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CADRUL NORMATIV  
NAŢIONAL ȘI INTERNAŢIONAL

Dreptul la educaţie este garantat într-un șir de instrumente internaţionale ale 
drepturilor omului. 

Pactul internaţional privind drepturile economice, sociale și culturale din 16 
decembrie 1966

Articolul 13
1. Statele părţi la prezentul pact recunosc dreptul pe care îl are orice persoană la 
educaţie. Ele sunt de acord că educaţia trebuie să urmărească deplina dezvoltare 
a personalităţii umane şi a simţului demnităţii sale şi să întărească respectarea 
drepturilor omului şi libertăţilor fundamentale. Pe lângă aceasta, ele sunt de 
acord că prin educaţie orice persoană trebuie să devină capabilă de a juca un rol 
util într-o societate liberă, că educaţia trebuie să favorizeze înţelegerea, toleranţa 
şi prietenia între toate naţiunile şi toate grupurile rasiale, etnice sau religioase şi 
să încurajeze dezvoltarea activităţilor Naţiunilor Unite pentru menţinerea păcii. 

2. Statele părţi la prezentul Pact recunosc că în vederea asigurării deplinei 
exercitări a acestui drept:

a)  învăţământul primar trebuie să fie obligatoriu şi accesibil tuturor în mod 
gratuit; 

b)  învăţământul secundar, sub diferitele sale forme, inclusiv învăţământul 
secundar tehnic şi profesional, trebuie să fie generalizat şi să devină 
accesibil tuturor prin toate mijloacele potrivite şi în special prin 
instaurarea în mod progresiv a gratuităţii lui; 

c) învăţământul superior trebuie să devină accesibil tuturor în deplină 
egalitate, în funcţie de capacitatea fiecăruia, prin toate mijloacele 
potrivite şi în special prin introducerea treptată a gratuităţii; 

d) educaţia de bază trebuie încurajată sau intensificată cât mai mult 
posibil, pentru persoanele care au primit instrucţie primară sau care 
n-au primit-o până la capăt; 

e) trebuie să se urmărească activ dezvoltarea unei reţele școlare la 
toate nivelurile, să se stabilească un sistem adecvat de burse şi să 
se amelioreze în mod continuu condiţiile materiale ale personalului 
didactic. 
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3. Statele părţi la prezentul Pact se angajează să respecte libertatea părinţilor 
şi, atunci când este cazul, a tutorilor legali, de a alege pentru copiii lor instituţii 
de învăţământ altele decât cele ale autorităţilor publice, dar conforme cu 
normele minimale pe care le poate prescrie sau aproba statul în materie 
de educaţie şi de a asigura educaţia religioasă şi morală a copiilor lor în 
conformitate cu propriile lor convingeri. 

4. Nici o dispoziţie din prezentul articol nu trebuie interpretată ca aducând 
atingere libertăţii indivizilor şi persoanelor juridice de a înfiinţa şi de a conduce 
instituţii de învăţământ cu condiţia ca principiile enunţate în paragraful 1 al 
prezentului articol să fie respectate, iar educaţia dată în aceste instituţii să fie 
conformă cu normele minimale pe care le poate prescrie statul.

Comentariul general nr. 13 referitor la aplicarea Pactului internaţional privind 
drepturile economice, sociale și culturale listează componentele dreptului la 
educaţie, cuprinzând următoarele: 

a) Dotare – instituţii de învăţământ și programe educative trebuie să existe 
în mod suficient în interiorul jurisdicţiei Statului parte. Funcţionarea 
acestora depinde de numeroși factori, printre care mediul în care își 
desfășoară activitatea: de exemplu, în orice caz, sunt necesare clădiri 
sau alte edificii, veceuri atât pentru fete, cât și pentru băieţi, apă potabilă, 
profesori instruiţi și salarii competitive pe piaţa internă, materiale 
didactice etc; în alte cazuri, va fi nevoie de prevăzut, de asemenea, 
unele echipamente, cum ar fi o bibliotecă, calculatoare și echipamente 
de calcul. 

b) Accesibilitate – instituţiile de învăţământ și programele educative 
trebuie să fie accesibile tuturor, fără discriminare în interiorul jurisdicţiei 
Statului parte.

Accesibilitatea este caracterizată de trei dimensiuni care se interpătrund:

i) Non-discriminare: educaţia trebuie să fie accesibilă tuturor, în 
special grupurilor vulnerabile, în drept și în fapt, fără discriminare pe 
orice motiv interzis;

ii) Accesibilitate fizică: educaţia trebuie să fie asigurată într-un loc, 
în mod rezonabil, accesibil (de exemplu o școală de cartier) sau 
prin intermediul tehnologiilor moderne (de exemplu accesul la un 
program de ”învăţământ la distanţă”); 

iii) Accesibilitate economică: educaţia trebuie să fie accesibilă tuturor. 
Această dimensiune a accesibilităţii este condiţionată de formularea 
diferenţiată a art.13 alin (2) Pact, în ceea ce privește învăţământul 
primar, secundar și superior: învăţământul primar trebuie să fie 
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”gratuit pentru toţi”. Statele părţi sunt obligate să introducă în mod 
progresiv gratuitatea învăţământului secundar și superior.

c) Acceptabilitate – forma și conţinutul educaţiei, inclusiv programele 
școlare și metodele de predare trebuie să fie acceptabile (de exemplu 
relevante, adaptate din punct de vedere cultural și de bună calitate) 
pentru elevi și, după caz, pentru părinţi; sub rezerva obiectivelor 
educaţionale impuse de art.13 alin. (1) și de standarde minime în 
materia educaţiei aprobate de către Stat. 

d) Adaptabilitate – educaţia trebuie să fie flexibilă pentru a putea fi 
adaptată la nevoile societăţii și comunităţilor aflate în proces de 
schimbare și să răspundă necesităţilor elevilor în diversele lor legături 
sociale și culturale. 

Convenţia privind lupta împotriva discriminării în domeniul învăţământului 
din 14 decembrie 1960 

Articolul 1.
1. În sensul prezentei Convenţii, termenul de „discriminare“ cuprinde 
orice distincţie, excludere, limitare sau preferinţă care, întemeiată pe rasă, 
culoare, sex, limbă, religie, opinie politică sau altă opinie, origine naţională 
sau socială, situaţie economică sau naştere, are drept obiect sau ca 
rezultat suprimarea sau alterarea egalităţii de tratament în ceea ce priveşte 
învăţământul şi mai ales: 

a) înlăturarea unor persoane sau a unui grup de la accesul la diverse tipuri 
sau grade de învăţământ;

b) limitarea la un nivel inferior a educaţiei unei persoane sau a unui grup; 

c) sub rezerva celor stabilite în articolul 2 al prezentei Convenţii instituirea 
sau menţinerea unor sisteme sau instituţii de învăţământ separate 
pentru persoane sau grupuri; 

d) plasarea unei persoane sau a unui grup într-o situaţie incompatibilă cu 
demnitatea umană. 

