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DECIZIE 

din 18 octombrie 2019 

cauza nr. 147/19 

 

Membrii Consiliului participanți la ședința de deliberare: 

 

Ian FELDMAN – preşedinte  

Svetlana DOLTU – membră 

Andrei BRIGHIDIN – membru 

Victorina LUCA – membră 

Evghenii Alexandrovici GOLOȘCEAPOV – membru 

 

au examinat, în ședință publică, susţinerile scrise şi verbale ale 

persoanelor interesate: AO Centrul pentru Drepturile Persoanelor cu Dizabilități și AO 

Asociația Surzilor din Republica Moldova  

        reclamatei: Ministerul Educației, Culturii și Cercetării, și  

         au deliberat, în ședință închisă, cu privire la următoarele. 

 

I. Obiectul plângerii  

Discriminare pe criteriul de dizabilitate în acces la învățământul liceal și superior.   

 

II. Admisibilitatea obiectului plângerii 

Plângerea corespunde cerințelor art. 13 din Legea cu privire la asigurarea egalității nr. 

121/2012 şi nu ridică excepţiile de inadmisibilitate prevăzute de pct. 42 Legea cu privire 

la activitatea Consiliului pentru prevenirea și eliminarea discriminării și asigurarea 

egalității nr. 298/2012. 

III. Susținerile părților  

  Alegaţiile părților interesate 

3.1 Persoanele interesate afirmă că, potrivit art. 24 alin. (2) din Convenția ONU privind 

drepturile persoanelor cu dizabilități, Republica Moldova s-a angajat să asigure ca 

persoanele cu dizabilități să nu fie excluse din sistemul general de învățământ, iar copiii 

cu dizabilități să nu fie excluși din sistemul gratuit de învățământ primar obligatoriu sau 

din sistemul de învățământ secundar, în temeiul dizabilității, precum și să întreprindă 

măsuri de acomodare rezonabilă, ținând cont de necesitățile individuale. De asemenea, 

persoanele interesate invocă și alte prevederi care incumbă statului obligația de a 

asigura acces nediscriminatoriu în sistemul educațional general și secundar pentru 

persoanele cu dizabilități. Însă, în pofida existenței acestor reglementări, persoanele cu 

dizabilități de auz, în special hipoacuzice (fără auz), întâmpină bariere majore în 

realizarea efectivă a dreptului la educație, în învățământul secundar ciclul II (studii 

liceale) și învățământul superior, care împiedică realizarea dreptului la educație în 

condițiile de egalitate cu ceilalți.  

3.2 În viziunea persoanelor interesate, discriminarea persoanelor cu dizabilități de auz în 

http://www.egalitate.md/
http://www.egalitate.md/


2 

 

accesul la învățământul secundar ciclul II și la învățământul superior se manifestă prin 

lipsa instruirii în limbajul semnelor, precum și obligativitatea susținerii examenului de 

bacalaureat la limba străină, pentru a accede în învățământul superior. 

3.3 Persoanele interesate notează că învățarea în limbajul semnelor este asigurată doar în 

cadrul instituțiilor de învățământ special pentru copiii cu deficiențe auditive, lipsind cu 

desăvârșire în cadrul instituțiilor de învățământ liceal. Având în vedere că învățământul 

special pentru elevii cu deficiențe auditive este organizat doar la treptele de învățământ 

primar și gimnazial, învățământul liceal pentru copiii cu dizabilități auditive este posibil 

doar în cadrul instituțiilor de învățământ general, care nu este adaptat la necesitățile 

acestora. În mod similar, din cauza lipsei personalului didactic specializat în instituțiile de 

învățământ superior, persoanele cu dizabilități auditive nu pot să-și exercite efectiv 

dreptul la studii superioare.  

3.4 Persoanele interesate adaugă că lipsa instruirii în limbajul semnelor în învățământul 

secundar ciclul II și în învățământul superior constituie discriminare a elevilor cu 

dizabilitate de auz în exercitarea dreptului la educație. 

3.5 Persoanele interesate notează că, în temeiul art. 31 alin. (11) Codul educației, la 

promovarea examenului național de bacalaureat se eliberează diploma de bacalaureat, 

care conferă dreptul de admitere în învățământul superior și în învățământul profesional 

tehnic postsecundar nonterțiar. Astfel, pentru a accede în învățământul superior este 

necesară promovarea examenului de bacalaureat. Persoanele interesate declară că 

pentru a promova examenul național de bacalaureat este necesar de a susține probele 

la disciplinele: limba de instruire, limba străină, disciplina de profil și disciplina de profil la 

solicitare.  

