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„LĂSAŢI COPIII SĂ SE BUCURE DE 
VIAŢĂ!”. Este unul dintre titlurile propuse 
de membrii Grupului de Lucru al Copiilor 
pentru Monitorizarea Drepturilor Copilului, 
pentru Raportul anual despre Respectarea 
Drepturilor Copilului în Moldova. 
 
„DREPTURILE COPILULUI SUNT SCOPUL 
NOSTRU” 
 
75 DE PROFESIONIŞTI DIN ROMÂNIA ŞI 
REPUBLICA MOLDOVA SE PREGĂTESC 
ÎMPREUNĂ PENTRU A ASISTA COPIII 
SINGURI ACASĂ. Centrul de Informare şi 
Documentare privind Drepturile Copilului, 
împreună cu Asociaţia Alternative Sociale,  
organizează 4 seminare de pregătire pentru 
75 de profesionişti din România şi 
Republica Moldova, care lucrează cu copiii 
ai căror părinţi sunt plecaţi în străinătate.  
 
GRUPUL DE LUCRU AL COPIILOR PENTRU 
MONITORIZAREA DREPTURILOR 
COPILULUI ARE NEVOIE DE 5 MEMBRI.  
 
AVOCATUL COPILULUI A ORGANIZAT O 
MASĂ ROTUNDĂ CU REPREZENTANŢII 
PARTIDELOR POLITICE. Avocatul 
parlamentar pentru protecţia drepturilor 
copilului, Tamara Plămădeală, a organizat o 
masă rotundă cu reprezentanţii partidelor 
politice, cu genericul „Situaţia copiilor 
rămaşi fără supraveghere ca urmare a 
migraţiei părinţilor la muncă peste hotare”.  
 
CONCURS FOTO 2009. Despre copii, fără 
violenţă! 
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„Lăsaţi copiii să se 
bucure de viaţă!” 
 
Este unul dintre titlurile propuse de membrii Grupului de Lucru pentru 
Monitorizarea Drepturilor Copilului pentru Raportul anual despre 
Respectarea Drepturilor Copilului 
  

imp de un an, au avut posibilitatea să privească mai profund viaţa 
semenilor şi au încercat să schimbe atitudinea adulţilor faţă de 

drepturile copilului. Este vorba de cei 22 de copii din Grupul de Lucru 
pentru Monitorizarea Drepturilor Copilului în Moldova.  
 
Iniţiativa „Copiii monitorizează respectarea propriilor drepturi” este realizată, 
începând cu iulie 2008, de Centrul de Informare şi Documentare privind Drepturile 
Copilului (CIDDC). În cadrul acestui proiect, 22 de copii din 12 regiuni ale ţării au 
format Grupul de Lucru pentru Monitorizarea Drepturilor Copilului, pentru a 
observa şi a raporta cazurile de respectare şi încălcare a drepturilor copilului în 
Moldova. Scopul proiectului este îmbunătăţirea procesului de implementare a 
Convenţiei ONU cu privire la Drepturile Copilului. 
 
Copiii din Grupul de Lucru pentru Monitorizarea Drepturilor Copilului în Moldova au prezentat, în 
cadrul celor 6 ateliere de lucru, în faţa oficialilor, partenerilor şi mass-media, observaţiile lor cu privire 
la Dreptul Copilului la Educaţie (noiembrie 2008), Dreptul la Protecţie împotriva Violenţei şi 
Neglijării (ianuarie 2009), Dreptul la Participare (martie 2009) şi Dreptul la Protecţie împotriva 
Exploatării prin Muncă (iunie 2009). Dreptul la Odihnă şi Timp Liber este dreptul monitorizat de 
copii acum, pe durata vacanţei de vară. 