2. În sensul prezentei Convenţii, cuvântul „învăţământ“ se referă la diverse 
tipuri şi diferite grade de învăţământ şi cuprinde accesul la învăţământ, nivelul 
şi calitatea sa, precum şi condiţiile în care este predat.”. 
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Convenţia europeană pentru apărarea Drepturilor Omului și a Libertăţilor 
fundamentale din 4 noiembrie 1950

Articolul 14. Interzicerea discriminării 
Exercitarea drepturilor şi libertăţilor recunoscute de prezenta Convenţie 
trebuie să fie asigurată fără nici o deosebire bazată, în special, pe sex, rasă, 
culoare, limbă, religie, opinii politice sau orice alte opinii, origine naţională sau 
socială, apartenenţă la o minoritate naţională, avere, naştere sau orice altă 
situaţie. 

Protocolul adiţional la Convenţia europeană pentru apărarea Drepturilor 
Omului și a Libertăţilor fundamentale din 20 martie 1952

Articolul 2. Dreptul la instruire
Nimănui nu i se poate refuza dreptul la instruire. Statul, în exercitarea funcţiilor 
pe care şi le va asuma în domeniul educaţiei şi învăţământului, va respecta 
dreptul părinţilor de a asigura această educaţie şi acest învăţământ conform 
convingerilor lor religioase şi filozofice.

Protocolul nr.12 la Convenţia europeană pentru apărarea Drepturilor Omului 
și a Libertăţilor fundamentale din 4 noiembrie 2000

Articolul 1. Interzicerea generală a discriminării
1. Exercitarea oricărui drept prevăzut de lege trebuie să fie asigurată fără nicio 
discriminare bazată, în special, pe sex, pe rasă, culoare, limbă, religie, opinii 
politice sau orice alte opinii, origine naţională sau socială, apartenenţa la o 
minoritate naţională, avere, naştere sau oricare altă situaţie.

2. Nimeni nu va fi discriminat de o autoritate publică pe baza oricăruia dintre 
motivele menţionate în paragraful 1.

Recomandarea CM (2007)13 a Comitetului de Miniștri a Consiliului Europei 
către statele membre cu privire la abordarea integrată a egalităţii între femei 
și bărbaţi în domeniul educaţiei 

Garantarea naţională a exercitării dreptului la educaţie fără discriminare este 
realizată în primul rând prin Legea cu privire la asigurarea egalităţii nr. 121 
din 25 mai 2012. 

Articolul 1. Scopul legii şi domeniul de aplicare
(1) 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. 
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Articolul 9. Interzicerea discriminării în domeniul învăţământului
(1) Instituţiile de învăţământ asigură respectarea principiului nediscriminării:

a) prin oferirea accesului la instituţiile de învăţământ de orice tip şi nivel; 

b) în procesul educaţional, inclusiv la evaluarea cunoştinţelor acumulate; 

c) în activitatea ştiinţifico-didactică; 

d) prin elaborarea de materiale didactice şi programe de studii; 

e) prin informarea şi instruirea cadrelor didactice privind aplicarea metodelor şi 
mijloacelor de prevenire a actelor de discriminare şi de sesizare a autorităţilor 
competente. 

(2) Instituţiile de învăţământ nu pot stabili principii de admitere la studii bazate 
pe anumite restricţii, cu excepţia cazurilor stipulate de legislaţia în vigoare. 

(3) Refuzul instituţiei de învăţământ de a admite la studii o anumită persoană 
ale cărei calificări nu corespund nivelului necesar pentru a fi admisă nu 
constituie o limitare a dreptului la învăţământ. 

(4) Prevederile prezentului articol nu constituie o restrângere a dreptului 
instituţiei de învăţământ care pregăteşte personalul unui anumit cult religios 
de a refuza înscrierea unei persoane al cărei statut confesional nu corespunde 
cerinţelor stabilite pentru accesul la instituţia respectivă.

Codul Educaţiei al Republicii Moldova 17 iulie 2014

Articolul 5. Misiunea educaţiei
d) Educaţia are ca misiune: promovarea dialogului intercultural, a spiritului de 
toleranţă, a nediscriminării şi incluziunii sociale.

Articolul 7. Principiile fundamentale ale educaţiei
Educaţia se întemeiază pe următoarele principii fundamentale:

a) principiul echităţii – în baza căruia accesul la învăţare se realizează 
fără discriminare; 

e)  principiul libertăţii de gândire și al independenţei faţă de ideologii, 
dogme religioase și doctrine politice;

f)  principiul respectării dreptului la opinie al elevului/studentului, ca 
beneficiar direct al sistemului de învăţământ;

g)  principiul incluziunii sociale; 

h)  principiul asigurării egalităţii;
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i)  principiul recunoașterii și garantării drepturilor persoanelor aparţinând 
minorităţilor naţionale, inclusiv a dreptului la păstrarea și exprimarea 
identităţii lor etnice, culturale, lingvistice și religioase.

Articolul 135
(1) Personalul didactic, ştiinţifico-didactic, ştiinţific şi de conducere are 
următoarele obligaţii:

i) să nu admită tratamente şi pedepse degradante, discriminarea sub orice 
formă şi aplicarea niciunei forme de violenţă fizică sau psihică.

Legea nr. 60 din 30.03.2012 privind incluziunea socială a persoanelor cu 
dizabilităţi din 30 martie 2012

Articolul 8. Egalitatea și nondiscriminarea persoanelor cu dizabilităţi

(6) Discriminarea persoanelor cu dizabilităţi constând în orice deosebire 
excludere, marginalizare, limitare sau preferinţă, precum şi în refuzul de 
creare a condiţiilor favorabile şi de adaptare rezonabilă, care conduc la 
imposibilitatea sau complicarea recunoaşterii, îndeplinirii sau folosirii 
drepturilor civile, politice, economice, sociale sau culturale, este interzisă şi 
se pedepseşte conform legislaţiei în vigoare. 

Articolul 27. Asigurarea condiţiilor necesare pentru educarea, instruirea şi 
pregătirea profesională a persoanelor cu dizabilităţi
(1) Persoanele cu dizabilităţi au acces liber la sistemul educaţional de toate 
nivelele în condiţii de egalitate cu ceilalţi cetăţeni.

(2) Dreptul la educaţie nu poate fi îngrădit pe motivul dificultăţilor de învăţare 
sau al altor dificultăţi cauzate de anumite dizabilităţi.

(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.

(4) 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.
(5) Statul, prin intermediul Ministerului Educaţiei 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 
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dizabilităţi şi a personalului care lucrează cu aceste persoane la toate nivelele 
educaţionale.