3.6 Persoanele interesate susțin că, potrivit pct. 3.2 din Planul-cadru pentru instituțiile de 

învățământ special pentru elevii cu deficiențe auditive (clasele I-IX), predarea disciplinei 

limba străină este asigurată doar în clasele II-V, iar în clasele VI-IX această disciplină nu 

este predată. Respectiv, elevii cu deficiențe auditive nu sunt asigurați cu instruire 

continuă la disciplina limba străină.  

3.7 Suplimentar, persoanele interesate afirmă că în Regulamentul cu privire la examenul 

național de bacalaureat sunt stipulate situații speciale, printre care și măsurile de 

acomodare rezonabilă pentru candidații imobilizați și pentru elevii cu deficiențe 

locomotorii, neuro-motorii sau vizuale grave, pentru care se acordă timp suplimentar de 

60 sau 120 minute pentru susținerea probei la limba străină. În cazul elevilor cu 

dizablități auditive însă, nu se prevăd măsuri de acomodare rezonabilă, nici posibilitatea 

scutirii de examen la limba străină pe motiv de neasigurare a instruirii continue la 

această disciplină. 

3.8 Persoanele interesate solicită Consiliului constatarea discriminării elevilor cu dizabilități 

de auz în acces la exercitarea învățământului secundar ciclul II și a învățământului 

superior, manifestată prin lipsa instruirii în limbajul semnelor, precum și constatarea 

discriminării elevilor cu dizabilități de auz în acces la învățământ superior, manifestată 

prin obligativitatea susținerii examenului de bacalaureat la limba străină. 

 

Susținerile reclamatului  

3.9 Reclamatul notează că, la solicitarea administraţiei instituţiilor de învăţământ pentru 

copiii cu deficienţe de auz, s-a decis, în interesul superior al copilului, oferirea 

oportunităţii de studiere a limbii străine începând cu clasa a Il-a, a IlI-a şi a IV-a. Acest 

fapt implică necesitatea continuării studierii limbii străine până la atingerea unui nivel de 

competenţă lingvistică (clasa a IX-a). În conformitate cu prevederile art.31 alin.(5) din 

Codul educaţiei, admiterea tuturor elevilor în învăţământul liceal se face prin concurs, în 

baza metodologiei aprobate de Ministerul Educaţiei, Culturii şi Cercetării. 

3.10 Totodată, în corespundere cu prevederile art.32 din Codului educaţiei, învăţământul 
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pentru elevii cu cerinţe educaţionale speciale sunt parte integrantă a sistemului de 

învăţământ şi în acest context, elevii cu cerinţe educaţionale speciale studiază în baza 

Planului-cadru, aprobat de Ministerul Educaţiei, Culturii şi Cercetării. În acest sens, în 

vederea asigurării dreptului la educaţie de calitate pentru toţi copiii, inclusiv copiii cu 

deficienţe de auz, serviciile raionale/municipale de asistenţă psihopedagogică realizează 

evaluarea/reevaluarea complexă care permite identificarea cerinţelor educaţionale 

speciale ale copilului şi elaborarea recomandărilor privind măsurile de intervenţie şi 

serviciile de suport pentru incluziunea educaţională. Astfel, abordarea individualizată 

permite elevului să studieze în baza Planului educaţional individualizat, conform 

curriculumului general, cu adaptări curriculare (prin adaptarea strategiilor de predare - 

învăţare - evaluare). Respectiv, copiii cu deficienţe de auz care au fost incluşi în 

procesul educaţional în baza curriculumului general prin adaptări curriculare, susţin 

examenele de finalizare a treptei de învăţământ în baza probelor de evaluare unice 

elaborate pentru toţi elevii, dar în condiţii specifice de evaluare, conform planului 

educaţional individualizat. Toţi candidaţii la examenele de absolvire cu cerinţe 

educaţionale speciale şi/sau elevii cu dizabilităţi, inclusiv elevii cu deficienţe de auz, pot 

solicita, în conformitate cu Instrucţiunea privind procedurile specifice de examinare a 

elevilor cu cerinţe educaţionale speciale, aprobată prin Ordinul ministerului nr.156 din 20 

martie 2015, condiţii specifice de examinare la susţinerea subiectelor de examen unice 

pentru toţi candidaţii. 

