUMENNAIA – Membră 
 
____________________________________________ 
Andrei BRIGHIDIN – Membru 
 
____________________________________________ 
Lucia GAVRILIŢĂ   – Membră 
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