 
Elaborarea, cu ajutorul experţilor adulţi, a indicatorilor de monitorizare a Dreptului la Protecţie 
împotriva Violenţei, Dreptului la Educaţie, Dreptului la Participare, Dreptului la Protecţie împotriva 
Exploatării prin Muncă i-a ajutat pe copii să-şi aprofundeze cunoştinţele. „Din multitudinea de 
informaţii pe care le aflu, le reţin pe cele mai importante pentru mine. Şi am învăţat să argumentez tot 
ceea ce spun. Aici am întâlnit copii diferiţi, am învăţat de la ei lucruri noi şi am înţeles că fiecare este 
o personalitate şi are idei foarte bune”, este de părere Cristina, din Ungheni, membru al Grupului de 
Lucru pentru Monitorizarea Drepturilor Copilului. 
 
După fiecare seminar copiii aveau o temă pentru acasă, importantă pentru continuitatea proiectului. 
Acasă, în propria localitate, au monitorizat drepturile copilului ce se respectă sau se încalcă, după 
părerea lor, şi care sunt formele de încălcare. Împreună cu formatorii adulţi, copiii au ajuns la 
concluzia că ei nu soluţionează cazuri de încălcare a drepturilor, ci trag alarma, informează, solicită 
sprijin.  
 
În urma procesului de monitorizare a drepturilor copilului în Republica Moldova, membrii atelierului au 
formulat concluzii pe care le-au inclus în Raportul anual despre Respectarea Drepturilor Copilului în 
Republica Moldova: 
  

T 



 

Dreptul la educaţie  
Orice copil are dreptul la educaţie. Educaţia trebuie să pregătească copilul pentru viaţă şi să-i 
dezvolte respectul pentru drepturile omului. Unele încălcări survin în urma neglijării copiilor de către 
adulţi sau profesori. În mare parte, adulţii nu ţin cont de interesele superioare ale copilului. Aceasta 
se referă, în special, la decizia ce instituţie să frecventeze copilul şi, totodată, la activităţile 
extraşcolare. Mulţi dintre elevii din diferite localităţi ale republicii nu dispun de materiale necesare 
pentru studierea obiectelor predate. Din acest motiv copiii nu-şi pot dezvolta pe deplin capacităţile. 
Opinia copiilor nu este respectată de către profesori şi semeni; nu întotdeauna au acces la informaţii; 
în procesul educaţional profesorii aplică violenţa: îmbrânciri, porecle, ameninţări; orele opţionale sunt 
alese contrar dorinţei copilului; profesorii au metode tradiţionale de predare a materialului. 
 
Dreptul la Informare  
Accesul la Internet este limitat sau inexistent (în şcoli); în acelaşi timp, au fost create centre de 
resurse şi informare pentru tineri. Prezenţa insuficientă a literaturii suplimentare în biblioteca şcolii, 
lipsa cadrelor didactice pentru fiecare disciplină şcolară duc la minimalizarea cunoştinţelor elevului. 
 
Dreptul la Participare  
Dreptul copilului la participare, în mare parte, nu este respectat atât în cadrul instituţiilor de 
învăţământ, cât şi în familii. Profesorii nu iau în serios opiniile elevilor, nu le cer părerea atunci când 
vine vorba de alegerea temelor de discuţii; ei decid şi implică elevii în activităţi şcolare şi extraşcolare, 
fără voinţa lor. Nici în familii nu se discută şi nu se decid responsabilităţile, copiii fiind influenţaţi de 
părinţi. Copiii ar dori să nu fie intimidaţi, subapreciaţi, obligaţi prin diferite metode, chiar şi prin 
violenţă, să facă sau să nu facă ceva. Copiii nu au timp liber pentru joacă şi participare la diferite 
activităţi.  
 
Dreptul la Protecţie împotriva Violenţei  
Violenţa reprezintă una dintre cele mai agresive metode de „educare” a copilului şi este un pericol 
pentru el. Neglijarea nevoilor copilului este de asemenea o formă de violenţă. Violenţa verbală şi non-
verbală deseori este folosită ca metodă de educaţie atât în familie, cât şi în şcoală; copiii între ei sunt 
agresivi: se poreclesc, îşi fac farse umilitoare etc. După monitorizarea acestui drept, copiii au 
constatat că tot mai mulţi părinţi încearcă să-şi educe copiii cu forţa, fără a-şi da seama că le încalcă 
drepturile. Nu numai în relaţia dintre copil-părinte este încălcat acest drept, ci şi între elev–profesor. 
Unii profesori îi lovesc, îi înjură din diferite motive pe copiii care nu şi-au făcut temele, pe cei care fac 
parte dintr-o familie social-vulnerabilă sau cei care sunt de o altă religie ori etnie. 
 