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. 35 alin. (1) dreptul la învăţătură este asigurat prin învăţământul 

general obligatoriu, prin învățământul liceal şi prin cel profesional, prin învăţământul 

superior, precum şi prin alte forme de instruire şi de perfecţionare; alin. (7) accesul la 

învăţământul liceal, profesional şi cel superior de stat este egal accesibil tuturor, pe bază 

de merit. 

4.2 Legea cu privire la asigurarea egalității nr. 121/2012 la art. 1 alin. (1) stabilește că 

scopul prezentei legi 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; art. 3 stabilește că 

subiecţi în domeniul discriminării sunt persoanele fizice şi juridice din domeniul public şi 

privat; art. 6 orice formă de discriminare este interzisă. Promovarea unei politici sau 

efectuarea unor acţiuni sau inacţiuni care încalcă egalitatea în drepturi a persoanelor 

trebuie să fie înlăturată de autorităţile publice competente şi sancţionată conform 

legislaţiei; art. 9 alin. (1) instituţiile de învăţământ asigură respectarea principiului 

nediscriminării: lit. a) prin oferirea accesului la instituţiile de învăţământ de orice tip şi 

nivel. 

4.3 Legea privind incluziunea socială a persoanelor cu dizabilităţi nr. 60/2012 art. 25 

alin. (1) prevede că statul recunoaşte şi promovează limbajul mimico-gestual şi alte 

moduri alternative de comunicare în calitate de mijloace de comunicare între persoane; 

art. 27 alin. (1) persoanele cu dizabilităţi au acces liber la sistemul educaţional de toate 

nivelele în condiţii de egalitate cu ceilalţi cetăţeni; alin. (2) dreptul la educaţie nu poate fi 
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îngrădit pe motivul dificultăţilor de învăţare sau al altor dificultăţi cauzate de anumite 

dizabilităţi; alin. (3) 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; alin. (4) statul, prin 

intermediul Ministerului Educației, Culturii și Cercetării 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; alin. (5) statul, prin intermediul Ministerului 

Educației, Culturii și Cercetării şi altor autorităţi publice centrale şi locale competente, 

întreprinde măsuri adecvate pentru angajarea de profesori, inclusiv profesori cu 

dizabilităţi, calificaţi în limbajul mimico-gestual şi/sau în sistemul Braille, în alte moduri 

alternative de comunicare, şi pentru formarea profesioniştilor în domeniul instruirii 

persoanelor cu dizabilităţi şi a personalului care lucrează cu aceste persoane la toate 

nivelele educaţionale; alin. (6) autorităţile publice responsabile şi instituţiile de 

învăţământ asigură: lit. a) adaptarea rezonabilă a condiţiilor de învăţare la nevoile 

individuale ale persoanelor cu dizabilităţi; lit. b) facilitarea învăţării modurilor alternative 

de comunicare, a caracterelor Braille, a sistemelor alternative de scriere, de orientare, a 

aptitudinilor motrice, precum şi facilitarea sprijinului reciproc şi îndrumării reciproce între 

persoanele cu aceleaşi probleme; lit. c) facilitarea învăţării limbajului mimico-gestual şi 

promovarea identităţii lingvistice a persoanelor cu deficienţe de auz; lit. d) educaţia 

persoanelor, şi mai ales a copiilor, cu deficienţe de vedere, de auz sau cu surdocecitate 

prin cele mai adecvate şi individualizate programe şi limbaje, căi şi modalităţi, precum şi 

în medii care să le favorizeze o maximă dezvoltare şcolară şi socială; lit. e) condiţii 

pentru  dezvoltarea şi promovarea unui sistem de învăţământ incluziv; lit. f) crearea în 

instituţiile de învăţământ de toate nivelele a serviciilor de suport pentru persoanele cu 

dizabilităţi şi/sau dotarea acestor instituţii cu echipamentul necesar pentru susţinerea şi 

favorizarea educaţiei incluzive a persoanelor cu dizabilităţi. 

