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Două tinere din Republica 
Moldova – Ala Rotaru şi 
Daniela Gancear, împreună cu 
Preşedintele Centrului de 
Informare şi Documentare 
privind Drepturile Copilului, 
Cezar Gavriliuc, au prezentat, 
în octombrie curent, la 
Geneva, în faţa Comitetului 
pentru Drepturile Copilului, 
viziunea copiilor din Moldova 
asupra respectării Convenţiei 
privind Drepturile Copilului în 
ţară. 
Această prezenţă a copiilor 
din Moldova în faţa 
Comitetului pentru 
Drepturile Copilului va face 
subiectul central al ediţiei 
din noiembrie a MONITORUL-
ui OFICIAL AL DREPTURILOR 
COPILULUI. 
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BULETIN INFORMATIV AL GRUPULUI DE 
LUCRU AL COPIILOR PENTRU 
MONITORIZAREA DREPTURILOR COPILULUI 
ÎN MOLDOVA 
 
„MONITORUL OFICIAL AL DREPTURILOR 
COPILULUI ÎN MOLDOVA” este editat prin 
contribuţia celor 25 de copii din Grupul de Lucru 
al Copiilor pentru Monitorizarea Drepturilor 
Copilului, creat de Centrul de Informare şi 
Documentare privind Drepturile Copilului 
(CIDDC) în iulie 2008.  
 
Iniţiativa CIDDC este realizată în cadrul 
proiectului „Copiii monitorizează respectarea 
propriilor drepturi”, cu sprijinul acordat de 
Organizaţia Suedeză „Salvaţi Copiii”, Misiunea 
Organizaţiei pentru Securitate şi Cooperare în 
Europa (OSCE) în Moldova, Agenţia Suedeză de 
Dezvoltare şi Cooperare Internaţională (Sida) şi 
Fundaţia SOROS Moldova.  
 
Opiniile exprimate aici nu reflectă neapărat 
punctele de vedere sau politicile agenţiilor 
finanţatoare. Subiectele pot fi liber reproduse, cu 
indicarea sursei. 
 
Centrul de Informare şi Documentare privind 
Drepturile Copilului 
Str. E. Coca 15, Chişinău, MD 2008, Moldova 
Tel./fax: 72.65.98, 74.78.13   
E-mail: ciddc@yahoo.com, 
monitor.childrights@gmail.com   
Web: http://www.childrights.md 
 
Prima ediţie a MONITORUL-ui OFICIAL AL 
DREPTURILOR COPILULUI poate fi citită la 
adresele 
http://www.childrights.md/ro/publications/Monitor
ul_Oficial_al_Drepturilor_Copilului_nr1_2008.pdf 
şi 
http://www.comunicate.md/upload/132_Monitorul
_Oficial_al_Drepturilor_Copilului_nr1_2008.pdf  
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Copiii din Grupul de Lucru pentru 
Monitorizarea Drepturilor Copilului în 
Moldova fac, aşa cum au învăţat să 
exprime printr-un cuvânt nou auzit la 
atelierele de la Chişinău, PLEDOARIE în 
favoarea drepturilor copilului. 
Argumentele lor sunt istoriile 
asemănătoare cu cea a lui Ion din Făleşti, 
nevoit să pască caprele în loc să înveţe. 
Sau a celor patru copii ai familiei din 
Căuşeni care nu au voie de la părinţii 
plecaţi la lucru cu ziua să frecventeze 
centrul comunitar pentru copii şi tineri.  
Imagine: Sanda Cojocaru 

Copiii încep cu dreptul  
Mihaela şi Alina, împreună cu colegii lor din 12 regiuni ale 
ţării, fac pledoarie în favoarea lui Ion şi a altor copii excluşi  
 
i-ar lua cu el o carte, dar îi vine greu să 
citească şi, în acelaşi timp, să 
supravegheze caprele când merge cu ele 
la păscut. De fapt, nici una şi nici alta nu-
i aduce plăcere. Cu cititul şi cu şcoala a 
rămas în urmă, din cauza multor 
absenţe, iar celelalte lipsuri – de bani, de 
hrană şi de haine – l-au făcut pe tatăl lui 
să-l oblige să lase lecţiile şi să plece în 
fiecare zi cu caprele pe câmpuri.  
 
Ion are 12 ani şi nu este din ghicitoarea ceea din 
Abecedar, în care câmpul este alb, oile şi caprele – 
negre şi „cine le vede nu le crede, cine le paşte le 
cunoaşte”. Este dintr-o comunitate din Făleşti şi 
situaţia lui nu este un prilej de mândrie, cum ar putea 
sugera numele raionului. Istoria dramatică a lui Ion, 
în care mama lui este plecată peste hotare la lucru şi 
nici nu poate să vorbească cu el sau să-l ajute, se 
contopeşte cu destinul altor zeci de mii de copii ai 
migranţilor din Moldova, nevoiţi să lucreze peste 
puterile şi vârsta lor, în dauna învăţăturii fără de care 
viitorul se arată în culoarea oilor şi caprelor din 
ghicitoare. 
 
