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DACÃ DOREªTI SÃ AFLI MAI MULTE DESPRE
DREPTURILE COPILULUI, TE POÞI ADRESA
LA URMÃTOARELE ORGANIZAÞII:

Convenþia cu privire la Drepturile Copilului conþine
54 articole. Articolele care nu au fost incluse în

aceastã versiune prescurtatã explicã modul în care
adulþii ºi guvernele þãrilor trebuie sã colaboreze
pentru a asigura tuturor copiilor drepturile lor.

Discutã despre Convenþie cu prietenii, colegii, pãrinþii,
profesorii. Vorbindu-le altora despre drepturile
copilului, vei ajuta ºi alþi copii. Cu cât mai mulþi

oameni vor înþelege cã toþi copiii au drepturi, cu atât
mai mulþi copii vor creºte sãnãtoºi, protejaþi ºi liberi.
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Reprezentanþa UNICEF în Moldova

Am dreptul la
viaþã ºi dezvoltare

Pot sã-mi exprim liber
opinia ºi sã particip

Eu sunt protejat de
violenþã ºi discriminare

Interesele mele trebuie
sã fie luate în considerare
în primul rând

 Fondul Naþiunilor Unite pentru Copii (UNICEF)

220034

 Direcþia pentru Protecþia Drepturilor Copilului,

mun. Chiºinãu

                                     242743; 242702

 Centrul pentru Drepturile Omului din Moldova

             234800

 Centrul de Informare ºi Documentare privind

Drepturile Copilului din Moldova (CIDDC)

                                                      716598; 747813

 Institutul de Reforme Penale, linia fierbinte

  212313

 Centrul Naþional de Resurse pentru Tineri

                      211605; 238891

 Centrul Naþional de Prevenirea a Abuzului

faþã de Copii (CNPAC); Centrul de Asistenþã

Psihosocialã a Copilului ºi Familiei �AMICUL�

                                  758806; 756787
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Drepturile tale sunt ceea ce þi se permite
sã faci ºi ceea ce alþii trebuie sã facã pentru
a-þi asigura sãnãtatea, bunãstarea ºi dezvol-
tarea armonioasã. Fiecãrui drept al tãu îi
corespunde o responsabilitate a celorlalþi de
a-þi respecta dreptul. Fiindcã toate persoa-
nele au anumite drepturi, ºi tu ai responsa-
bilitatea de a le asigura drepturile lor.

Convenþia cu privire la Drepturile Copilului
este legea internaþionalã care include setul
complet de drepturi ale copilului. Acest docu-
ment a fost adoptat la 20 noiembrie 1989 de
Adunarea Generalã a Naþiunilor Unite ºi a fost
ratificat de Parlamentul Republicii Moldova,
ceea ce înseamnã cã prevederile lui se aplicã
ºi în þara noastrã.

Fiecare articol al Convenþiei conþine unul din
drepturile tale. Toate articolele sunt strâns
legate între ele ºi nu pot fi luate în conside-
rare separat. Convenþia se întemeiazã pe
4 principii generale:

Respectarea drepturilor tuturor
copiilor fãrã nici un fel de
discriminare (art. 2)

Interesele superioare ale copilului
prevaleazã în orice acþiune
cu privire la copii (art. 3)

Dreptul copilului la viaþã,
supravieþuire ºi dezvoltare (art. 6)

Respectarea opiniei copilului,
posibilitatea de a fi ascultat (art. 12)

2

Articolul 37

Chiar dacã greºeºti cu ceva, nimeni nu are voie sã-þi
aplice pedepse care te umilesc, te pot rãni sau îþi pot
face vreun rãu. Pedeapsa cu închisoare þi se poate aplica
numai în cazuri excepþionale. Dacã eºti dus la închisoare,
ai dreptul la îngrijire specialã ºi vizite regulate ale
membrilor familiei tale.

Articolul 38

Ai dreptul la protecþie pe timp de rãzboi. Dacã ai mai
puþin de 18 ani, nimeni nu are dreptul sã te impunã sã
te înrolezi în forþele armate sau sã participi la acþiuni
militare.

Articolul 39

Ai dreptul la ajutor special dacã ai devenit victimã
a violenþei, neglijãrii sau altei forme de maltratare.