(6) Autorităţile publice responsabile şi instituţiile de învăţământ asigură:

a) adaptarea rezonabilă a condiţiilor de învăţare la nevoile individuale ale 
persoanelor cu dizabilităţi;

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;

c) facilitarea învăţării limbajului mimico-gestual şi promovarea identităţii 
lingvistice a persoanelor cu deficienţe de auz;

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;

e) condiţii pentru dezvoltarea şi promovarea unui sistem de învăţământ incluziv;

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.

(7) Ministerul Educaţiei şi instituţiile de învăţământ, împreună cu reprezentanţii 
asociaţiilor obşteşti ale persoanelor cu dizabilităţi, stabilesc, anual, facilităţi 
pentru instruirea persoanelor cu dizabilităţi. 

Articolul 28. Asigurarea educaţiei preşcolare a copiilor cu dizabilităţi
(1) În scopul oferirii unor posibilităţi reale de educaţie a copiilor cu dizabilităţi 
de vârstă preşcolară şi acordării ajutorului necesar vizând reabilitarea lor, 
Ministerul Educaţiei şi autorităţile administraţiei publice locale creează în 
instituţiile preşcolare condiţii favorabile pentru aflarea în ele a acestor copii.

(2) În cazul copiilor cu dizabilităţi severe a căror stare de sănătate exclude 
aflarea în instituţiile preşcolare, procesul educaţional este asigurat, la 
cererea părinţilor, de către autorităţile administraţiei publice locale prin 
forme alternative de educaţie sau prin diverse servicii sociale comunitare şi 
specializate sau, după caz, aceştia sunt referiţi către serviciile cu specializare 
înaltă.

Articolul 29. Accesul la studiile generale (gimnaziale, liceale), studiile medii 
de specialitate şi studiile superioare
(1) Persoanele cu dizabilităţi urmează studiile generale, studiile medii de 
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specialitate şi studiile superioare în instituţii de învăţământ în modul stabilit 
de Guvern.

(2) În vederea asigurării accesului copiilor cu dizabilităţi la serviciile 
educaţionale, aceştia sunt asiguraţi, în caz de necesitate, cu cadre didactice 
de sprijin/asistenţi personali/alte servicii de suport şi/sau cu adaptare 
rezonabilă.

(3) Pentru copiii cu dizabilităţi aflaţi la tratament sau recuperare în instituţii 
medico-sanitare sau balneosanatoriale o perioadă mai lungă sunt create 
condiţii pentru continuarea studiilor în cadrul acestor instituţii.

(4) În cazul în care persoanele cu dizabilităţi susţin examenele de admitere 
şi se află pe aceleaşi poziţii cu ceilalţi pretendenţi (note, numărul de puncte 
etc.), acestea sunt admise în instituţiile de învăţământ cu prioritate.

(5) Din numărul total de locuri prevăzute de instituţiile de învăţământ în planul 
de înmatriculare cu finanţare bugetară (la fiecare specialitate/domeniu de 
formare profesională, formă de învăţământ şi nivel educaţional), 15 la sută 
vor fi atribuite abiturienţilor cu dizabilităţi, iar în cazul în care nu există cereri 
din partea acestora sau numărul lor este sub cota indicată, locurile rămase 
vor fi completate pe baza principiului general.

(6) Persoanele cu dizabilităţi, inclusiv copiii, beneficiază de burse sociale în 
condiţiile legislaţiei în vigoare.

(7) Statul garantează plasarea în câmpul muncii a tinerilor specialişti cu 
dizabilităţi care au absolvit instituţii de învăţământ superior şi mediu de 
specialitate cu finanţare bugetară.

Articolul 30. Educarea şi instruirea copiilor cu dizabilităţi la domiciliu
În cazul în care nu este posibilă educarea şi instruirea copiilor cu dizabilităţi 
în instituţii de învăţământ, la recomandarea medicilor de profil/serviciilor 
medicale şi cu acordul părinţilor, educaţia şi instruirea se desfăşoară la 
domiciliu, conform unui plan de învăţământ pentru instruirea individuală la 
domiciliu.

Articolul 31. Educarea extraşcolară a copiilor cu dizabilităţi
Pentru dezvoltarea multilaterală a copiilor cu dizabilităţi, pentru educarea la 
ei a spiritului civic activ, a interesului faţă de muncă, pentru familiarizarea 
lor cu realizările ştiinţei, tehnicii, artei şi sportului, autorităţile administraţiei 
publice locale şi asociaţiile obşteşti organizează pentru aceşti copii activităţi 
extraşcolare şi extracurriculare.

Articolul 32. Pregătirea profesională, ridicarea nivelului profesional şi 
instruirea persoanelor cu dizabilităţi
(1) Pregătirea profesională şi ridicarea nivelului profesional al persoanelor cu 
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dizabilităţi se face în instituţii de învăţământ, în întreprinderi specializate şi la 
locurile de muncă protejate, conform programului individual de reabilitare şi 
incluziune socială.

(2) Pregătirea profesională, ridicarea nivelului profesional şi instruirea 
persoanelor cu dizabilităţi se realizează sub diferite forme, inclusiv învăţământ 
de zi, învăţământ seral, învăţământ cu frecvenţă redusă, învăţământ la 
distanţă, învăţare individuală, învăţare în cadrul grupurilor, în clase speciale şi 
conform planurilor de învăţământ individuale, inclusiv instruirea la domiciliu 
sau în cadrul programelor de educaţie nonformală.

(3) Statul, prin intermediul Ministerului Educaţiei, altor autorităţi publice centrale 
şi locale competente, garantează asigurarea persoanelor cu dizabilităţi cu 
material didactic şi instructiv, inclusiv cu material pentru nevăzători (în sistem 
Braille), pentru slabvăzători (cu litere pronunţate), literatură în variantă sonoră, 
inclusiv cu sisteme auditive pentru învăţarea în grup, asigurarea transpunerii 
în limbaj mimico-gestual pentru persoanele cu deficienţe de auz, în perioada 
pregătirii profesionale (inclusiv în perioada orientării, formării şi reabilitării 
profesionale), a educaţiei, instruirii şi perfecţionării, conform legislaţiei.

(4) Ministerul Educaţiei elaborează şi aprobă programe-cadru individuale de 
educare şi instruire a persoanelor cu dizabilităţi.

(5) Ministerul Educaţiei, împreună cu şcolile de conducători auto, elaborează 
curricula şi programul de instruire adaptat şi organizează instruirea teoretico-
practică a candidaţilor la obţinerea permisului de conducere a unui autovehicul 
din rândul persoanelor cu dizabilităţi de diferite categorii, inclusiv a celor cu 
dizabilităţi locomotorii (ghidare manuală). 

