GRUPUL DE LUCRU POLITICI SOCIALE,
EDUCAȚIE ȘI SĂNĂTATE
Nr. 13/43 din 29.11.2013
În atenţia
Doamnei Maia Sandu,
Ministru al Educaţiei
Stimată doamnă ministru,
În urma examinării proiectului Codului Educaţiei, propus pentru consultări publice de către
Ministerul Educaţiei, membrii Grupului de lucru Politici Sociale, Educaţie şi Sănătate1 al Consiliului
Naţional pentru Participare şi constituenţii săi2 îl susţin şi, totodată, vin cu următoarele propuneri de
îmbunătăţire a acestuia.
1. Art.3 – a adăuga la glosar definirea noţiunilor:
„grupuri vulnerabile de copii”,
„elevi aflaţi în dificultate”,
„organul central de specialitate în domeniul educaţiei şi cercetării din învăţămîntul superior”,
care să includă şi limitele clare de responsabilitate, deoarece, conform Codului acest organ
are o arie foarte largă de responsabilităţi: reglementare, organizare şi asigurarea cu servicii,
etc.
2. Art.3 – a verifica dacă definiţia noţiunii „educaţie nonformală” corespunde cu
Recomandarea 14373 , adoptată de către Asambleia Europeana a Consiliului Europei
(CoE) în 2000.
3. Art.6(a) – a substitui sintagma „statut de dizabilitate” cu sintagma „tip/grad/formă de
dizabilitate”.
4. Art.9 – Sistemul de educaţie – enumeră elementele care formează sistemul, cu excepţia
copiilor, care nu pot fi parte a acestui sistem?
5. Art.9 – elemente ale sistemului de educaţie sînt şi educaţia non-formală şi informală, care nu
se regăsesc în textul documentului.
6. Art.13(2) – a include vîrsta de 21 ani, vîrsta la care încetează obligativitatea şcolarizării
copiilor cu cerinţe educaţionale speciale.
7. Art. 22 (2) – a reformula (Curriculumul Naţional este cadrul reglator pentru procesul de
educaţie)
8. Art. 24 (5) – a completa lista actelor de studii ce se eliberează la finalizarea ciclului de
învăţămămt cu certificatul eliberat elevilor cu cerinţe educaţionale speciale (conform
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Reglementărilor şi procedurilor specifice privind evaluarea finală şi certificarea elevilor cu
cerinţe educaţionale speciale incluşi în instituţiile de învăţământ general obligatoriu, ordinul
ME din 24.04.2012).
9. Art.27 – a include un articol nou în care să se specifice organizarea serviciilor educaţionale în
instituţiile rezidenţiale din subordinea Ministerului Sănătăţii (casele de copii şi instituţiile
sanatoriale), din subordinea Ministerului Muncii, Protecţiei Sociale şi Familiei (casa de copii
pentru băieţi din Orhei şi casa de copii pentru fete din Hînceşti) şi din subordinea
Ministerului Justiţiei (copiii care locuiesc în penitenciarul de la Rusca).
10. Art.36 – a exclude sintagma „în funcţie de potenţial, vocaţie şi performanţe” pentru a nu
marginaliza şi a nu lăsa loc de interpretare.
11. Art.37(2) – a exclude sintagma „care au absolvit învăţămîntul primar”. (Prevederea dată pune
sub risc includerea copiilor care nu au putut frecventa şcoala primară din anumite motive:
abandon şcolar, vagabondaj, refugiaţi).
12. Art.37(4) – a completa lista instituţiilor cu instituţiile din subordinea altor ministere (a se
vedea propunerile pentru art.27), deoarece lista instituţiilor enumerate nu cuprinde toate
instituţiile în care ar trebui să se realizeze acesta. Totodată, se propune de a completa cu
aceste instituţii şi lista instituţiilor din învăţămîntul primar (cap.III) şi din învăţămîntul liceal
(cap.V).
13. Art.38 – a exclude sintagma „în funcţie de potenţial, vocaţie şi performanţe” pentru a nu
marginaliza şi lăsa loc de interpretare.
14. Art.39(6) – a include o prevedere ca măsură pozitivă pentru prevenirea discriminării şi
facilităţii incluziunii educaţionale a copiilor cu cerinţe educaţionale speciale la treapta liceală.
(Formatul actual în care este prezentată admiterea în învîţămîntul liceal pune restricţii rigide
în vederea accesului copiilor cu cerinţe educaţionale speciale care au absolvit studiile
gimnaziale în baza Planurilor Educaţionale Individuale. Măsura pozitivă în accesul la studii
liceale va garanta continuitatea procesului de învăţare pentru copiii cu cerinţe educaţionale
speciale şi va fi conformă angajamentelor pe care Guvernul Republicii Moldova la luat prin
adoptarea unui şir de acte legislative (Legea nr. 169 din 09.07.2010 privind aprobarea
Strategiei de incluziune socială a persoanelor cu dizabilitati (2010-2013) pct. 6.4.; Legea
nr. 60 din 30.03.2012 privind incluziunea sociala a persoanelor cu dizabilitati, art. 27 pct.
4; HG nr. 523 din 11.07.2011 cu privire la aprobarea Programului de dezvoltare a
educaţiei incluzive în Republica Moldova pentru anii 2011-2020, pct.37- „ Pentru
asigurarea accesului la educaţie al celor discriminaţi şi cu nevoi speciale, este necesară
crearea unui sistem de învăţămînt incluziv la toate nivelurile de instruire).