Câţi copii din ţară se află în condiţia lui Ion şi, mai ales, ce drepturi li se încalcă? Doar cel la 
educaţie, ori poate şi drepturile la joacă şi odihnă, la protecţie împotriva exploatării? Ştiu despre 
asta autorităţile locale? Au fost informate, le-a solicitat cineva intervenţia? Care sunt eforturile şi 
eşecurile statului de a proteja propriii copii pe care îi numesc, aproape în fiecare discurs oficial, 
„viitorul nostru”?  
 
Această ghicitoare fără sfârşit, inspirată din situaţia lui Ion, se întâlneşte cu istoria Mihaelei, elevă 
la un Liceu Teoretic din apropiere de Făleşti. Ea a venit la Chişinău şi a povestit cazul lui Ion şi alte 
câteva asemănătoare în faţa colegilor din Grupul de Lucru al Copiilor pentru Monitorizarea 
Drepturilor Copilului în Moldova. Ceilalţi 25 de copii şi adolescenţi din echipă au adus şi ei în cadrul 
atelierului, din cele 12 regiuni ale ţării pe care le reprezintă, câte trei relatări despre încălcarea 
drepturilor copilului în comunităţile lor şi le-au povestit unii altora. 
 
„La noi în mahala a venit o familie cu patru copii şi ei locuiesc acum într-o casă părăsită care nu 
are nici gard împrejur”, a povestit Alina din Căuşeni. „Părinţii lor lucrează de dimineaţa până seara, 
tatăl nu vine uneori câte 3-4 zile acasă şi copiii stau aproape tot timpul singuri. Li s-a propus 
părinţilor ca copiii lor, în timp ce ei sunt la serviciu, să frecventeze „Casa unde mă simt Copil” de la 
noi din localitate. Acolo pot avea totul necesar pentru a se juca, odihni, informa, dezvolta. Copiii au 
vrut, dar părinţii nu au fost de acord şi le-au interzis să frecventeze acest centru”, continuă Alina, 
care are 14 ani, iar ultimul ei articol publicat în presa regională avea titlul „Copiii suferă, dacă le 
sunt încălcate drepturile”.  

Ş
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Şi atunci când este vorba de educaţie, şi atunci 
când este vorba de celelalte drepturi ale copilului 
– respectate sau încălcate – vocea copiilor din 
Grupul de Lucru pentru Monitorizarea Drepturilor 
Copilului în Moldova exprimă opinia mai multor 
copii din ţară. Imagine: Veaceslav Luca   

Şcoala poate dezvolta 
personalitatea şi 
talentele copilului 
 
„Într-o societate în care nu toţi oamenii fac 
deosebire între bine şi rău, unde adevăratele 
valori sunt ignorate şi considerate naivităţi, mai 
există o oază care ne dă speranţa şi ne trezeşte 
la o realitate de dincolo de material. Şi această 
oază este şcoala, profesorul”, consideră Elena 
Coniuhov, liceană din Ungheni, membru al 
Grupului de Lucru al Copiilor pentru 
Monitorizarea Convenţiei privind Drepturile 
Copilului în Moldova. 
 
Mesaj de Elena Coniuhov 
„Educaţia este baza oricărui om în viaţă. 
Respectarea dreptului la educaţie al copilului are 
o importanţă mare în viata viitorului matur. 
„Recunoaşterea de către stat a faptului că 
educaţia trebuie să fie dirijată în sensul 
dezvoltării personalităţilor şi talentelor copilului, 
pregătind copilul pentru viaţa activă ca adult, 
cultivarea respectului pentru drepturile 
fundamentale ale omului şi pentru propriile valori 
culturale şi naţionale ale copilului şi ale altora", 
citim în articolul 29 al Convenţiei privind 
Drepturile Copilului. 
Educaţia trebuie să fie nu numai obligaţiunea 
unui stat, ci şi a şcolii, profesorului şi nu în 
ultimul rând a familiei. Pentru profesori ceea ce 
contează este ca noi să fim atenţi, să fim 
respectuoşi şi să încercăm să dăm tot ceea ce 
avem mai bun în noi. Pentru a realiza acest 
obiectiv, unii profesori încalcă, totuşi, drepturile 
copilului”. 
 

Atunci când a prezentat cazul monitorizat al 
familiei cu patru copii care stau toată ziua 
acasă fără părinţii plecaţi să muncească cu 
ziua în sat, Alina a întrebat colegii şi 
formatorii dacă este vorba aici mai mult de 
încălcarea articolelor 18 şi 27 din Convenţia 
privind Drepturile Copilului, „Dreptul copiilor 
de a beneficia de un nivel de viaţă adecvat”, 
sau de nerespectarea dreptului la opinie (art. 
12). Şi-a amintit, cu această ocazie, 
informaţiile învăţate la primul atelier de 
instruire al Grupului de Monitorizare, 
organizat în vacanţa de vară. A ascultat 
părerile exprimate şi a trecut, împreună cu 
ceilalţi, după prezentarea istoriilor, la alt 
subiect din agendă.  
 
Ce să facă cu toate aceste fragmente din 
viaţa copiilor, cu toate veştile proaste şi, 
uneori, mai bune despre drepturi – pe care le-
au colectat deja şi pe care urmează să le 
adune în continuare în următorii doi ani?     
 