Articolul 40

Ai dreptul la ajutor ºi protecþie specialã dacã eºti învinuit
de încãlcarea legii. La audierea ta trebuie sã asiste
avocatul, pãrinþii ºi un profesor. Poliþia ºi judecãtorii
trebuie sã aibã o atitudine respectuoasã faþã de tine ºi
sã se asigure cã tu înþelegi ceea ce se întâmplã.

Articolul 41

Ai dreptul sã te bucuri de cea mai bunã protecþie. Astfel,
dacã legile þãrii în care trãieºti îþi acordã mai multe
drepturi decât Convenþia, atunci, în privinþa ta, se aplicã
legile þãrii tale.

Articolul 42

Toþi adulþii ºi copiii trebuie sã ºtie despre existenþa acestei
Convenþii. Ai dreptul sã primeºti informaþii despre
drepturile tale ºi adulþii trebuie sã cunoascã care sunt
ele.

ªTIAI CÃ AI DREPTURI?
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C O N V E N Þ I A

privind Drepturile Copilului

Articolul 1

Toate persoanele cu vârsta pânã la 18 ani sunt consid-
erate copii ºi se bucurã de toate drepturile înscrise în
aceastã Convenþie.

Articolul 2

Ai dreptul la protecþie faþã de discriminare. Aceasta
înseamnã cã trebuie sã-þi fie asigurate toate drepturile,
indiferent de sex, naþionalitate, culoarea pielii, religie
sau limba pe care o vorbeºti, indiferent dacã ai anumite
necesitãþi speciale, eºti sãrac sau bogat.

Articolul 3
Toþi adulþii ºi guvernul trebuie sã acþioneze în interesul
copiilor ºi sã facã ceea ce este mai bine pentru copii.

Articolul 6

Ai dreptul la viaþã. Adulþii ºi guvernul trebuie sã-þi asigure,
în toatã mãsura posibilului, supravieþuirea ºi dezvoltarea
ta.

Articolul 7

Ai dreptul la nume ºi cetãþenie. Atunci când te naºti,
numele tãu, numele pãrinþilor tãi ºi data naºterii tale
trebuie sã fie înscrise în certificatul tãu de naºtere. Ai
dreptul sã-þi cunoºti pãrinþii ºi sã fii crescut de ei.

Articolul 8

Ai dreptul sã-þi pãstrezi identitatea (numele, cetãþenia
ºi relaþiile familiale) ºi, în cazul în care ai fost lipsit de
ea, sã-þi fie restabilitã.

Articolul 9

Ai dreptul sã locuieºti împreunã cu pãrinþii tãi, cu excepþia
cazului când aceasta nu este bine pentru tine (de ex. în
cazul în care pãrinþii tãi te maltrateazã sau nu au grijã de
tine). Dacã pãrinþii tãi vor decide sã trãiascã separat, tu vei
locui cu unul din ei. În acest caz ai dreptul sã menþii contactul
cu ambii pãrinþi ºi nimeni nu are voie sã-þi interzicã acest
lucru sau sã te împiedice sã te vezi cu ei.

Articolul 29

Educaþia pe care o primeºti are ca scop dezvoltarea
personalitãþii tale, a talentelor ºi abilitãþilor tale fizice ºi
mintale, a întregului tãu potenþial. Educaþia pe care o
primeºti trebuie sã te pregãteascã pentru o viaþã
responsabilã ºi paºnicã într-o societate liberã în care sunt
înþelese ºi respectate drepturile omului ºi în care este
protejat mediul înconjurãtor.

Articolul 30

Ai dreptul sã foloseºti cultura, religia ºi limba ta, dacã
aparþii unei minoritãþi rasiale, naþionale, religioase sau
lingvistice.

Articolul 31

Ai dreptul la joacã ºi odihnã, sã faci sport, muzicã
ºi artã.

Articolul 32

Ai dreptul la protecþie împotriva muncii care pune în
primejdie sãnãtatea ºi educaþia ta.

Articolul 33

Ai dreptul sã fii protejat împotriva consumãrii ºi
comercializãrii drogurilor.