Dreptul la Protecţie împotriva Exploatării prin Muncă 
Mulţi copii sunt nevoiţi să lipsească de la ore pentru a munci în familie, alţii pleacă împreună cu 
părinţii la muncă peste hotare. Unii copiii muncesc pentru a plăti datoriile părinţilor sau pentru a 
satisface viciile acestora. Uneori sunt obligaţi să participe la munci interzise: în construcţii, în 
agricultură, în baruri, în subsoluri, pe stradă etc. Mai grav este că mulţi minori sunt constrânşi să 
cerşească de adulţii, care le administrează banii, considerând copiii o sursă de venit. Atât adulţii, cât 
şi copiii posedă puţine cunoştinţe despre acest drept. Cei maturi nu sunt conştienţi că muncind, copiii 
sunt lipsiţi de odihnă şi recreare, nu au timp liber, nu comunică cu semenii lor, şi sunt supuşi unor 
factori ce nu permit o dezvoltare normală copilului.  
 
Acestea sunt drepturile cel mai des încălcate, inclusiv Dreptul de a avea o Familie. Copiii sunt 
abandonaţi şi lăsaţi în grija altor copii, din cauză că părinţii pleacă peste hotare. Adolescentele nasc 
timpuriu şi îşi abandonează copiii, pentru că nu sunt pregătite suficient pentru viaţă. În cele mai multe 
cazuri, copiii devin victime ale încălcării drepturilor din cauza neglijenţei şi neinformării adulţilor. Iar 
unii părinţi, care consumă alcool, nu au un loc de muncă, folosesc copiii ca surse de venit.  
 
Părinţii consideră obligaţiile mai presus decât drepturile, ceea ce duce la un dezechilibru dintre 
drepturi şi obligaţii. „Voi vă cunoaşteţi bine drepturile, dar uitaţi de responsabilităţi” – este o afirmaţie 
pe care copiii o aud des din partea maturilor.  
 



 

Membrii Grupului pentru Monitorizarea Drepturilor Copilului consideră că aceste încălcări sunt 
generate de insuficienţa cunoaşterii Drepturilor Copilului de către părinţi, profesori, autorităţile locale 
şi chiar de copii. Statul nu se implică activ în soluţionarea problemelor cu care se confruntă copiii. În 
plus, lipsa resurselor materiale şi financiare, neglijenţa personalităţii copilului şi indiferenţa oamenilor 
de a aplica şi de a respecta Drepturile Copilului sunt alte cauze ce provoacă suferinţă copiilor.   
 
În consecinţă, copiii se neglijează personal, nu-şi pot dezvolta calităţile personale, au o atitudine 
necorespunzătoare faţă de cei din jur, se închid în sine şi rămân fără prieteni.  
 
 

 
 
 



 

 
„Timp de un an, am învăţat să 
întreţinem o colaborare strânsă între 
membrii noştri şi cred că această 
legătură s-a realizat datorită faptului 
că scopul nostru sunt Drepturile 
Copilului şi respectarea lor”, spune 
Ana, din Sărătenii-Vechi, Teleneşti.  