Ca răspuns, copiii şi-au propus să unească 
toate informaţiile în două rapoarte anuale 
despre drepturile lor şi, cu ajutorul Centrului 
de Informare şi Documentare privind 
Drepturile Copilului şi al unor susţinători 
precum Salvaţi Copiii-Suedia, Sida, SOROS 
şi OSCE, să se facă ascultaţi şi auziţi de 
adulţi şi de semeni.  
 
Până atunci, se documentează asupra 
situaţiei în comunităţile lor, scriu articole, 
participă la emisiuni, organizează acţiuni, îşi 
instruiesc colegii cum să-şi cunoască şi să-şi 
apere drepturile, susţin discursuri, contribuie 
cu informaţii la apariţia buletinului informativ al 
Grupului „Monitorul Oficial al Drepturilor 
Copilului în Moldova”, se întâlnesc cu 
persoane influente la nivel local şi, în curând, 
vor solicita întrevederi cu oameni importanţi 
de la Chişinău. Adică fac, aşa cum au învăţat 
să exprime printr-un cuvânt nou auzit la 
atelierele de la Chişinău, PLEDOARIE în 
favoarea drepturilor copilului, având ca 
argument istorii asemănătoare cu cea a lui 
Ion din Făleşti, nevoit să pască caprele în loc 
să înveţe. Sau a celor patru copii ai familiei 
din Căuşeni care nu au voie de la părinţii 
plecaţi la lucru cu ziua să frecventeze centrul 
comunitar pentru copii şi tineri. 
 
Şi mesajul lor adresat adulţilor din ţară este 
următorul: „În Moldova toate lucrurile trebuie 
să înceapă cu dreptul. Cu dreptul copilului”.  
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În persoana Inei Creciun 
şi a celorlalţi colegi ai ei 
din Grupul de Lucru al 
Copiilor pentru 
Monitorizarea Drepturilor 
Copilului în Moldova, 
drepturile copilului şi-au 
găsit experţii potriviţi     

 
În persoana Silviei 
Ţurcanu, Primar de 
Chişcăreni, drepturile 
copilului şi-au găsit un 
promotor în administraţia 
publică locală       

La Chişcăreni, Sângerei,  
în Republica Moldova  
Există situaţii de încălcare a drepturilor copilului. Aici însă 
primarul intervine şi le soluţionează cu ajutorul asistentului 
social din sat sau al autorităţilor din raion  
 
na Creciun are 15 ani şi este elevă la Liceul Teoretic „Nicolae Casso” din 
Chişcăreni, Sângerei. Ina face parte din Grupul de Lucru al Copiilor pentru 
Monitorizarea Drepturilor Copilului în Moldova şi, recent, a realizat cu 
primarul de Chişcăreni, Silvia Ţurcanu, un interviu despre situaţia privind 
drepturile copilului în comunitate.    

  
– Doamnă Primar, după părerea Dumneavoastră, la noi în 
localitate copiii îşi cunosc drepturile? 
– Cred că da, însă copiii îşi cunosc mai puţin obligaţiile. 
 
– Dar ca om matur, Dumneavoastră consideraţi că drepturile 
copilului se respectă? 
– Într-o anumită măsură. Deseori, totuşi, drepturile copilului sunt 
încălcate. Chiar ieri am întâlnit în sat un băieţel, de clasa a treia, care 
venea de la muncă pentru a-şi dobândi o bucată de pâine, fiindcă 
părinţii lui sunt bolnavi. 
 
– Vă confruntaţi adesea cu situaţii în care drepturile copilului 
sunt încălcate? 
– Practic în fiecare zi. 
 
– Sunt cazuri în care solicitaţi intervenţia autorităţilor din raion 
pentru a rezolva un caz de încălcare a drepturilor copilului? 
– Da, mai ales când este vorba de copiii orfani, cei care se află sau 
au nevoie de tutelă etc. Apelăm la asistentul social de la raion, Maria 
Guzun. De exemplu, la moment lucrăm cu un caz în care un copil de 
la noi – orfan şi cu dizabilităţi – al cărui tutore este şi el bolnav şi 
invalid, trebuie transferat în raionul Călăraşi la rude. 
 
– De fapt, cazurile ce vizează drepturile copilului Vă sunt 
adresate direct Dumneavoastră sau asistentului social? 
– De cele mai multe ori acestea îmi sunt adresate mie, iar eu le 
înmânez pentru a fi examinate asistentului social, Ala Talmaci, şi 
apoi încercăm să le soluţionăm împreună. 
 
– Cum le rezolvaţi? 
– Alcătuim anchete sociale, acordăm ajutor material, alocam bani 
dacă cineva dispune de un proiect. 
 
.

I
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Janna KISEEVA este liceană la Chişinău şi face parte din 
Grupul de Lucru al Copiilor pentru Monitorizarea 
Drepturilor Copilului în Moldova.   