4.4 Codul educației la art. 9 alin. (8) prevede că statul asigură condiţii de formare şi 

dezvoltare a competenţelor de comunicare în limbile engleză, franceză şi rusă în toate 

instituţiile publice de învăţământ general; art. 12 sistemul de învăţământ este organizat 

pe niveluri şi cicluri în conformitate cu Clasificarea Internaţională Standard a Educaţiei 

(ISCED-2011 ): lit. a) nivelul 0 - educaţia timpurie: educaţia antepreşcolară și 

învăţământul preşcolar; lit. b) nivelul 1 - învăţământul primar; lit. c) nivelul 2- 

învăţământul secundar, ciclul I: învăţământul gimnazial; lit. d) nivelul 3: - învăţământul 

secundar, ciclul II: învăţământul liceal; - învăţământul profesional tehnic secundar; lit. e) 

nivelul 4 - învăţământul profesional tehnic postsecundar; lit. f) nivelul 5 - învăţământul 

profesional tehnic postsecundar nonterţiar; lit. g) nivelul 6 - învăţământul superior, ciclul I: 

învăţământ superior de licenţă; lit. h) nivelul 7 - învăţământul superior, ciclul II: 

învăţământ superior de master; lit. i) nivelul 8 - învăţământul superior, ciclul III: 

învăţământ superior de doctorat; art. 13 alin. (1) învăţământul obligatoriu începe cu grupa 

pregătitoare din învăţământul preşcolar şi se finalizează cu învăţământul liceal sau 

învăţământul profesional tehnic secundar şi postsecundar; art. 31 alin. (11) la 

promovarea examenului naţional de bacalaureat se eliberează diploma de bacalaureat, 

care conferă dreptul de admitere în învăţământul superior şi în învăţământul profesional 

tehnic postsecundar nonterţiar; art. 32 învăţământul pentru copiii şi elevii cu cerinţe 

educaţionale speciale 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. (6) 
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 prevede că instituţiile de învăţământ special, instituţiile de învăţământ general şi 

autorităţile publice responsabile asigură condiţii de ordin ambiental şi oferă servicii 

educaţionale în funcţie de necesităţile individuale ale copiilor şi elevilor cu cerinţe 

educaţionale speciale, inclusiv prin facilitarea învăţării alfabetului Braille, limbajului 

mimico-gestual, formelor alternative de scriere, de comunicare, de orientare şi a 

aptitudinilor de mobilitate; art. 53 alin.  (3) în învăţământul general, funcţiile didactice 

sunt: lit. c) în învăţământul gimnazial şi liceal - profesor, psiholog, psihopedagog, 

pedagog social, cadru didactic de sprijin, conducător de cerc; art. 117 alin. (1) personalul 

din învăţământul superior se constituie din: lit. a) personal ştiinţifico-didactic: lector 

universitar, conferenţiar universitar, profesor universitar; lit. b) personal ştiinţific: 

cercetător ştiinţific, cercetător ştiinţific superior, cercetător ştiinţific coordonator, 

cercetător ştiinţific principal; lit. c) personal didactic: asistent universitar, formator, 

maestru de concert, maistru de instruire, antrenor; lit. d) personal didactic auxiliar: 

bibliotecar, informatician, laborant metodist, acompaniator; lit. e) alte categorii de 

personal: personal administrativ şi tehnic, secretar-referent, tehnician, inginer-tehnician, 

medic, asistent medical, precum şi personal auxiliar şi de deservire. 

4.5 Regulamentul cu privire la examenul național de bacalaureat aprobat prin ordinul 

Ministerului Educației, Culturii și Cercetării nr. 47/2018 la pct. 106 timpul destinat 

efectuării testului scris poate fi mărit cu cel mult o oră (60 min) și/sau cu 120 de minute 

pentru proba la Limba străină, pentru elevii cu deficienţe motorii, neuro-motorii sau 

vizuale grave la recomandarea Comisiei Medicale Consultative şi la decizia Comisiei 

Naţionale de Examene. 

4.6 Regulamentul privind activitatea cadrului didactic de sprijin din instituțiile de 

învățământ general aprobat la ședința Consiliului de Administrație a Direcției 

Generale Educație, Cultură, Tineret și Sport nr. 8/3 din 20.06.2018 la pct. 4 indică că 

activitatea cadrului didactic de sprijin se realizează în conformitate cu prevederile 

normative stabilite pentru personalul didactic din învăţământul general, într-un interval 

zilnic de 7 ore, respectiv 35 de ore săptămânal; pct. 9 numărul de posturi de cadru 

didactic de sprijin se stabileşte anual, în funcţie de numărul de copii/elevi cu cerinţe 

educaţionale speciale din instituţie, pentru care Serviciul de asistenţă psihopedagogică a 

recomandat acest serviciu, în rezultatul evaluării complexe a dezvoltării copilului; Anexa 

nr. 1 norma didactică pentru cadrul didactic de sprijin în conformitate cu prevederile HG 

nr. 351/2012 se stabilește după cum urmează: 1 normă pentru 10 copii cu cerințe 

educaționale speciale (grad mediu de dizibilitate); 1 normă pentru copii cu dizabilitate 

accentuate/severe. 

