
Către  Inspectoratul Scolar Judeţean (judeţul) 

 

Domnule/ Doamnă Inspector General 

 

Subsemnatul / Subsemnata ______________________________________________, 

având codul numeric personal (CNP) _______________________, în calitate de tată / mamă 

/ reprezentant legal al elevului / elevei______________________________________, înscris 

/ înscrisă în anul școlar ____________ , în clasa ________ , în unitatea de învățământ 

__________________________________________________________________________, 

 

în temeiul dispozițiilor imperative din Constituția României, art. 29 alin. (1), (2) şi (6), art. 

48 alin. (1), art. 49 alin. (1) și (3); din Legea nr. 272/2004 privind protecția și promovarea 

drepturilor copilului, art. 1 alin. (2), art. 5 alin. (2), art. 6 lit. d), art. 27 alin. (3), art. 37 lit. c) 

și d), art. 51 alin. (2), art. 94 alin. (1) şi (2); din Legea nr. 1/2011, art. 7 alin. (1) și din 

Regulamentul-cadru de organizare și funcționare a unităților de învățământ preuniversitar, 

art. 168 alin. (1) și (2); 

 

Prin prezenta vă NOTIFIC: 

 

1 - să luați act că NU sunt de acord ca fiul / fiica mea să fie expus / expusă, nici în unitatea 

de învățământ și nici în afara acesteia, la informații de orice fel specifice educației pe 

baza ideologiei de gen, ideologie care nu consideră genul sinonim cu sexul biologic, ci îl 

consideră un construct social, eligibil și schimbabil 

 

2 - să luați toate măsurile astfel încât fiul / fiica mea să NU fie implicat / implicată, prin nicio 

modalitate, în activități educative (lecții, jocuri, teste, proiecte, programe sau evenimente de 

orice fel), în care se prezintă ori se promovează idei, informații sau modele de conduită care 

neagă genul ca dat biologic, care deformează ori neagă distincția naturală dintre tată și mamă, 

bărbat și femeie, băiat și fată, prin utilizarea la clasă a manualului Egalitatea de gen. 

Predarea și integrarea în învăţământul preuniversitar - manual elaborat în cadrul 

proiectului EGALIS, prin participare la orice programe derulate de Coaliţia Pentru 

Egalitate de Gen, Fundația pentru Dezvoltarea Societății Civile, programele Asociației 

„Tineri pentru Tineri”, Proiectul „Pentru fete și băieți”. 

 

3 - expunerea copilului meu la informațiile specifice educației sexuale pe baza ideologiei de 

gen, cu intenție sau prin neglijență, constituie abuz, care dăunează sănătății psihice și 

moralității, punând în pericol dezvoltarea normală din punct de vedere emoțional, afectiv, 

mental, social, moral și spiritual a acestuia 

 

În cazul în care veți ignora această notificare, voi considera atitudinea dumneavoastră un act 

de rea-credință precum și dovada indubitabilă a faptului că aveți intenția de a încălca dreptul 

și autoritatea părintească, fapt ce aduce grave prejudicii interesului superior al copilului, 

obligându-mă astfel să acționez în justiție unitatea de învățământ și orice personae care se fac 

vinovate de această situație. 

Această notificare este valabilă pe toată perioada de școlarizare a copilului în unitatea de 

învățământ mai sus menționată și nu poate fi revocată decât printr-o altă notificare făcută în 

mod expres. 

Prezentul document reprezintă notificarea dumneavoastră și dovada că aveţi cunoștinţă de 

situația învederată. 

 

Data:                                           Nume                                                   Semnătura 