În dreptul familiei scriem 
absenţă pentru părinţi  
Dacă familia ar fi unită, şi viaţa copiilor ar fi mai prosperă 
Articol de Janna Kiseeva 
n prezent, Republica Moldova se bazează pe tânăra generaţie, care în viitor 
va asigura prosperarea statului. Pentru a crea o societate ne-vulnerabilă, 
unită şi puternică avem nevoie de creşterea acestei societăţi în condiţii ce vor 
influenta benefic dezvoltarea ei. 
Pentru crearea unei asemenea atmosfere, avem nevoie de respectarea tuturor drepturilor copiilor. 
Unul dintre drepturile care nu este respectat în Republica Moldova este DREPTUL LA FAMILIE. 
Ce este dreptul la familie? 
Este dreptul copiilor şi părinţilor de a părăsi orice ţară şi de a intra în propria ţară pentru a se reuni 
sau a întreţine relaţia copil-părinte, menţionează articolul 10 al Convenţiei privind Drepturile 
Copilului. 
Până în prezent au fost întâlnite mai multe cazuri de încălcare a acestui drept. S-a înregistrat 
creşterea numărului de familii care se destramă din cauza migraţiei şi a neajunsurilor de bani. De 
aici provin multe consecinţe negative care afectează copiii din toată ţara. 
Pentru a evidenţia impactul acestei probleme, prezint următorul caz. Familia despre care vorbesc 
are trei copii: Ana este în vârstă de 9 ani, Ion – 8 ani şi Violeta – 7 ani. Mama copiilor a plecat 
peste hotare şi nu a venit nici o dată pentru ca sa-şi vadă copiii, tatăl lucrează ocazional. 
Copiii rar frecventează şcoala din cauza lipsei de bani, trăiesc în sărăcie: acoperiş nereparat, uşi 
cu crăpături, camere practic fără mobilier, podele de pământ, saltele murdare şi umede în loc de 
pat. 
Vecinii îşi exprimă îngrijorarea faţă de soarta copiilor neîngrijiţi, iar semenii îi iau în derâdere din 
cauza poziţiei sociale joase. În această familie sunt încălcate drepturile copilului la un trai decent, 
la educaţie, instruire şi familie. Şcoala şi primăria au început se ia măsuri pentru a perfecta 
documentele necesare ca să plaseze copiii într-o casă de copii. 
Articolul 10, paragraful 2 al Convenţiei privind Drepturile Copilului afirmă: „Copilul al cărui părinţi au 
reşedinţa în diferite state are dreptul de a întreţine relaţii personale şi contacte directe regulate cu 
ambii părinţi”. 

În baza acestui exemplu înţelegem de ce este important să 
respectăm dreptul la familie. Adulţii trebuie să acorde mai multă 
atenţie copiilor, sa ia în consideraţie opiniile copiilor ţinând cont de 
vârsta lor şi de gradul de maturitate. Iar copilul de asemenea are 
dreptul să-şi exprime părerea proprie referitoare la divorţul 
părinţilor. 
Dacă părinţii vor ţine cont de opinia copilului, aceasta va duce la 
asigurarea unui confort sufletesc al copilului, la dezvoltarea lui într-
un mediu adecvat. Dacă familia ar fi unită şi copiii ar simţi iubirea 
din partea părinţilor, atunci viaţa lor ar fi mai luminoasă, prosperă şi 
sănătoasă. 

 
 
 
 

Î
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COPIII  
ÎŞI APĂRĂ DREPTURILE 
 
evista „Caravela” consemnează, în ediţia sa din septembrie 2008, activităţile 
Grupului de Lucru al Copiilor pentru Monitorizarea Drepturilor Copilului în 
Moldova şi anunţă lansarea Primului Raport al Copiilor despre Respectarea 
Convenţiei privind Drepturile Copilului în Republica Moldova, intitulat „VIAŢA 
ÎN OCHII COPILULUI”. 

Publicaţia prezintă de asemenea 
secvenţe din atelierele de lucru 
ale Grupului de Monitorizare şi 
citează afirmaţiile copiilor care 
au participat, anterior, la 
elaborarea Primului Raport al 
Copiilor despre Respectarea 
Convenţiei privind Drepturile 
Copilului în Moldova, ce pot fi 
citite la adresele 
http://www.childrights.md/ro/ 
publications/ 
ochii13jun_mictip1.pdf  
(în limba română)  
şi  
http://www.childrights.md/en/ 
publications/ochi_en_mic.pdf 
(în limba engleză).          

 
 
 
      
 

R

Vizitaţi Pagina Web a Centrului de Informare şi Documentare privind Drepturile 
Copilului (CIDDC) – http://www.childrights.md/, unde puteţi afla noutăţi despre 
activităţile Grupului de Lucru al Copiilor pentru Monitorizarea Drepturilor Copilului 
în Republica Moldova.     
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„Să construim o Europă 
cu şi pentru copii” 
 
Iniţiativa „Tinerii în Acţiune!” din Republica Moldova a fost 
prezentată în Suedia ţărilor-membre ale Consiliului Europei  
„Să construim o Europă cu şi pentru copii” a fost sloganul Conferinţei la nivel 
înalt, organizată, la Stockholm, Suedia, de către Preşedinţia Suedeză a 
Comitetului de Miniştri al Consiliului Europei, la 8-10 septembrie 2008. La 
acest for care a trecut în revistă reuşitele programului „Să construim o 
Europă cu şi pentru copii”, Republica Moldova a fost reprezentată de Adriana 
Roşca, Dorina Palade şi Iosif Moldovanu.  