Codul contravenţional al Republicii Moldova din 24 octombrie 2008

Articolul 651. Discriminarea în domeniul învăţământului
Orice deosebire, excludere, restricţie sau preferinţă, bazată pe criteriu de 
rasă, naţionalitate, origine etnică, limbă, religie sau convingeri, sex, vârstă, 
dizabilitate, opinie, apartenenţă politică sau pe orice alt criteriu, manifestată:

 a) la oferirea accesului la instituţiile de învăţământ de orice tip şi nivel;

 b) prin stabilirea de principii de admitere la studii, bazate pe anumite restricţii, 
cu încălcarea prevederilor legislaţiei în vigoare;

 c) în procesul educaţional, inclusiv la evaluarea cunoştinţelor acumulate;

 d) în activitatea ştiinţifico-didactică,
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se sancţionează cu amendă de la 100 la 140 de unităţi convenţionale aplicată 
persoanei fizice, cu amendă de la 200 la 350 de unităţi convenţionale aplicată 
persoanei cu funcţie de răspundere, cu amendă de la 350 la 450 de unităţi 
convenţionale aplicată persoanei juridice.

Codul penal al Republicii Moldova din 18 aprilie 2002

Articolul 176. Încălcarea egalităţii în drepturi a cetăţenilor
(1) Orice deosebire, excludere, restricţie sau preferinţă în drepturi şi în libertăţi 
a persoanei sau a unui grup de persoane, orice susţinere a comportamentului 
discriminatoriu în sfera politică, economică, socială, culturală şi în alte sfere 
ale vieţii, bazată pe criteriu de rasă, naţionalitate, origine etnică, limbă, religie 
sau convingeri, sex, vârstă, dizabilitate, opinie, apartenenţă politică sau pe 
orice alt criteriu:

 a) săvârşită de o persoană cu funcţie de răspundere;

 b) care a cauzat daune în proporţii mari;

 c) săvârşită prin amplasarea de mesaje şi simboluri discriminatorii în 
locurile publice;

 d) săvârşită în baza a două sau mai multe criterii;

 e) săvârşită de două sau de mai multe persoane,

se pedepseşte cu amendă în mărime de la 400 la 600 unităţi convenţionale 
sau cu muncă neremunerată în folosul comunităţii de la 150 la 240 de ore, 
sau cu închisoare de pînă la 2 ani, în toate cazurile cu (sau fără) privarea de 
dreptul de a ocupa anumite funcţii sau de a exercita o anumită activitate pe 
un termen de la 2 la 5 ani.

(2) Promovarea ori susţinerea acţiunilor specificate la alin. (1), săvârşită prin 
intermediul mijloacelor de informare în masă,

 se pedepseşte cu amendă în mărime de la 600 la 800 unităţi convenţionale 
sau cu muncă neremunerată în folosul comunităţii de la 160 la 240 de ore, 
cu amendă, aplicată persoanei juridice, în mărime de la 1000 la 3000 unităţi 
convenţionale cu privarea de dreptul de a exercita o anumită activitate pe un 
termen de la 1 la 3 ani.

(3) Acţiunile specificate la alin. (1) şi (2) care au provocat din imprudenţă 
decesul persoanei ori sinuciderea acesteia

 se pedepsesc cu închisoare de la 2 la 6 ani, cu amendă, aplicată persoanei 
juridice, în mărime de la 1000 la 3000 unităţi convenţionale cu privarea de 
dreptul de a exercita o anumită activitate pe un termen de la 1 la 5 ani sau cu 
lichidarea persoanei juridice.
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PRINCIPIUL  
NON–DISCRIMINĂRII

Ce este discriminarea?

Discriminarea este 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.2 Legea nr. 121 din 
25.05.2012 cu privire la asigurarea egalităţii).

Care sunt formele discriminării?

Articolul 2 din Legea nr. 121 cu privire la asigurarea egalităţii enumeră 
următoarele forme de discriminare:

• Discriminare directă 
• Discriminare indirectă
• Hărţuire
• Discriminare prin asociere 
• Instigare la discriminare 
• Segregare rasială
• Refuz în acomodarea rezonabilă
• Victimizare 

DISCRIMINARE DIRECTĂ

Tratarea unei persoane în baza oricăruia dintre criteriile prohibitive în manieră 
mai puţin favorabilă decît tratarea altei persoane într-o situaţie comparabilă.  

Elementele discriminării directe sunt:

• tratamentul mai puţin favorabil (excludere, deosebire, preferinţă etc.) 
faţă de sine

• în comparaţie cu altă persoană, cu care se află
• în situaţie analogică în baza
• oricăruia dintre criteriile reale sau presupuse stipulate de lege, 
• lezându-se un drept.
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Cauza 005/2013 pornită la plângerea doamnei F.V. în interesele minorei E. privind 
discriminare în acces la instituţia preșcolară și refuz în acomodare rezonabilă1

Petiţionara a invocat refuzul instituţiilor preșcolare X și Y de a permite unui copil 
care suferă de diabet zaharat de tip 1 să frecventeze grădiniţa, pe motivul lipsei 
condiţiilor speciale de alimentare în instituţie. Cauza a fost soluţionată pe cale 
amiabilă prin implicărea Direcţiei educaţie, tineret și sport sectorul Botanica și a 
altor instituţii, astfel încât grădiniţa a fost obligată să accepte copilul, respectând 
condiţiile de acomodare rezonabilă conform necesităţilor speciale. Consiliul, fiind 
îngrijorat de lipsa condiţiilor de dezvoltare și promovare a sistemului de învăţământ 
preșcolar incluziv a recomandat Direcţiei generale educaţie tineret și sport mun.
Chișinău :
- organizarea Serviciului de Asistenţă psiho-pedagogică într-un timp util, pentru 

a preveni și elimina discriminarea faţă de copii cu dizabilităţi de orice tip. 
- elaborarea instrucţiunilor metodologice privind acomodarea rezonabilă 

a copiilor cu dizabilităţi în instituţiile preșcolare și asigurarea instruirilor 
respective a cadrelor angajate în aceste instituţii.

DISCRIMINARE INDIRECTĂ

Orice prevedere, acţiune, criteriu sau practică aparent neutră care are drept 
efect dezavantajarea unei persoane faţă de o altă persoană în baza criteriilor 
stipulate de lege, în afară de cazul în care acea prevedere, acţiune, criteriu sau 
practică se justifică în mod obiectiv, printr-un scop legitim şi dacă mijloacele 
de atingere a acelui scop sunt proporţionale, adecvate şi necesare.

Exemplu:
Ministerul Educaţiei decide ca, la orele de educaţie fizică, elevii să poarte un 
costum special de sport, deși măsura este generală, ea dezavantajează pe 
elevii săraci, care nu-și pot permite o astfel de îmbrăcăminte, deloc necesară 
pentru participarea la activităţile sportive. 