 

 

„Drepturile Copilului 
sunt scopul nostru”  
 
Cei 22 de copii din Grupul pentru Monitorizarea Drepturilor Copilului în 
Moldova s-au întâlnit frecvent, timp de un an, în cadrul unor ateliere de 
lucru, unde fiecare a prezentat observaţiile făcute în urma monitorizării 
drepturilor în localitatea din care vine.  
 

n cadrul celor 6 ateliere, în faţa oficialilor, partenerilor şi mass-media, 
copiii şi-au exprimat opiniile şi observaţiile cu privire la Dreptul 

Copilului la Educaţie, Dreptul la Protecţie împotriva Violenţei şi Neglijării, 
Dreptul la Participare şi Dreptul la Protecţie împotriva Exploatării prin 
Muncă. Fiecare membru al Grupului de Copii pentru Monitorizarea 
Drepturilor Copilului, la finele celui de-al şaselea atelier de lucru, a 
formulat concluzii referitor la drepturile monitorizate de ei timp de un an, 
pentru Raportul anual privind Respectarea Drepturilor Copilului în 
Moldova. 
 
După părerea copiilor, respectarea drepturilor diferă de la o localitate la alta, astfel 
copiii beneficiază de realizarea lor în mod diferit. Unii sunt expuşi mai mult acestui 
risc, alţii – mai puţin.  
 
Consecinţele nerespectării drepturilor pot afecta orice 
copil, indiferent de starea socială, etnie, confesiune, statut.  
 
Eugen, care are deja o experienţă de educator de la egal 
la egal în satul său natal Hirova, Călăraşi, mărturiseşte: 
„Cu părere de rău, drepturile copiilor în Republica Moldova 
sunt încălcate frecvent, dar noi, Grupul de Lucru pentru 
Monitorizarea Drepturilor Copilului, împreună cu Iosif, 
Dana, Slava, Cezar şi Igor, ne vom strădui ca pe viitor 
copiii să-şi cunoască drepturile şi obligaţiile, iar adulţii să 
ştie să le respecte”. Şi concluzionează cu ceea ce l-a 
impresionat cel mai mult: „Mi-a făcut plăcere să fac parte 
din acest grup, deoarece am învăţat foarte multe lucruri 
noi, am învăţat să fim prietenoşi unii cu alţii. Am făcut 
diferite rapoarte, discursuri, scrisori, ne-am întâlnit cu 
diferiţi oameni importanţi din ţară”. 
 
„În general, Drepturile Copilului în Republica Moldova 
reprezintă o problemă în care autorităţile nu se implică 
destul în soluţionarea ei, însă care, sper, va fi rezolvată 
datorită Grupului de Lucru pentru Monitorizarea Drepturilor Copilului. Mă bucur că am experienţă de 
un an în monitorizare. Încă nu sunt pregătită pentru o discuţie cu adulţii şi învăţ să scriu un raport cât 
mai corect”, afirmă, la fel cu sinceritate, Valeria, din Pituşca, Călăraşi.  
 

Î 



 

   
Aceste două imagini sunt datate cu anii 2008 şi 2009. Prima poză a copiilor din Grupul de Lucru 
pentru Monitorizarea Drepturilor Copilului a fost realizată, în iulie 2008, cu ocazia primei reuniuni a 
grupului, iar ce-a de-a doua – în iunie 2009, în timpul atelierului de raportare a observaţiilor privind 
respectarea Dreptului la Protecţie împotriva Exploatării prin Muncă.   

Iată ce spune, în acelaşi timp, colega Valeriei, Sabina, ambele fiind din aceeaşi localitate: „Pe 
parcursul acestui an, mi-am făcut prieteni din diferite regiuni ale ţării şi pot să spun că sunt foarte 
prietenoşi, se poartă frumos. Şi am mai învăţat, între altele, că nu trebuie să judeci oamenii după 
înfăţişare, dar după fapte”, consideră Sabina.  
 
Cel mai mult copiii vor să continue această experienţă a lor de învăţare şi comunicare. „Cred că o să 
contactăm şi mai departe şi vom colabora”, îşi doreşte Vasile din Hirova, Călăraşi. 
 