Articol de Adriana Roşca
u fost trei zile nemaipomenite în care 
am acumulat foarte multă experienţă în 
ceea ce priveşte activităţile de tineret 

organizate în ţările europene. Am avut ocazia 
să facem cunoştinţă cu tinerii din alte state, 
aceştia povestindu-ne despre activităţile 
organizate de ei şi rezultatele lor de succes. 
La început a avut loc deschiderea oficială a 
Conferinţei, după care am avut parte şi de 
câteva momente de divertisment prezentate 
de tinerii actori suedezi, care au încercat să 
transmită nişte mesaje referitoare la 
problemele cele mai frecvente cu care se 
confruntă tinerii.  
La această Conferinţă, Republica Moldova a 
avut oportunitatea de a face o prezentare în 
faţa celorlalte ţări despre participarea tinerilor. 
Proiectul prezentat de noi a fost „Tinerii în 
Acţiune!” şi am povestit despre realizările şi 
schimbările produse în localităţile noastre. 
Cei prezenţi au fost impresionaţi de 
încercările făcute de noi pentru a schimba 
ceva spre bine, de a încerca prin proiecte să 

dezvoltăm comunitatea. Am fost întrebate, eu 
şi colega mea Dorina, de foarte muţi, ce alte 
proiecte se fac la noi în ţară şi care dintre ele 
sunt cele mai de succes. Am avut 
oportunitatea de a comunica mult şi de a face 
schimb de experienţă cu tinerii din România, 
care la rândul lor se confruntă cu probleme 
similare. Am văzut cum se implică tinerii din 
ţări mult mai dezvoltate în comparaţie cu ţara 
noastră.  
După care a urmat şedinţa în plen, unde am 
făcut o generalizare la ceea ce s-a discutat în 
cadrul conferinţei. În ultima zi, Regina Victoria 
a Suediei, a ţinut un discurs foarte interesant, 
ea s-a referit la problemele tinerilor, în special 
la abuzul şi violenţa faţă de copii. Rezultatul 
acestei conferinţe este Strategia pentru anii 
2009-2011, care urmează să fie 
implementată. Evident că de unii singuri nu 
ne va reuşi nimic, doar împreună, la sigur, 
vom putea schimba ceva!

A 
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Vlad Vlas are 13 ani şi 
este elev la Liceul 
Teoretic din Bieşti, Orhei. 
Face parte din Grupul de 
Lucru al Copiilor pentru 
Monitorizarea Drepturilor 
Copilului în Moldova.

 Dreptul copilului la educaţie 
şi participare la viaţa culturală în Bieşti, Orhei 
 

Vlad Vlas, membru al Grupului de Copii pentru Monitorizarea 
Drepturilor Copilului în Moldova, a realizat un subiect despre 
respectarea dreptului copilului la educaţie şi participare la 
viaţa culturală în satul său natal Bieşti, raionul Orhei. 
 

a Bieşti, Orhei, toţi copiii de şapte ani din sat sunt 
şcolarizaţi. Acesta este rezultatul activităţii tuturor 
actorilor comunitari – Primărie, Şcoală, Centrul pentru 

Copii şi Tineri „Bineva”, Consiliul Local al Tinerilor. Toţi au 
contribuit cu forţele pe care le au: 
 Primăria a invitat părinţii, ai căror copii lipseau mai des de la 

şcoală şi i-a informat despre dreptul copilului la educaţie. După 
aceasta părinţii au semnat un angajament că copiii nu vor mai 
lipsi de la şcoală. 

 În cadrul şcolii orele sunt organizate în clase încălzite şi 
amenajate şi asta face şcoala un spaţiu atractiv pentru copii. 
Lecţiile se desfăşoară în cabinete, unde este posibilă realizarea 
lucrărilor practice. Copiii din familiile nevoiaşe sunt alimentaţi la 
cantină. 

 Centrul pentru Copii şi Tineri „Bineva” vine în ajutorul şcolii, 
oferind copiilor sală de calculatoare, bibliotecă. Câteva proiecte, finanţate de diverşi donatori, 
au contribuit la şcolarizarea copiilor din familiile vulnerabile: din aceşti bani a fost plătită chiria 
manualelor, au fost procurate pentru ei rechizite şcolare, dicţionare. Vara copiii sunt încadraţi 
în activităţile organizate de Centrul pentru Copii şi Tineri şi Grupul scout BINEVA. În prezent, 
se derulează proiectul „Să prevenim formele grave ale muncii copilului". Echipa Teatrului 
Social a pregătit un spectacol cu acest subiect şi l-am prezentat în faţa adulţilor, profesorilor, 
părinţilor. A fost organizată de Paşti o excursie la Mănăstirile Căpriana şi Curchi pentru 20 de 
copii. 

 Consiliul Local al Tinerilor din Bieşti, în comun cu alte ONG-uri, organizează pentru copii 
sărbătoarea de 1 iunie, Colindul de Crăciun. 