HĂRŢUIRE

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 lege.

1  http://egalitate.md/media/files/files/decizie_proiect_cauza_005_13_f_v_final_2502223.pdf
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Cauza 164/14 pornită la plângerea dnei T.M. către pedagogul E. M. privind hărţuirea 
fiului său și discriminare bazată pe criteriul de opinii și convingeri ateiste2

Cauza vizată se referă la hărţuirea minorului T.I. în instituţia de învăţământ de către 
pedagogul E.M. și lipsă de acomodare rezonabilă a convingerilor ateiste a petiţionarilor.
Din mărturiile depuse de părţi s-a elucidat faptul că, comportamentul nedorit al 
reclamatei a fost impunerea religiei ortodoxe prin efectuarea rugăciunilor și a 
semnului crucii, prin discutarea doar a religiei ortodoxe la orele de educaţie moral 
spirituală, prin organizarea excursiilor la mănăstiri unde minorul a fost tachinat de 
colegii săi, prin neintervenirea corectă în agresiunea faţă de minorul T.I. și instigarea 
copiilor împotriva minorului din motiv că este ateu și prin ignorarea minorului la 
festivitatea de la sfîrșitul anului școlar 2013-2014. Petiţionarii au indicat că acest 
comportament le-a fost nedorit, ca părinţi ai minorului și însăși minorului, fapt despre 
care au comunicat direct reclamatei în repetate rânduri, iar apoi au adresat și o 
plîngere administraţiei instituţiei. Comportamentul descris mai sus faţă de minor s-a 
bazat exclusiv pe faptul că copilul, la fel ca și părinţii acestuia, este ateu și a condus la 
umilirea demnităţii copilului care s-a simţit izolat și stigmatizat. Culminarea hărţuirii 
faţă de minor s-a produs atunci când copiii au ajuns să afirme că minorul nu are 
reușite la învăţătură pentru că nu crede în Dumnezeu și au fost instigaţi să discute 
”De ce I. nu crede în Dumnezeu”, apoi când pedagogul E.M., reclamat aici, l-a exclus 
din aprecierea sa când a oferit diplome tuturor elevilor săi cu excepţia minorului T.I.
Consiliul a constatat discriminarea sub formă de hărţuire și a întocmit proces-verbal 
contravenţional pedagogului care a săvârșit contravenţia. 
Totodată, Consiliul a solicitat:
- instituţiei de învăţământ să asigure realizarea măsurilor de acomodare 

rezonabilă a convingerilor ateiste și religioase în procesul educaţional și la 
evaluarea cunoștinţelor acumulate în activitatea știinţifico-didactică;

- Direcţiei generale educaţie, tineret și sport a Primăriei mun. Chișinău să emită o 
circulară explicatorie către instituţiile de învăţământ de toate nivelele privind măsurile 
de acomodare rezonabilă a convingerilor ateiste și religioase în procesul educaţional 
și la evaluarea cunoștinţelor acumulate și în activitatea știinţifico-didactică.

DISCRIMINARE PRIN ASOCIERE

Orice faptă de discriminare săvârşită împotriva unei persoane care, deşi 
nu face parte dintr-o categorie de persoane identificată potrivit criteriilor 
stipulate de lege, este asociată cu una sau mai multe persoane aparţinând 
unei astfel de categorii de persoane.

Exemplu:
Un copil este ignorat de colegii săi, pe motiv că părinţii sunt de religie 
musulmană.

2  http://egalitate.md/media/files/files/decizie_164_2014_depersonalizat_7158842.pdf
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INSTIGARE LA DISCRIMINARE

Orice comportament prin care o persoană aplică presiuni sau afişează o 
conduită intenţionată în scopul discriminării unei terţe persoane pe baza 
criteriilor stipulate de lege.

Exemplu:
Directorul liceului insistă pe lângă unii părinţi să depună cerere la Direcţia 
educaţie, tineret și sport prin care să solicite să nu fie admiși în liceu elevi cu 
HIV pozitiv. 

SEGREGARE RASIALĂ

Orice acţiune sau inacţiune care conduce direct sau indirect la separarea ori 
diferenţierea persoanelor pe baza criteriilor de rasă, culoare, origine naţională 
sau etnică.

Exemplu:
Separarea claselor de elevi, astfel încât elevii de etnie romă să înveţe într-o 
clasă, iar elevii care nu sunt romi în altă clasă.

REFUZ ÎN ACOMODAREA REZONABILĂ

Acomodarea rezonabilă presupune orice modificare sau adaptare necesară 
şi adecvată, într-un caz particular, care nu impune o sarcină disproporţionată 
sau nejustificată atunci când este nevoie pentru a asigura unei persoane, în 
cazurile stabilite de lege, exercitarea drepturilor şi libertăţilor fundamentale în 
condiţii de egalitate cu ceilalţi.
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Cauza 122/14 pornită la plângerea petiţionarului B. C. către Ministerul Educaţiei al 
Republicii Moldova privind pretinsa discriminare în acces la educaţie pe criteriu de 
dizabilitate și negarea acomodării rezonabile3

Cauza vizată se referă la discriminarea manifestată prin refuzul acomodării rezonabile 
la susţinerea examenelor de bacalaureat de către Ministerul Educaţiei și Direcţia 
generală educaţie tineret și sport a Consiliului municipal Chișinău. Petiţionarul, fiind o 
persoană cu dizabilităţi locomotorii, a solicitat să susţină examenele la domiciliu. Cazul 
a fost pe larg mediatizat, ceea ce a condiţionat, ulterior, Consiliul să se autosesizeze 
și să examineze gradul de executare de către Ministerul Educaţiei a obligaţiei de 
acomodare rezonabilă a persoanelor cu dizabilităţi la susţinerea examenelor de 
bacalaureat. Consiliul a constatat că Ministerul Educaţiei are o abordarea bazată 
pe modelul medical al persoanelor cu dizabilităţi și nu pentru fiecare persoană 
separat. Consiliul a recomandat Ministerul Educaţiei să-și adapteze Metodologia 
de organizare și desfășurare a examenelor de bacalaureat pe următorii ani, pentru 
realizarea practică a acomodării rezonabile fiecărui candidat la bacalaureat.

VICTIMIZARE

Orice acţiune sau inacţiune soldată cu consecinţe adverse ca urmare a 
depunerii unei plângeri sau înaintării unei acţiuni în instanţa de judecată în 
scopul asigurării aplicării prevederilor Legii cu privire la asigurarea egalităţii 
nr.121 din 25.05.2012 sau în scopul furnizării unor informaţii, inclusiv a unor 
mărturii, care se referă la plângerea sau acţiunea înaintată de către o altă 
persoană.