4.7 Instrucțiunea privind procedurile specifice de examinare a elevilor cu cerințe 

educaționale speciale aprobată prin ordinul nr. 156/2015 în pct. 2.1 prevede că 

candidaţii la examenele de absolvire (în continuare candidaţi) cu cerinţe educaţionale 

speciale pot solicita condiţii speciale de examinare la susţinerea subiectelor de examen 

unice pentru toţi candidaţii. Condiţii speciale de examinare pot fi: mărirea cu 60 de minute 

a timpului destinat efectuării lucrării scrise şi/sau cu 120 de minute pentru proba la Limba 

străină, pentru candidaţii cu deficienţe neuro-motorii sau vizuale grave. 

4.8 Convenția privind drepturile persoanelor cu dizabilități la art. 24 alin. (1) Statele 

Participante recunosc dreptul persoanelor cu dizabilităţi la educaţie. În scopul realizării 

acestui drept fără discriminare şi în baza posibilităţilor egale, Statele Participante asigură 

un sistem de învăţământ incluziv, la toate nivelele de instruire continuă, orientată spre: 

lit. (a) dezvoltarea deplină a potenţialului uman, a sentimentului de demnitate şi respect 

de sine, precum şi a libertăţilor fundamentale şi diversităţii umane; lit. (b) dezvoltarea 

deplină a personalităţii, talentului şi creativităţii persoanelor cu dizabilităţi, precum şi a 

aptitudinilor mintale şi fizice; lit. (c) crearea posibilităţilor pentru persoanele cu dizabilităţi 

de a participa eficient la viaţa societăţii; alin. (2) pentru realizarea acestui drept, Statele 
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Participante vor asigura că: lit. (a) Persoanele cu dizabilităţi nu sunt excluse din sistemul 

general de învăţământ, iar copiii cu dizabilităţi nu sunt excluşi din sistemul gratuit de 

învăţământ primar obligatoriu sau din sistemul de învăţământ secundar, în temeiul 

dizabilităţii; lit. (b) Persoanele cu dizabilităţi au acces la învăţământ gratuit general, 

primar şi secundar calitativ, având posibilităţi egale cu alţi membri ai comunităţii în care 

locuiesc; lit. (c) adaptare rezonabilă, ţinându-se cont de necesităţile individuale; lit. (d) 

Persoanele cu dizabilităţi primesc susţinerea necesară, în cadrul sistemului de 

învăţământ general, pentru facilitarea procesului de educaţie eficientă; lit. (e) măsurile de 

asistenţă eficientă individualizată sunt asigurate în mediile care încurajează dezvoltarea 

academică şi socială, compatibilă cu obiectivele integrării complete; alin. (3) Statele 

Participante asigură persoanelor cu dizabilităţi posibilităţi de obţinere a deprinderilor 

sociale şi de viaţă pentru a facilita participarea lor egală şi integrală la procesul de 

educaţie şi în calitate de membri ai comunităţii. Aşadar, Statele Participante iau măsurile 

necesare, inclusiv: lit. (a) facilitarea însuşirii alfabetului Braille, a scrisului alternativ, a 

metodelor augmentative şi alternative, a mijloacelor şi formatelor de comunicare şi a 

aptitudinilor de orientare şi mobilitate, precum şi facilitarea susţinerii şi a îndrumării 

semenilor; lit. (b) facilitarea învăţării limbajului semnelor şi promovarea identităţii 

lingvistice a persoanelor cu deficienţe auditive; lit. (c) asigurarea că instruirea 

persoanelor, în special, a copiilor orbi, surzi sau au ambele deficienţe, este oferită în 

limbajul corespunzător, în modalităţile şi mijloacele de comunicare individualizate, 

precum şi în mediile care încurajează dezvoltarea academică şi social; alin. (4) pentru a 

asigura realizarea acestui drept, Statele Participante iau măsurile necesare pentru a 

angaja profesori, inclusiv profesori cu dizabilităţi, care posedă limbajul gesturilor şi/sau 

alfabetul Braille şi pentru instruirea profesioniştilor şi personalului care activează la toate 

nivelele sistemului de învăţământ. Astfel de instruire include conştientizarea dizabilităţilor 