La Bieşti, toţi copiii se bucură de drepturi egale indiferent de etnie, gen, vârstă. Ei pot participa în 
cercurile şi secţiile ce activează în şcoală şi în cadrul centrului. 
Astfel, Ansamblul folcloric din care fac parte copii din clasele IV-VIII-a a devenit Laureat al 
Festivalului Cântecului Pascal. Cei din cercul de ciclism turistic s-au plasat pe locul doi la 
Campionatul Moldovei, iar echipa sportivă a Liceului s-a clasat pe locul trei în clasamentul raional. 
Noi, copiii de la Bieşti, dispunem de o şcoală care ne oferă cunoştinţele necesare gratis, fără bani. 
Profesorii care ne-au învăţat şi părinţii noştri se bucură de stimă din partea copiilor. 
Orice copil are dreptul la educaţie. Educaţia trebuie să pregătească copilul pentru viaţă, să-i 
dezvolte respectul pentru drepturile omului şi să-l formeze în spiritul înţelegerii, păcii şi toleranţei.

L 
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Studiul comparativ Iaşi-
Chişinău privind situaţia 
copilului aflat în dificultate a 
fost publicat, în iulie 2008, în 
cadrul proiectului 
„Parteneriat transfrontalier 
pentru sprijinirea copiilor 
aflaţi în dificultate”.  

Această imagine prezintă 
unul din produsele create 
anterior de Centrul de 
Informare şi Documentare 
privind Drepturile Copilului 
(CIDDC) în domeniul 
asistenţei copiilor rămaşi 
singuri acasă în urma 
migraţiei părinţilor. Volumul 
„SINGUR ACASĂ. Carte de 
buzunar pentru fete şi băieţi 
cu părinţi plecaţi în 
străinătate” poate fi accesat 
la adresa 
http://www.childrights.md/ro/
publications/singur_acasa.p
df 

Copiii singuri acasă: 
Soluţii locale la probleme 
transfrontaliere 
 
În perioada septembrie 2008-septembrie 2009, 
Fundaţia Iosif (România) derulează, în parteneriat cu 
Centrul de Informare şi Documentare privind 
Drepturile Copilului (Republica Moldova), proiectul 
„Copiii singuri acasă: Soluţii locale la probleme 
transfrontaliere”, finanţat cu suma de 49950 Euro de 
către Uniunea Europeană în cadrul Programului de 
Vecinătate România - Moldova, PHARE CBC 2006.                             
 

roiectul vizează extinderea colaborării dintre instituţiile 
guvernamentale şi neguvernamentale care lucrează în 
domeniul protecţiei copilului singur acasă (cu părinţii plecaţi 

la muncă în străinătate) din Iaşi şi Chişinău. În acest sens vor fi 
realizate vizite de schimb de know-how, un studiu comparativ (Iaşi-
Chişinău) privind serviciile sociale pentru copiii singuri acasă şi un 
curs de formare pentru 20 de specialişti din Iaşi şi Chişinău care 
lucrează în acest domeniu. 
 
Obiectivele proiectului: 
• Creşterea colaborării transfrontaliere a instituţiilor 

guvernamentale şi neguvernamentale din România şi Republica 
Moldova care lucrează în domeniul protecţiei copilului singur 
acasă 

• Realizarea unui studiu comparativ Iaşi-Chişinău privind protecţia 
copilului singur acasă 

 
Activităţile proiectului se vor concretiza în: 
• Vizite pentru schimb de experienţă 
• Realizare studiu comparativ Iaşi-Chişinău 
• Curs de formare pentru specialiştii din domeniul protecţiei 

copilului din Iaşi şi Chişinău 
 
Principalele rezultate vor fi: 
• 1000 de exemplare ale studiului comparativ vor fi editate şi 

distribuite gratuit în cadrul proiectului 
• 20 ONG-uri din Iaşi vor beneficia de informare cu privire la 

concluziile studiului comparativ 
• 10 ONG-uri din Chişinău vor beneficia de informare cu privire la 

concluziile studiului comparativ 
• 20 de specialişti din ONG-uri din Chişinău şi Iaşi şi din cadrul 

Direcţiei de Asistenţă Comunitară care lucrează direct cu copiii 
singuri acasă vor beneficia de formare. 

 
http://www.comunicate.md/index. 
php?task=articles&action=view&article_id=205 
 

P 
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Drepturile copilului în 
desene animate  
esenele animate despre Drepturile Copilului este o iniţiativă a Fondului ONU 
pentru Copii (UNICEF), care urmăreşte să informeze oamenii din întreaga 
lume despre drepturile copiilor. Deci, pentru aceasta UNICEF a depus un 
efort de a stabili parteneriate cu bine-cunoscutele studiouri de animație din 
întreaga lume, care au creat mai mult de 80 de desene animate cu durata de 
30 de secunde. 
Toate animaţiile sunt non-verbale cu scopul de  a transmite mesajul tuturor indiferent de 
limba vorbită.  
Iată câteva link-uri pentru a viziona desenele animate la tema Drepturile Copilului.  