Exemplu:
Refuzul liceului de a admite înapoi la studii un elev care anterior a depus o 
plîngere privind faptele de discriminare din partea instituţiei de învăţământ4. 

3  http://www.egalitate.md/media/files/files/decizie_235_2015_depersonalizat_7888847.pdf
4  http://egalitate.md/media/files/files/2013_decizie_cauza_004_13_ursu_valentina_final_3196018.pdf
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Cauza 256/15 (Ș.L. vs Administraţia Liceului „Spiru Haret”) privind pretinsa hărţuire 
în câmpul muncii pe criteriul de apartenenţă la asociaţia obștească și victimizare la 
locul de muncă5

Petiţionara, profesoară la Liceul Teoretic „Spiru Haret”, membră a Asociaţiei Obștești 
„ȘTIM”, susţine că a început să fie hărţuită de administraţia instituţiei, urmare a unei 
excursii organizate cu elevii liceului, în calitate ei de manager de proiect sub egida 
Asociaţiei Obștești „ȘTIM”. Acţiunile discriminatorii s-au manifestat prin faptul că 
administraţia liceului i-a aplicat o sancţiune disciplinară și a demarat mai multe 
verificări ale activităţii sale. De asemenea, petiţionara susţine că, urmare a depunerii 
plângerii la Consiliu, acţiunile de hărţuire au luat amploare, invocând că ar fi fost 
supusă victimizării.
 După examinarea materialelor cauzei, Consiliul a constatat în faptele expuse în 
plângere victimizarea, după cum este definit în art. 1, 2 din Legea nr. 121 cu privire la 
asigurarea egalităţii. 
Totodată, Consiliul a dispus aducerea la cunoștinţa colectivului profesoral prevederile 
deciziei și a reamintit administraţiei instituţiei de învăţământ faptul că angajatorul 
este obligat să amplaseze în locuri accesibile pentru toţi salariaţii prevederile legale 
care garantează respectarea egalităţii de șanse și de tratament la locul de muncă. 

Care sunt excepţiile de la interzicerea discriminării ?

CERINŢE OCUPAŢIONALE DETERMINATE – sunt condiţii, exigenţe care 
rezultă din natura activităţii profesionale sau din caracteristicile de exercitare 
a muncii. Caracteristicile în cauză trebuie să constituie o cerinţă profesională 
esenţială și determinantă, astfel încât obiectivul să fie legitim, iar cerinţa să 
fie proporţională.

Exemplu: 
Nu poate servi drept cerinţă profesională, legitimă și proporţională cazul în 
care pentru angajare în calitate de profesor de limbă rusă să fie condiţia ca 
pedagogul să fie nativ rus. Atâta timp cât candidatul are studiile respective, 
demonstrate de acte corespunzătoare, originea etnică nu este relevantă.

MĂSURI POZITIVE – acţiuni speciale provizorii luate de autorităţile publice în 
favoarea unei persoane, unui grup de persoane sau a unei comunităţi, vizând 
asigurarea dezvoltării lor fireşti şi realizarea efectivă a egalităţii acestora în 
raport cu celelalte persoane, grupuri de persoane sau comunităţi.

5  http://egalitate.md/media/files/files/decizie_256_2015_depersonalizat_290558.pdf
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Regulamentul – Cadru privind organizarea admiterii în ciclul I studii superioare de 
licenţă pentru anul universitar 2015-2016, aprobat prin Ordinul nr. 307 din 05 mai 
2015 al Ministerului Educaţiei al RM

pct.28 prevede: Se stabileşte cota de 15 la sută din numărul total de locuri (la fiecare 
specialitate/domeniu de formare profesională şi formă de învăţământ) prevăzute în 
planul de înmatriculare cu finanţare bugetară, pentru:
a) copiii orfani şi copiii rămaşi fară îngrijirea părinţilor, care au statut de copil orfan; 
b) copiii cu grad de dizabilitate sever sau accentuat, care le permite urmarea studiilor 
şi practicarea profesiei în specialitatea aleasă;
c) copiii cu ambii părinţi cu grad de dizabilitate;
d) copiii ai căror părinţi au participat la acţiunile militare pentru apărarea integrităţii 
şi independenţei Republicii Moldova, la războiul din Afganistan sau la lichidarea 
consecinţelor avariei de la Cernobîl; militarii-participanţi la operaţiunile militare post-
conflict cu caracter umanitar în Irak:
e) copiii din familiile cu patru şi mai mulţi copii, aflaţi la întreţinere;
f) absolvenţii şcolilor din localităţile de est ale Republicii Moldova şi din mun. Bender, 
care au studiat conform programelor de învăţământ aprobate de Ministerul Educaţiei 
al Republicii Moldova, precum şi absolvenţii Liceului Teoretic „A. Mateevici” din 
Sănătăuca, r-nul Floreşti, originari din localităţile de est ale Republicii Moldova;
g) copiii din familiile de romi;
h) tinerii care au efectuat serviciul militar în termen.

Care sunt criteriile protejate de discriminare ?

CRITERIU PROTEJAT este o caracteristică a unei persoane care nu ar trebui 
considerată relevantă pentru aplicarea unui tratament diferenţiat sau pentru 
acordarea unui beneficiu.

Legea nr. 121 cu privire la asigurarea egalităţii din 25 mai 2012 conţine o listă 
deschisă a criteriilor protejate: rasă, culoare, naţionalitate, origine etnică, 
limbă, religie sau convingeri, sex, vârstă, dizabilitate, opinie, apartenenţă 
politică sau orice alt criteriu similar.
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Care este sarcina probaţiunii și mijloacele de probă în materia discriminării ?

Partajarea sarcinii probei

• Conform alin. (1) art. 15 și art. 19 din Legea nr. 121 cu privire la 
asigurarea egalităţii, persoana care a depus plângerea trebuie să 
prezinte fapte (în dependenţă de forma de discriminare invocată) care 
permit prezumţia existenţei unui fapt de discriminare, iar persoana 
despre care se presupune că a comis fapta discriminatorie trebuie să 
probeze că faptele în cauză nu constituie discriminare. 

Factorii care nu trebuie probaţi 

• existenţa unui prejudiciu

• intenţia de a discrimina

În materia discriminării pot fi prezentate orice mijloace de probă, inclusiv 
înregistrări audio, video sau date statistice ș.a.

Cine poate fi victimă a discriminării ?

Oricine poate fi victimă a discriminarii!

Astfel, art.1 alin.(1) al Legii nr. 121 cu privire la asigurarea egalităţii din 
25.05.2012 stipulează: ”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.”

Cine poate fi autor al discriminării?