şi utilizarea metodelor augmentative şi alternative, a mijloacelor şi formatelor de 

comunicare, a tehnicilor de educaţie şi a materialelor pentru asistenţa persoanelor cu 

dizabilităţi; alin. (5) Statele Participante garantează persoanelor cu dizabilităţi accesul la 

studii superioare, instruire profesională, educaţie pentru adulţi şi instruire continuă, fără 

discriminare şi în măsură egală cu alte persoane. În acest scop, Statele Participante 

asigură persoanelor cu dizabilităţi adaptare rezonabilă; art. 30 alin. (4) persoanelor cu 

dizabilităţi vor avea dreptul, în măsură egală cu alţi cetăţeni, la recunoaşterea şi 

susţinerea identităţii lor lingvistice şi culturale specifice, inclusiv la limbajul semnelor şi la 

cultura persoanelor cu deficienţe auditive. 

4.9 Comentariul general nr. 4 privind dreptul la educație incluzivă care în pct. 35 lit. b) 

și lit. c) a statuat următoarele: surzilor și studenților cu deficiențe trebuie să li se ofere 

posibilitatea de a învăța limbajul semnelor și să fie luate măsuri pentru recunoașterea și 

promovarea identității lingvistice a comunităților surzilor (…); lit. c) elevilor care sunt 

nevăzători, surzi sau nevăzători și surzi trebuie să li se ofere educație livrată în cele mai 

adecvate limbi și modalități și mijloace de comunicare pentru individ și în medii care 

maximizează dezvoltarea personală, academică și socială atât în astfel de medii 

incluzive să existe, statele părți ar trebui să ofere sprijinul necesar, inclusiv prin resurse, 

tehnologii de asistență și orientare și abilități de mobilitate. 

4.10 Curtea Europeană a Drepturilor Omului în cauza Cipru contra Turciei (cererea nr. 

25781/94) din 10 mai 2001 a constatat o încălcare a art. 2 din Protocolul nr. 1 la CEDO, 

deoarece nu existau facilități de școală gimnazială în limba greacă pentru ciprioții greci 

care locuiau în Ciprul de nord, după absolvirea școlarizării primare în limba greacă. 

4.11 Curtea Europeană a Drepturilor Omului în cauza Cam contra Turciei (cererea nr. 

51500/08) 23 mai 2016 a constata că a avut loc o violare a art. 14 din Convenție 

(interzicerea discriminării) coroborat cu art. 2 (dreptul la educație) din Protocolul nr. 1. 

Curtea a considerat că discriminarea pe criteriul de dizabilitate s-a extins și la refuzul de 



7 

 

a realiza acomodare rezonabilă pentru a facilita accesul persoanelor cu dizabilități la 

educație muzicală, precizând că o astfel de acomodare este vitală pentru exercitarea 

drepturilor omului. În acest caz, Curtea a recunoscut, de asemenea, existența unui 

consens cu privire la importanța principiilor fundamentale ale universalității și 

nediscriminării în exercitarea dreptului la educație. Aceasta a explicat în continuare că 

educație incluzivă a fost recunoscută ca fiind cel mai adecvat mijloc de a garanta aceste 

principii fundamentale și că art. 14 al Convenției trebuie interpretat în lumina cerințelor 

acestor instrumente în ceea ce privește acomodarea rezonabilă. 

 

V. În concluzie, Consiliul reține următoarele 

5.1 Consiliul urmează să se pronunțe asupra nivelului de integrare a principiului egalității în 

politicile naționale privind educaţia copiilor cu dizabilităţi. 