 
1. http://uk.youtube.com/watch?v=2l8_i-SWQo4 – 
DREPTUL LA PROTECŢIE ÎMPOTRIVA 
NEGLIJĂRII. Autori: Kathi and Lee Atkinson şi 
Cheeky Monkey, Canada. 
2. http://uk.youtube.com/watch?v=abv0opArZnw – 
DREPTUL LA NUME ŞI NAŢIONALITATE. 
Autor: Frank Gladstone. Muzica de Stratton. 
AnimAction, SUA. 
3. http://uk.youtube.com/watch?v=m3wTJ30FaCQ 
– DREPTUL LA ATENŢIE DIN PARTEA 
AMBILOR PĂRINŢI. Autori: Robert Sahakyants şi 
Yantz Films, Yerevan, Armenia. 
4. http://uk.youtube.com/watch?v=9kqrXbhxWGg 
– DREPTUL LA ASISTENŢĂ MEDICALĂ. Autor: 
Miguel Repiso. Independent, Argentina. 
5. http://uk.youtube.com/watch?v=850ZNEkrpCI – 
DREPTUL DE A FI PROTEJAT ÎMPOTRIVA 
VIOLENŢEI SEXUALE. Autori: Claudia Collier şi 
Hahn Films, Germania. 
6. http://uk.youtube.com/watch?v=8yU_xK7mgrg 
– COPII ÎN CONFLICT CU LEGEA AU 
DREPTUL DE A FI TRATAŢI CU DEMNITATE. 
Autori: Mario Rosales, Anabel Prado, Jorge 
Mendoza şi Kimerica Clisos, Mexic.  

 
7. http://uk.youtube.com/watch?v=zWo0aYvx7xk 
– DREPTUL LA EDUCAŢIE. Autor: Muafak Kat. 
Independent, SIria. 
8. http://uk.youtube.com/watch?v=wqOCyEURbiE 
– DREPTUL LA IDENTITATE. Autor: Noureddin 
Zarrinkelk. Independent, Iran. 
9. http://uk.youtube.com/watch?v=pn-JLX6-6Hw – 
DREPTUL LA FAMILIE. Autori: Bill Dennis şi 
John Rice. Columbia Tri-Star Children's 
Programming, SUA. 
10. http://uk.youtube.com/watch?v=k5YXuof0ego 
– DREPTUL LA NUME. Autori Forever Group, 
Myanmar. 
11. http://uk.youtube.com/watch?v=jh9keIzm6-0 – 
DREPTUL LA PROTECŢIE PE TIMP DE 
RĂZBOI. Autori: Bill Dennis şi John Rice. Fil-
Cartoons, Inc., Philippines. 
12. http://uk.youtube.com/watch?v=jRspFp7Aiu8 – 
DREPTUL DE A NU FI SEPARAT DE PĂRINŢI. 
Autor: Miguel Repiso. Independent, Argentina. 
13. 
http://uk.youtube.com/watch?v=TnDFGLz4Dp0 – 
DREPTUL LA ALIMENTAŢIE. Autor: Elphin 
Lloyd-Jones. Telemagination, Marea Britanie. 

 
 

D
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Biblioteca Drepturilor Copilului 
 
CU AJUTORUL CĂRŢILOR „SĂ CREŞTEM FĂRĂ VIOLENŢĂ” ŞI „ADOLESCENŢĂ 
FĂRĂ VIOLENŢĂ”, COPIII DIN MOLDOVA ÎNVĂŢA CUM SĂ PREVINĂ VIOLENŢA ŞI 
CUM SĂ ACŢIONEZE ATUNCI CÂND CINEVA ESTE VIOLENT CU EI     

În cadrul iniţiativei „Şcoala – mediu fără violenţă”, promovată de 
Ministerul Educaţiei şi Tineretului al Republicii Moldova în 
parteneriat cu UNICEF, au fost elaborate două broşuri speciale 
pentru elevi – „Să creştem fără violenţă”, pentru clasele 1-4 şi 
„Adolescenţă fără violenţă”, pentru clasele 5-9.  
Cărţile promovează metodele non-violente de soluţionare a 
conflictelor, căile de protecţie în cazuri de violenţă fizică, emoţională 
sau sexuală, precum şi prezintă datele de contact ale profesioniştilor, 
organizaţiilor specializate în protecţia copilului.  
Într-o ştire difuzată de Agenţia Info-Prim Neo, Viorica Creţu, 
consultant UNICEF pentru prevenirea violenţei faţă de copii, afirmă 

că scopul acţiunii „Şcoala – mediu fără violenţă” este de a începe un dialog şi de a atenţiona atât 
copiii, cât şi părinţii că violenţă există şi trebuie combătută. „Cu regret, în Moldova violenţa este un 
subiect tabu. De aceea, noi ne dorim o schimbare de comportament, dorim o reducere a numărului 
de persoane violente”, a menţionat Viorica Creţu.  
O ştire cu acelaşi subiect poate fi citită la adresa 
http://www.civic.md/stiri/copii-invata-cum-sa-previna-violenta-si-cum-sa-actioneze-atunci-
cand-cineva-este-violent-cu-ei.html   
 