„Am constatat că majoritatea oamenilor din Republica Moldova nu-şi cunosc drepturile şi nu pot 
beneficia de ele. Din câte am observat, cele mai încălcate drepturi sunt: Dreptul la Educaţie, Dreptul 
la Protecţie împotriva Violenţei, Dreptul la Protecţie împotriva Exploatării prin Muncă, Dreptul la 
Opinie şi la Participare. Ele sunt încălcate de către maturi, dar sunt şi cazuri în care semenii noştri nu 
le respectă. În comunitatea în care trăiesc eu, aş putea estima că 80 la sută din drepturi nu se 
respectă, iar 20 la sută sunt drepturile respectate, dar şi acestea lasă de dorit. Soluţiile de a mări 
procentul acestora ar fi: informarea tuturor despre drepturile copiilor şi, monitorizând, să nu uităm de 
obligaţii, aşa va fi o legătură strânsă între maturi şi copii, iar drepturile lor vor fi respectate”, astfel 
gândeşte şi scrie Robert, din Bălţi, care întotdeauna este optimist şi are încredere în viitor.  
 

„Despre importanţa cunoaşterii şi respectării drepturilor copilului se vorbeşte mult în ultimii ani în ţara 
noastră, fiind realizate activităţi de promovare a acestui subiect, cu participarea copiilor şi a tinerilor”, 
este părerea Ecaterinei din Făleşti, fiind conştientă că: „Sarcina noastră este de a dovedi că această 
Convenţie a Drepturilor Copilului nu este doar o mulţime de cuvinte scrise într-o carte, dar că 
drepturile copilului, oricare ar fi, sunt testate pe destinele copiilor. Deocamdată, autorităţile nu depun 
destul efort, iar unii maturi sunt indiferenţi. Trebuie să urmăm dezideratul: „Respectă şi vei fi 
respectat”. Despre grupul nostru aş putea spune că fiecare membru are ceva deosebit şi de la care 
învăţăm ceva bun”, a adăugat Ecaterina. 
 
„Încălcând drepturile copilului, ne lipsim de viitor. Trebuie să fim atenţi, fiindcă viitorul suntem noi! Mi-
a plăcut timpul petrecut la aceste seminare, mi-a plăcut să mă aflu în acest grup, am noi prieteni, am 
studiat despre drepturile copilului şi am acumulat alte cunoştinţe utile”, este încântat Nicolae, din 
Bălţi. 
 



 

În opinia unui alt membru al grupului, situaţia respectării drepturilor copiilor din Moldova aminteşte de 
trecutul istoric. – Irina, din Drochia spune: „Multe secole la rând copiii au fost maltrataţi, îndeplineau 
munci grele, pentru orice încălcare erau pedepsiţi crunt: erau bătuţi, izolaţi sau daţi în robie. Aceste 
lucruri sunt specifice epocilor mai vechi. Din fericire, în epoca contemporană, datorită evoluţiei vieţii şi 
totodată a mentalităţii omului, copilului i s-au creat drepturi, care e şi firesc să fie respectate. Aceste 
drepturi îşi propun să contribuie la dezvoltarea copilului, ca interesele lui să fie supreme şi părinţii, 
societatea să-l protejeze de orice primejdie. Au fost create convenţii, printre care şi Convenţia cu 
privire la Drepturile Copilului”. „Timp de un an am monitorizat drepturile copilului. Am lucrat într-o 
atmosferă binevoitoare, cu mulţi copii, cu personalităţi diferite şi de la fiecare din ei am învăţat câte 
ceva”, este concluzia Irinei.  
 
„În urma monitorizării drepturilor, am ajuns la concluzia că drepturile copilului sunt încălcate de către 
semeni şi adulţi. Copiii nu deţin informaţii suficiente despre drepturile lor. Cei mai afectaţi sunt copiii 
care vin din familii social-vulnerabile, unde părinţii nu dau atenţie statutului de copil şi îi lasă să se 
descurce independent”, accentuează Ion, din Căuşeni.   
 
Sunt mai multe schimbări care s-au produs în dezvoltarea personală şi evoluţia grupului timp de un 
an de proiect. „Am început de la mine, să-mi cunosc drepturile, după care să le respect pe ale 
celorlalţi. Nu doar am vorbit despre drepturi, dar am încercat să-mi schimb şi atitudinea faţă de ceilalţi 
din jur”, mărturiseşte Tatiana, din satul Mereni, Cimişlia. 
 