5.2 Consiliul reamintește că statul trebuie să asigure accesul persoanelor cu dizabilităţi la 

educația primară și la învățământul secundar inclusiv, în condiții de egalitate cu ceilalți, 

în special în partea ce ține de gratuitatea și calitatea acestuia. Consiliul reține că în 

Republica Moldova învățământul obligatoriu începe cu grupa pregătitoare din 

învățământul preşcolar şi se finalizează cu învățământul liceal sau învățământul 

profesional tehnic secundar şi postsecundar (art. 13 alin. (1) Codul educației). Astfel, 

statul trebuie să asigure condițiile necesare pentru ca persoanele cu dizabilităţi să aibă 

posibilitatea efectivă de a beneficia de învățământ obligatoriu. Consiliul observă că, deși 

se atestă progrese în reformarea sistemului în ceea ce privește integrarea copiilor cu 

dizabilități în școlile obișnuite, copiii cu deficiențe senzoriale rămân în medii școlare 

segregate. Potrivit datelor expuse în raportul Obudsmanului cu privire la incluziunea 

socială a copiilor cu dizabilități senzoriale, 59% dintre copiii cu deficiențe de auz studiază 

la moment în trei instituții rezidențiale1. Consiliul reține că, potrivit art. 15 alin. (1) al Cărții 

sociale europene (revizuite), statul trebuie să ia măsurile necesare pentru a furniza 

persoanelor cu dizabilități o orientare, o educaţie şi o formare profesională în cadrul 

schemelor generale ori de câte ori este posibil, sau dacă nu este posibil, prin intermediul 

instituţiilor specializate, publice sau private. Astfel, organizarea școlarizării copiilor cu 

dizabilități în instituții specializate nu contravine ab inițio principiului de incluziune. În 

acest sens, sarcina statului este de a garanta ca instruirea în astfel de instituții 

specializate va permite elevilor să beneficieze de același nivel de studii.  

5.3 Consiliul, examinând aspectele invocate, observă că nivelul de studii în instituțiile de 

învățământ special pentru copiii cu dificiențe auditive, nu este similar celui general. 

Consiliul, consultând Planul-cadru pentru instituțiile de învățământ special pentru elevii 

cu dizabilități auditive, reține că, potrivit acestuia, copiii sunt instruiți doar pentru ciclul 

primar și gimnazial, necuprinzând ciclul liceal, deși și acesta face parte din învățământul 

obligatoriu.  

5.4 Consiliul reține că, în conformitate cu prevederile art. 31 alin.(5) Codul educaţiei, 

admiterea tuturor elevilor în învăţământul liceal se face prin concurs, în baza 

metodologiei aprobate de Ministerul Educaţiei, Culturii şi Cercetării. Totodată, Consiliul a 

luat act de explicațiile reclamatului precum că elevii cu cerințe educaționale speciale 

susțin examenele de finalizare a treptei de învățământ în baza probelor unice elaborate 

pentru toți elevii, dar în condiții specifice de evaluare. De asemenea, reclamatul a notat 

că elevii cu deficiențe de auz pot solicita, în conformitate cu Instrucțiunea privind 

procedurile specifice de examinare a elevilor cu CES aprobat prin ordinul nr. 156/2015, 

condiții specifice de examinare la susținerea subiectelor de examene unice pentru toți 

candidații. 

                                                           
1 http://incluziune.md/ro/wp-content/uploads/2016/10/Raport-privind-incluziunea-sociala-a-copiilor-cu-

dizabilitati-senzoriale.pdf 

http://incluziune.md/ro/wp-content/uploads/2016/10/Raport-privind-incluziunea-sociala-a-copiilor-cu-dizabilitati-senzoriale.pdf
http://incluziune.md/ro/wp-content/uploads/2016/10/Raport-privind-incluziunea-sociala-a-copiilor-cu-dizabilitati-senzoriale.pdf
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5.5 Consiliul nu neagă faptul că acestea ar fi câteva măsuri de acomodare rezonabilă, însă 

subliniază că acestea nu sunt, în primul rând, suficiente și, în al doilea rând, adecvate 

necesităților speciale ale eleviilor cu dizabilități auditive. Consiliul atrage atenția că, în 

situația în care, urmare a condițiilor specifice de evaluare, elevii cu dizabilități auditive 

vor accede în treapta liceală, instruirea acestora într-o instituție generală va fi 

compromisă. În acest sens, Consiliul reține constatările raportului Ombudsmanului cu 

privire la incluziunea socială a copiilor cu dizabilități senzoriale în care se subliniază 

faptul că, deși art. 40 Codul educației, curriculumul poate fi adaptat sau modificat pentru 

a satisface nevoile copiilor şi elevilor cu cerinţe educaţionale speciale, modul de 

adaptare a curriculei la necesitățile copiilor cu surditate totală nu se aplică în cadrul 

instituțiilor de învățământ liceal, iar, la momentul de față, nu se cunoaște nici un caz al 

unui copil cu surditate totală care ar studia într-o instituție din comunitate. Astfel, 