 
UN MANUAL UNIVERSITAR CONSACRAT PROMOVĂRII DREPTURILOR COPILULUI A FOST 
EDITAT ÎN PREMIERĂ ÎN FEDERAŢIA RUSĂ 
Un manual consacrat drepturilor copilului, elaborat recent de 
Reprezentanţa UNICEF în Rusia şi Universitatea Pedagogică de 
Stat din Daghestan, a obţinut medalia de aur la Forumul şi 
Expoziţia „Săptămâna Educaţiei în Rusia 2008”, desfăşurate în 
octombrie, la Moscova.   
Manualul, intitulat „Metodologia predării drepturilor copilului”, a obţinut 
premiul mare la categoria „Dezvoltare şi soluţii inovative în domeniul 
învăţământului superior” şi este prima resursă de acest gen, editată în 
Federaţia Rusă pentru promovarea drepturilor copilului în spaţiul 
universitar. Cartea are 224 de pagini şi este semnată de un colectiv de 
autori, condus de Rectorul Universităţii din Mahacikala, Djafar M. 
Mallaev.  
Universitatea Pedagogică de Stat din Daghestan este prima instituţie 
de învăţământ superior din Rusia care a introdus în curricula sa un 
nou curs axat pe protecţia drepturilor copilului, urmând ca această iniţiativă să fie preluată şi de 
alte regiuni ale Federaţiei Ruse. 
Manualul poate fi descărcat de la  
http://www.unicef.org/russia/txtbook.pdf 
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© UNICEF/România/ 
Gheorghe Hagi  

Sportul în favoarea drepturilor copilului 

Fotbalistul Gheorghe Hagi a fost numit 
Ambasador al Bunăvoinţei pentru UNICEF 
Un atacant devine apărător: apărător al drepturilor copilului  
 
NICEF România a anunţat în cadrul unei conferinţe de presă numirea 
domnului Gheorghe Hagi în calitate de Ambasador al Bunăvoinţei pentru 
UNICEF România. Pe lângă realizările deosebite din cariera sa sportivă, 
domnul Gheorghe Hagi este una dintre personalităţile care au iniţiat şi s-au 
implicat de-a lungul anilor în proiecte de sprijinire a copiilor în dificultate.  
 
Devenind ambasador UNICEF, Gheorghe Hagi se alătură unui număr 
considerabil de personalităţi recunoscute şi respectate – sportivi, 
muzicieni sau actori – care sprijină în mod benevol activitatea 
UNICEF la nivel naţional, regional sau global. În noua sa calitate, 
sportivul susţine proiectele şi campaniile UNICEF, va promova 
drepturile copiilor şi va atrage atenţia societăţii asupra nevoilor 
copiilor defavorizaţi. Domnul Gheorghe Hagi va sprijini UNICEF şi în 
cadrul unor activităţi de strângere de fonduri pentru proiectele 
organizaţiei.  
 
„Personalitatea lui Gheorghe Hagi a depăşit de mult graniţele 
României. Este un sportiv de renume şi în acelaşi timp un om extrem 
de modest şi discret. A fost o onoare pentru mine să îl cunosc şi sunt 
impresionat de modul în care se implică şi ajută sute de copii aflaţi în 
dificultate. Cred cu tărie că  domnia sa va fi un minunat susţinător şi  
ambasador al UNICEF pentru  promovarea drepturilor copiilor”, a 
declarat Edmond McLoughney, Reprezentant UNICEF în România.  
 
„Este o onoare pentru mine să primesc acest titlu din partea UNICEF. 
Ştiu cât de important este să îi ajuţi pe copii pentru că şi eu am simţit acelaşi lucru. Am fost ajutat 
să îmi împlinesc visul de către oameni cu suflete mari care au crezut în mine. Acum este rândul 
meu să dau înapoi cât mai mult din ceea ce eu am realizat şi, împreună cu UNICEF, să le oferim o 
speranţă cât mai multor copii din România. Trebuie să înţelegem că ajutând copiii de astăzi, îi 
ajutăm pe oamenii de mâine. Un zâmbet de copil e mai important decât toate lucrurile din lume! De 
aceea sunt de astăzi alături de UNICEF!”, a declarat Gheorghe Hagi.   
 
În România, UNICEF a colaborat de-a lungul timpului cu personalităţi din lumea sportului, a 
teatrului, a muzicii sau a televiziunii. În anul 2006, doamna Andreea Marin Bănică a fost numită 
Ambasador al Bunăvoinţei pentru România, susţinând organizaţia în activităţile de strângere de 
fonduri.   
 
UNICEF a fost prima organizaţie care a atras celebrităţile de partea sa. Danny Kaye a fost primul 
ce a deţinut rolul de Ambasador al UNICEF în 1954; apoi, acest rol a fost preluat şi de Audrey 
Hepburn şi de mulţi alţii, ajungându-se la ora actuală la o listă de peste 260 de celebrităţi. 
Ambasadorii Bunăvoinţei pentru UNICEF sunt personalităţi renumite care au talentul unic de a 
ajunge la inimile oamenilor prin pasiunea şi implicarea lor, care promovează în mod voluntar cauza 
UNICEF şi care depun eforturi pentru a determina publicul larg şi sectorul în care activează să 
sprijine copiii. 
 
http://www.unicef.org/romania/ro/media_9714.html

U 
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