Articolul 34

Ai dreptul la protecþie împotriva violenþei sexuale. Aceasta
înseamnã cã nimeni nu poate face cu corpul tãu ceva
ce nu doreºti (de ex.: sã te atingã, sã te filmeze, sã te
fotografieze sau sã te impunã sã spui lucruri pe care nu
doreºti sã le spui).

Articolul 35

Nimeni nu are dreptul sã te rãpeascã sau sã te vândã.

Articolul 36

Ai dreptul sã fii protejat de orice fel de intervenþie în
viaþa ta privatã. Activitãþile pe care le desfãºori nu trebuie
sã dãuneze bunãstãrii ºi dezvoltãrii tale.
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Articolul 10

Dacã tu ºi pãrinþii tãi locuiþi în þãri diferite, ai dreptul ca
familia ta sã se reuneascã pentru a trãi în aceeaºi þarã.

Articolul 11

Ai dreptul la protecþie împotriva rãpirii, iar dacã aceasta
s-a întâmplat, guvernul trebuie sã facã tot ce-i stã în
putinþã pentru a te elibera.

Articolul 12

Ai dreptul sã-þi expui opinia în orice chestiune care te
priveºte ºi adulþii trebuie sã o accepte cu toatã seriozitatea
ºi sã o ia în considerare.

Articolul 13

Ai dreptul sã primeºti orice informaþie ºi sã-þi exprimi
gândurile prin intermediul artei, în scris sau oral, cu
excepþia cazului în care aceasta încalcã drepturile altora.

Articolul 14

Ai dreptul sã gândeºti cum doreºti, precum ºi sã-þi alegi
religia pe care o doreºti. Pãrinþii tãi trebuie sã te ajute sã
iei decizia corectã.

Articolul 15

Ai dreptul sã te întâlneºti cu alþi oameni, sã prieteneºti,
precum ºi sã creezi sau sã te alãturi la diferite cluburi
sau asociaþii, cu excepþia cazurilor în care aceasta încalcã
drepturile altora.

Articolul 16

Tu ai dreptul la intimitate ºi la protecþia vieþii personale.
De exemplu, tu poþi avea o agendã personalã pe care
alþii nu au voie sã o citeascã.

Articolul 17

Ai dreptul sã cauþi ºi sã obþii informaþii din diferite mijloace
de informare � radio, ziare, televiziune etc. De
asemenea, ai dreptul la protecþie de informaþia care ar
putea sã-þi dãuneze.

Articolul 18

Ambii pãrinþi sunt responsabili pentru educaþia ºi
dezvoltarea ta ºi ei trebuie sã facã ceea ce este mai
bine pentru tine.

Articolul 19

Ai dreptul la protecþie de violenþã ºi maltratare. Nimeni
nu are dreptul sã-þi facã vreun rãu, chiar ºi pãrinþii tãi.

Articolul 20

Dacã nu ai pãrinþi sau viaþa ºi integritatea ta nu sunt în
siguranþã cu pãrinþii tãi, atunci ai dreptul la protecþie ºi
ajutor special din partea guvernului.

Articolul 21

Ai dreptul la cea mai bunã îngrijire în cazul înfierii. Înfierea
poate fi înfãptuitã exclusiv în interesul suprem al tãu.

Articolul 22

Ai dreptul la protecþie socialã ºi ajutor dacã eºti refugiat.
Refugiat este persoana care a fost nevoitã sã-ºi
pãrãseascã þara pentru cã viaþa i-a fost pusã în primejdie.

Articolul 23

Dacã ai deficienþe fizice sau psihice, ai dreptul la îngrijire
ºi educaþie specialã pentru a te ajuta sã te dezvolþi ºi sã
ai o viaþã activã.

Articolul 24

Ai dreptul la ajutor medical de o calitate cât mai bunã
posibil ºi la informaþia care te va ajuta sã-þi pãstrezi
sãnãtatea.

Articolul 27

Ai dreptul la un nivel bun de viaþã. Pãrinþii tãi ºi guvernul
au responsabilitatea sã-þi asigure totul de ce ai nevoie:
hranã, îmbrãcãminte, o locuinþã decentã etc.

Articolul 28

Ai dreptul la educaþie. Educaþia primarã trebuie sã fie
gratuitã ºi obligatorie.