15. Cap.VI – titlul „Educaţia incluzivă şi învăţămîntul pentru copiii şi elevii cu cerinţe
educaţionale speciale” propune o abordare separată a acestor concepte, care ar trebui să fie
un întreg. De altfel, conceptul „educaţie incluzivă” a rămas doar în titlu, în rest se abordează
direcţionat copiii/elevii cu cerinţe educaţionale speciale preponderent spre învăţămîntul
special. Or, în ultimii ani procesul incluziunii educaţionale a fost orientat spre învăţămîntul
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general. De aceea se propune ca învăţămîntul pentru copiii cu cerinţe educaţionale speciale să
nu fie abordat separat de învăţămîntul general. Specificarea să se facă doar pentru
învăţămîntul special.
16. Art.40 – a reformula „incluziunea educaţională şi integrarea profesională şi socială ….”. A
înlocui cuvîntul „probleme” cu cuvîntul „dificultăţi”.
17. Art.41(4) – a adăuga după cuvîntul „efectuează” cuvîntul „preferabil”. (În redacţia actuală
prezenţa părinţilor sau reprezentanţilor legali este obligatorie. Practica demonstrează că, în
situaţiile în care aceştia nu pot fi prezenţi, obiectivul acestei prevederi trebui realizat şi fără
prezenţa acestora pentru a garanta accesul copilului la educaţia de calitate.
18. Art.41(6) – a înlocui sintagma „condiţii de ordin ambiental” cu sintagma „un mediu fizic
sigur, acomodat rezonabil”;
19. Art.41(7) – a înlocui cuvîntul „integrării” cu cuvîntul „incluziunii”.
20. Art. 42(1) – a înlocui cuvîntul „integraţi” cu cuvîntul „incluşi”.
21. Art.42(2) – a reformula în felul următor: „ Instituţiile învăţămîntului special se organizează
după cum urmează:” şi în continuare după text.
22. Art.42(2) a) – a adăuga după cuvîntul „senzoriale” cuvîntul „severe”.
23. Art.42(3) – a reformula textul după cum urmează: „Pentru copiii cu boli cronice se asigură
măsuri de adaptare rezonabilă în cadrul instituţiilor generale de învăţămînt sau se asigură
servicii educaţionale pe durata aflării acestora în instituţiile medicale”. (Prevederea expusă în
redacţia actuală ar putea segrega copiii cu boli cronice şi duce la discriminarea acestora pe
criteriu de dizabilitate, fapt interzis de prevederea art.1(1) a Legii cu privire la asigurarea
egalităţii nr. 121 din 25.05.2012).
24. Art.42(6) – a înlocui sintagma „şcolile pentru copii cu deficienţe senzoriale” cu sintagma
„instituţiile de învăţămînt special”.
25. Art.42(7) – a reformula textul după cum urmează: „Durata învăţămîntului special obligatoriu
este de 10-12 ani”. (Diferenţierea copiilor cu cerinţe educaţionale speciale pe criteriu şi tip de
dizabilitate este discriminatorie).
26. Art.44(2) – a înlocui cuvîntul „integrare” cu cuvîntul „incluziune”.
27. Art.45(4) – a adăuga după cifra 21 „/23”.
28. Art.50(3) – a înlocui cuvîntul „nevoile” cu cuvîntul „necesităţile”.
29. Art.55(4) – a exclude sintagma „care activează în baza Regulamentului de organizare şi
funcţionare aprobat de Guvern”, deoarece este de prisos.
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30. Art.55 – a introduce un alineat nou ce ar conţine o măsură pozitivă pentru facilitarea
organizării examenelor de absolvire pentru absolvenţii cu cerinţe educaţionale speciale, care
au studiat în baza planurilor educaţionale individuale.
31. Art.56(2) – a exclude fraza a doua din prezentul punct, deoarece nu are relevanţă.
32. Art.57(2) – a adăuga după cuvîntul „activitate” sintagma „a instituţiei”.
33. Art. 61(8) – referinţa urmează să se facă la art.63.
34. Art.64(d) – a exclude sintagma „pentru recuperare”.
35. Art.66 – a introduce un articol nou care ar reglementa/facilita/garanta accesul copiilor cu
cerinţe educaţionale speciale la sistemul de învăţămînt vocaţional.
36. Art.67(6) – a adăuga după cuvîntul „tehnice” sintagma „asigurînd acomodări rezonabile după
caz”.
37. Art.83(3), lit. b) – a înlocui cuvîntul „invaliditate” cu cuvîntul „dizabilitate”.
38. Art. 85(1) – a adăuga după cuvîntul „educaţional” cuvîntul „socio-cultural”.
39. Art.87(3) – a include o prevedere - măsură pozitivă pentru facilitarea accesului persoanelor
cu dizabilităţi la învăţămîntul superior.
40. Art.91(1) – a include o prevedere - măsură pozitivă pentru facilitarea accesului persoanelor
cu dizabilităţi la învăţămîntul superior.
41. Art.136(1) – a completa lista drepturilor elevilor şi studenţilor cu dreptul de a-şi face studiile
într-o instituţie de învăţămînt ce le asigură un mediu fizic sigur, acomodat rezonabil.
În final, pentru asigurarea înţelegerii acestui document de politică în profunzimea sa de către copii şi
părinţi, membrii Grupului de lucru recomandă elaborarea unei versiuni a Codului Educaţiei pe
înţelesul acestora.
Cu înaltă consideraţiune,

Daniela Mămăligă,
Coordonator Grup Politici Sociale, Educaţie şi Sănătate,
Consiliul Naţional pentru Participare
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