Copiii au reuşit să-şi cunoască mai bine drepturile, şi au constatat că cel mai des le sunt încălcate 
drepturile la Educaţie şi Protecţie şi copiii devin victime ale acestor încălcări din cauza neglijenţei şi 
neinformării adulţilor. Totodată, au propus şi soluţii pentru ameliorarea situaţiei, cum ar fi: informarea 
adulţilor şi copiilor despre Drepturile Copiilor prin intermediul seminarelor de instruire, broşurilor, 
discuţii în cadrul orelor de clasă, studierea Convenţiei în şcoli; elaborarea unui ghid care ar explica 
procesul de monitorizare a drepturilor copilului; formarea unor grupuri de tineri în localităţi care vor 
contribui la monitorizarea drepturilor copilului; informarea copiilor prin mass-media locală şi naţională 
despre instituţiile la care se pot adresa atunci când drepturile lor sunt încălcate.  
 
Copiii din Grupul de Lucru pentru Monitorizarea Drepturilor Copilului în Moldova se afirmă ca experţi 
şi persoane-resursă în drepturile copilului, organizând, împreună cu colegii de şcoală, acţiuni de 
pledoarie la nivel local, participând la emisiuni radio şi tv sau scriind articole pentru buletinul 
informativ al grupului, „Monitorul Oficial al Drepturilor Copilului”, ajuns la ediţia a 11-a. De asemenea, 
membrii grupului au avut o contribuţie proprie la elaborarea indicatorilor de monitorizare, adaptaţi 
pentru copii, care vor face conţinutul primului Ghid practic pentru monitorizarea drepturilor copilului în 
Republica Moldova, iar vocea lor este citată tot mai des în studiile şi rapoartele realizate de adulţi.    
 
Mesajul Grupului de Lucru al Copiilor pentru Monitorizarea Drepturilor Copilului este: „În Moldova 
toate lucrurile trebuie să înceapă cu dreptul. Cu dreptul copilului”. 
 



 

 
 
 

75 de profesionişti din România şi 
Republica Moldova se pregătesc 
împreună pentru a asista copiii singuri 
acasă 
 
Centrul de Informare şi Documentare privind Drepturile Copilului, împreună cu 
Asociaţia Alternative Sociale, organizează, în perioada 15 iunie - 15 august 2008, 4 
seminare de pregătire pentru 75 de profesionişti români şi moldoveni, care 
lucrează cu copiii ai căror părinţi sunt plecaţi în străinătate. Participanţii sunt 
asistenţi sociali, psihologi, profesori şi poliţişti din cele 6 zone ale proiectului: 
judeţele laşi, Vaslui şi Botoşani din România, şi raioanele Călăraşi, Teleneşti şi 
Făleşti din Republica Moldova. 
 

eminarele,realizate la Iaşi, Vaslui şi Botoşani, pregătesc 
participanţii pentru a proteja drepturile copiilor singuri acasă, ai 

căror părinţi sunt plecaţi la muncă în străinătate. Primul modul al 
seminarului prezintă un pachet de resurse transfrontalier (manualul 
pentru profesionişti, ghidul pentru părinţi şi pliantul pentru copil). 
Al doilea modul promovează colaborarea şi parteneriatul 
interinstituţional ca pe o metodă eficientă de identificare a resurselor, 
oferire de servicii complementare şi /sau alternative, monitorizare a 
cazurilor etc., pentru asistenţa copiilor care au părinţi plecaţi la muncă 
în străinătate. 
Seminarele sunt realizate în cadrul proiectului „Colaborare transfrontalieră 
interinstituţională pentru protecţia drepturilor copiilor singuri acasă”. 
Proiectul este finanţat de UNIUNEA EUROPEANĂ şi Guvernul României 
prin Programul de Vecinătate România – Republica Moldova 2004-2006 şi 
se desfăşoară în perioada septembrie 2008 – octombrie 2009. 
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Grupul de Lucru al Copiilor pentru 
Monitorizarea Drepturilor Copilului are 
nevoie de 5 membri 
 