Dreptul de a nu fi supus discriminării, ca drept fundamental al omului, 
operează în primul rând în relaţia dintre individ şi stat. Prin urmare, obligaţia 
de a nu discrimina se impune cu prioritate tuturor autorităţilor şi agenţilor 
statului, inclusiv instituţiilor de învăţământ de orice nivel atât publice, cât și 
private.
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INSTITUŢII DEDICATE  
PREVENIRII ȘI COMBATERII DISCRIMINĂRII

Potrivit art. 10 din Legea nr. 121 cu privire la sigurarea egalităţii din 25.05.2012 
subiecţi cu atribuţii în domeniul prevenirii şi combaterii discriminării şi 
asigurării egalităţii sunt:

a) Consiliul pentru prevenirea şi eliminarea discriminării şi asigurarea 
egalităţii;

b) autorităţile publice;

c) instanţele judecătoreşti.

Cine constată existenţa unei fapte discriminatorii ?

Existenţa unei fapte discriminatorii poate fi constatată de:

a) Consiliul pentru prevenirea şi eliminarea discriminării şi asigurarea 
egalităţii;

b) instanţele judecătoreşti.

Consiliul pentru prevenirea şi eliminarea discriminării şi asigurarea 
egalităţii (în continuare – Consiliu) este un organ colegial cu statut de 
persoană juridică de drept public, instituit în scopul asigurării protecţiei 
împotriva discriminării şi al asigurării egalităţii tuturor persoanelor care se 
consideră a fi victime ale discriminării. Consiliul acţionează în condiţii de 
imparţialitate şi independenţă faţă de autorităţile publice. Consiliul este 
constituit din 5 membri, care nu au apartenenţă politică, sunt numiţi de 
Parlament pe o perioadă de 5 ani.
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Care sunt atribuţiile Consiliului pentru prevenirea și eliminarea discriminării 
și asigurarea egalităţii? 

Conform art. 12 din Legea nr. 121 cu privire la asigurarea egalităţii din 
15.05.2012, Consiliul exercită următoarele atribuţii de bază:

• examinează corespunderea legislaţiei în vigoare cu standardele 
privind nediscriminarea;

• adoptă avize consultative cu privire la conformitatea proiectelor 
de acte normative cu legislaţia în domeniul prevenirii şi combaterii 
discriminării;

• monitorizează modul de implementare a legislaţiei în domeniu; 
colectează informaţiile despre dimensiunile, starea şi tendinţele 
fenomenului discriminării la nivel naţional şi elaborează studii şi 
rapoarte;

•  remite autorităţilor publice propuneri de ordin general referitoare 
la prevenirea şi combaterea discriminării şi ameliorarea 
comportamentului faţă de persoanele ce cad sub incidenţa Legii nr. 
121 cu privire la asigurarea egalităţii din 25.05.2012;

• contribuie la sensibilizarea şi conştientizarea societăţii în vederea 
eliminării tuturor formelor de discriminare în contextul valorilor 
democratice;

• examinează plângerile persoanelor care se consideră a fi victime ale 
discriminării;

• constată contravenţiile cu elemente discriminatorii în conformitate cu 
prevederile Codului contravenţional;

• intervine pe lângă organele corespunzătoare cu demersuri de 
intentare a proceselor disciplinare în privinţa persoanelor cu funcţii de 
răspundere care au comis în activitatea lor fapte discriminatorii;

• contribuie la soluţionarea amiabilă a conflictelor apărute în urma 
săvârşirii faptelor discriminatorii prin concilierea  părţilor şi căutarea 
unei soluţii reciproc acceptabile;

• sesizează organele de urmărire penală în cazul săvârşirii unor fapte 
discriminatorii ce întrunesc elemente ale infracţiunii;

• conlucrează cu organismele internaţionale cu atribuţii în domeniul 
prevenirii şi combaterii discriminării. 
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RECOMANDĂRI

RECOMANDĂRI 
GENERALE

Recomandarea 1: Tratarea în mod egal a tuturor copiilor/elevilor/studenţilor.

Recomandarea 2: Includerea în curriculum școlar a orelor care ar promova 
respectul pentru Diversitate, Incluziune Socială, Demnitate Umană, 
Nediscriminare, Egalitate de gen. 

Recomandarea 3: Acordarea sprijinului copiilor/elevilor/studenţilor 
reprezentanţi ai diferitor grupuri etnice.

Recomandarea 4: Predarea lecţiilor astfel încît să stimuleze înţelegerea şi 
acceptarea diferenţelor. 

Recomandarea 5: Instruirea cadrelor didactice pentru asigurarea egalităţii și 
nediscriminării, promovării diversităţii culturale, etnice, religioase, sociale etc. 

Recomandarea 6: Includerea în formarea profesională iniţială și continuă 
a cadrelor didactice, a conţinutului care i-ar încuraja să reflecteze asupra 
propriei identităţi, propriilor convingeri, valori, prejudecăţi, așteptărilor, 
atitudinilor lor și conceptului lor propriu despre femeie și bărbat, precum și 
asupra practicii lor de predare pedagogică; profesorii trebuie să fie încurajaţi 
să conteste atitudinile și convingerile fondate pe stereotipuri și prejudecăţi 
sexiste, care pot inhiba băieţii și fetele.

Recomandarea 7: Introducerea în regulamentele interne a prevederilor legale 
care garantează respectarea egalităţii și interzice discriminarea.

Recomandarea 8: Instituţionalizarea expertizei obligatorii a manualelor și a 
materialelor școlare din perspectiva drepturilor omului și a nediscriminării.

Recomandarea 9: Vârsta, sexul și capacităţile copiilor sunt luate în considerare 
la organizarea activităţilor (de exemplu, la prezentarea informaţiilor). 

Recomandarea 10: Crearea și implementarea practicilor de predare în vederea 
educaţiei incluzive atât pentru copiii dezinstituţionalizaţi, cât și pentru copiii 
cu cerinţe educaţionale speciale (CES).
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Recomandarea 11: Solicitarea autorităţilor publice să asigure finanţarea 
acomodării rezonabile a clădirilor instituţiilor de învăţământ (acces fizic în 
clădire, grup sanitar adaptat) pentru a elimina discriminarea. 

RECOMANDĂRI 
ÎN VEDEREA ASIGURĂRII EGALITĂŢII DINTRE BĂIEŢI ȘI FETE

Recomandarea 1: Informarea cadrelor didactice despre recomandările și 
tratatele internaţionale privind egalitatea de gen, în special în domeniul 
educaţiei.

Recomandarea 2: Sensibilizarea și implicarea părinţilor/tutorilor în acţiunile 
întreprinse de către instituţiile școlare în materia egalităţii de gen și în 
abordarea integrată a egalităţii.

Recomandarea 3: Promovarea reprezentării echilibrate a femeilor și a 
bărbaţilor la toate nivelele procesului educativ.