Consiliul notează că Ministerul Educației, Culturii și Cercetării ar trebui să intervină cu 

anumite măsuri specifice care ar facilita accesul persoanelor cu dizabilități auditive la 

învățământul liceal, fie prin includerea ciclului liceal în planul - cadru pentru instituțiile de 

învățământ special pentru elevii cu dizabilități auditive, fie prin asigurarea învățământului 

în limbajul semnelor în cadrul instituțiilor generale.  

5.6 De asemenea, Consiliul stabilește că predarea limbii străine, în instituțiile de învățământ 

special pentru elevii cu dizabilități auditive, este asigurată doar în clasele II-V, deși în 

schema de învățământ general această disciplină este predată începând cu clasa II-a 

până la finalizarea învățământului liceal. Consiliul atrage atenție că aceste circumstanțe 

constituie bariere care tergiversează procesul de incluziune a elevilor cu dizabilități 

auditive. Or, din cauza că aceștia nu sunt asigurați cu instruire continuă la disciplina 

limba străină în aceeași cantitate precum cei din instituțiile generale, șansele acestor 

elevi de a fi competitivi în a-și continua studiile (atât cele liceale, cât și superioare) se 

diminuează, deoarece nivelul lor de competenţă lingvistică va fi inferior celorlalți elevi.   

5.7 Totodată, analizând  Instrucțiunea privind procedurile specifice de examinare a elevilor 

cu CES și Regulamentul cu privire la examenul național de bacalaureat aprobat prin 

ordinul Ministerului Educației, Culturii și Cercetării nr. 47/2018, stabilește că măsurile de 

acomodare rezonabilă prevăzute (mărirea timpului destinat pentru proba la limba 

străină) vizează elevii cu deficienţe motorii, neuro-motorii sau vizuale grave. Consiliul 

reține că elevii cu dizabilitate auditivă nu sunt listați în aceste reglementări. Consiliul 

notează că această listă trebuie extinsă, astfel încât măsurile de acomodare rezonabilă 

prevăzute să poată fi aplicate proporțional în privința tuturor elevilor cu dizabilități, în 

conformitate cu necesitățile specifice.  

 

Astfel, conducându-se de prevederile art. 1, 2, 3, art. 9 alin. (1) lit. a) și art. 15 alin. (4) din 

Legea cu privire la asigurarea egalității nr. 121/2012, coroborat cu pct. 61 al Legii cu privire 

la activitatea Consiliului pentru prevenirea și eliminarea discriminării și asigurarea egalității 

nr. 298/2012, 

 

CONSILIUL DECIDE 

 

1. Faptele examinate constituie discriminare indirectă în procesul educațional pentru 

persoanelor cu dizabilități auditive. 

2. În vederea ameliorării situației constatate, Ministerul Educației, Culturii și Cercetării va 

întreprinde acțiuni prin care: 

a. să asigure ca disciplina limba străină, în instituțiile de învățământ special pentru 

elevii cu deficiențe auditive, să fie predată până la finalizarea ciclului gimnazial; 

b. să revizuiască Instrucțiunea privind procedurile specifice de examinare a elevilor 

cu CES și Regulamentul cu privire la examenul național de bacalaureat aprobat 
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prin ordinul Ministerului Educației, Culturii și Cercetării nr. 47/2018, din 

perspectiva reflectării măsurilor pozitive pentru elevii cu deficiențe auditive; 

c. să instituie măsuri pozitive orientate spre facilitarea accesului persoanelor cu 

dizabilități auditive la învățământul liceal și învățământul superior;  

3. Ministerul Educației, Culturii și Cercetării va informa Consiliul, în termen de 30 zile, 

despre acțiunile întreprinse sau planificate pentru executarea recomandărilor din 

prezenta decizie. 

4. Decizia se comunică părților și va fi făcută publică pe adresa www.egalitate.md. 

5. Decizia poate fi contestată, în decurs de 30 de zile de la data comunicării, la Judecătoria 

Chișinău, sediu Râșcani, situată pe adresa: mun. Chișinău, str. Kiev, 3. 

 

 

 

Membrii Consiliului care au votat decizia: 
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