Recomandarea 4: Promovarea unei abordări holistice a educaţiei formale 
și nonformale în instituţiile de învăţământ, abordând competenţele 
fundamentale, drepturile omului, precum și demnitatea și egalitatatea între 
femei și bărbaţi, încurajând stima și respectul de sine, precum și favorizând 
procesul de luare a deciziilor cu bună știinţă la pregătirea fetelor și băieţilor 
pentru viaţa în societate și pentru viaţa de familie.

Recomandarea 5: Încurajarea participării echilibrate a băieţilor și a fetelor 
în luarea deciziilor colective, managementul instituţiei, precum și în toate 
activităţile extra-curriculare, cum ar fi consiliile școlare, parlamentele copiilor, 
forumuri și cluburi de tineret, asociaţii studenţești, excursii, voluntariat, 
întâlniri cu liderii politici locali și campanii de informare și comunicare.

Recomandarea 6: Integrarea egalităţii, diversităţii și perspectivei de gen 
în diferite domenii de formare iniţială și continuă a cadrelor didactice, în 
special: producerea, reproducerea și transmiterea cunoștinţelor; dinamica 
didactică (materiale didactice, metodologii, comunicare și evaluare) și cultura 
instituţională (organizarea și desfășurarea zilei de școală, amenajarea clădirii 
instituţiei de învăţământ, activităţile recreative).

Recomandarea 7: Evaluarea locului femeilor în programele școlare și în 
cadrul a diferite discipline și atragerea atenţiei asupra experienţei femeilor și 
contribuţiei acestora la disciplinele predate. 
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Recomandarea 8: Introducerea în programele școlare, dacă este cazul, a unui 
curs de educaţie pentru viaţa privată, pentru a stimula autonomia băieţilor 
și fetelor în acest domeniu și a-i face mai responsabili în relaţiile lor, în 
comportamentul lor emoţional și sexual, precum și a-i încuraja în lupta cu 
prejudecăţile sexiste și stereotipurile referitoare la rolul femeielor și bărbaţilor 
și pentru a pregăti tinerii pentru un nou parteneriat între femei și bărbaţi atât 
în viaţa privată, cât și în viaţa publică.

Recomandarea 9: Informarea autorilor/toarelor și editorilor/toarelor de 
manuale școlare și de material educativ, didactic, de evaluare și de orientare 
profesională despre necesitatea de a lua în considerare egalitatea de gen, ca 
fiind unul din criteriile de calitate pentru producerea acestui material.

Recomandarea 10: Încurajarea cadrelor didactice să analizeze, să pună în 
discuţii și astfel să favorizeze eliminarea prejudecăţilor sexiste și a ideelor 
preconcepute, care pot fi vehiculate în manuale școlare prin conţinutul lor, 
prin ilustraţii și limbajul utilizat în acestea.

Recomandarea 11: Promovarea egalităţii de gen în activităţi sportive și 
recreative, în cazul în care stereotipurile și așteptările bazate pe gen/sex 
pot influenţa imaginea pe care o au fetele și băieţii despre sine, construirea 
identităţii lor, sănătatea lor, abilităţile lor, dezvoltarea lor intelectuală, 
integrarea lor în societate și relaţiile lor cu persoanele de sex opus. 

Recomanadarea 12: Supravegherea utilizării unui limbaj non-sexist, ţinând 
cont de dimensiunea de gen în practica educativă și în spaţiul școlar.

Recomandarea 13: Instruirea cadrelor didactice în vederea detectării, 
analizării, reacţionării și combaterii încălcărilor grave aduse integrităţii 
sexuale și securităţii fetelor și băieţilor (incest, viol, pedofilie), precum și a 
diferitelor forme de violenţă sexistă. 

Recomandarea 14: Instruirea fetelor și băieţilor despre pericolele la care ele/
ei sunt expuse/și în materie de exploatare, violenţă sexuală și trafic. 

RECOMANDĂRI  
ÎN VEDEREA ASIGURĂRII EGALITĂŢII PERSOANELOR  
CU DIZABILITĂŢI

Oricare copil/elev/student cu dizabilitate, indiferent de natura dizabilităţii 
sale și personalitatea sa, are dreptul la respect al demnităţii sale și realizarea 
dreptului său la educaţie și formare profesională (art. 27 din Legea nr. 60 
privind incluziunea socială a persoanelor cu dizabilităţi)
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Recomandarea 1: Asigurarea accesibilităţii prin aplicarea principiilor de design 
universal la cladirile instituţiilor de învăţământ și mijloacele de transport.

Recomandarea 2: Acordarea priorităţii instrumentelor internaţionale pentru 
a oferi o educaţie incluzivă, adaptată la nevoile individuale ale copiilor cu 
dizabilităţi, oferind suportul necesar și posibilităţi pentru dezvoltarea cât mai 
completă în plan educaţional. 

Recomandarea 3: Asigurarea educaţiei și formării profesionale incluzive, 
pentru a permite tinerilor cu dizabilităţi de a dobândi, prin intermediul 
curricumului adaptat, abilităţi necesare pentru a obţine un loc de muncă pe o 
piaţă deschisă și incluzivă a muncii. 

RECOMANDĂRI 
ÎN VEDEREA ASIGURĂRII DREPTULUI TUTUROR LA LIBERTATEA  
DE RELIGIE ȘI CONVINGERI

Recomandarea 1: Pentru a evita îndoctrinarea și discriminarea pe criteriu 
de religie sau convingeri se recomandă de a exclude predarea religiei în 
instituţiile de învăţământ, decât în cele specializate, care au ca obiect de 
studiu o anumită religie.

Recomandarea 2: Interzicerea expresă a prozelitismului religios în școli în 
general, inclusiv în favoarea unei anumite religii, prin interzicerea simbolurilor 
și obiectelor religioase în incinta școlii, interzicerea ritualurilor religioase, de 
asemenea instruirea calitativă a cadrelor didactice pentru a preveni citarea 
cărţilor religioase și promovarea unor anumite religii la celelalte ore.

RECOMANDĂRI 
ÎN VEDEREA ASIGURĂRII DREPTULUI LA EDUCAŢIE  
TUTUROR COPIILOR INDIFERENT DE ORIGINEA SOCIALĂ  
(STAREA MATERIALĂ, DESCENDENŢA, NIVELUL SOCIAL)

Recomandarea 1: Adoptarea unor măsuri afirmative și de suport pentru copiii 
din familiile social vulnerabile: suport material adecvat inclusiv pe parcursul 
anului, dar și înaintea începerii anului școlar, ca măsură unică.

Recomandarea 2: Implementarea unei politici pro-active de identificare a 
copiilor din familii vulnerabile cu o focusare deosebită pentru copiii romi, 
pentru a asigura frecventarea de către aceștia a procesului de studii.
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