Centrul de Informare şi Documentare privind Drepturile Copilului (CIDDC) anunţă 
concurs pentru completarea Grupului de Lucru pentru Monitorizarea Convenţiei cu 
privire la Drepturile Copilului. 
 

onvenţia cu privire la Drepturile Copilului (CDC) este un tratat 
internaţional, adoptat de Adunarea Generală a Naţiunilor Unite în 

1989 pentru a proteja şi a promova drepturile copiilor în întreaga lume. 
Republica Moldova a ratificat Convenţia şi aceasta a intrat în vigoare 
din 1993.  
 
Conform articolului nr. 12 al Convenţiei, copiii au dreptul să-şi exprime părerile 
referitor la toate lucrurile care îi privesc, iar adulţii trebuie să ia în consideraţie 
aceste opinii. Respectarea drepturilor copiilor este unul dintre domeniile în care 
copiii îşi pot spune punctul de vedere.  
 
Comitetul pentru Drepturile Copilului al Organizaţiei Naţiunilor Unite încurajează ţările să implice 
activ copiii în procesul de monitorizare a modului în care drepturile copiilor sunt respectate. Copiii 
nu sunt doar beneficiari ai CDC, ci şi participanţi activi în promovarea propriilor drepturi.  
 
Copiii redau cel mai bine situaţia privind respectarea drepturilor lor, deoarece vorbesc din 
experienţa proprie şi din cea a semenilor lor. Aceasta ajută factorii de decizie, alte structuri 
interesate din societate şi Comitetul pentru Drepturile Copilului să înţeleagă cât mai aproape de 
realitate situaţia copiilor.  
 
Ce este Grupul de Lucru pentru Monitorizarea Convenţiei cu privire la Drepturile Copilului? 
Grupul de lucru a fost creat în iulie 2008, pentru o perioadă de 2 ani şi este actualmente compus 
din 22 de copii, cu vârste cuprinse între 12 şi 16 ani.  
 
Echipa de implementare a proiectului, împreună cu membrii Grupului de Lucru pentru 
Monitorizarea Drepturilor Copilului au decis sa lărgească grupul cu cinci noi membri.  
 
Grupul de lucru are misiunea de a prezenta diferitor membri ai societăţii opinia copiilor referitoare 
la respectarea drepturilor cuprinse în Convenţia cu privire la Drepturile Copilului. Prin activitatea 
sa, Grupul de lucru oferă copiilor posibilitatea de a comunica şi a se exprima liber asupra diferitor 
aspecte legate de drepturile lor. Grupul a informat timp de un an publicul, structurile 
guvernamentale, societatea civilă, misiunile diplomatice despre evoluţia respectării CDC şi 
acţiunile care sunt necesare pentru îmbunătăţirea situaţiei.  
 
În noua sa componenţă, Grupul de Lucru pentru Monitorizarea Drepturilor Copilului va activa timp 
de un an, în perioada august 2009 - iunie 2010 şi se va întruni în cadrul a 4 şedinţe de informare 
şi de lucru, a câte 3-4 zile fiecare (în perioada vacanţelor şcolare). Cei 5 membri, selectaţi în urma 
concursului, vor fi pregătiţi să observe modul în care Convenţia cu privire la Drepturile Copilului 
este aplicată în practică în Republica Moldova şi vor primi materiale necesare în acest scop.  
 
În perioada dintre şedinţe, membrii Grupului de lucru vor avea de realizat sarcini care vor ţine de 
studierea situaţiei drepturilor în propriile comunităţi, întâlniri cu aleşii locali şi funcţionarii 
responsabili de respectarea şi informarea semenilor despre CDC.  
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Cine poate deveni membru al Grupului de Lucru pentru Monitorizarea Drepturilor Copilului în 
Moldova?  

 orice fată sau băiat 
 cu vârsta cuprinsă între 12 şi 16 ani  
 indiferent de naţionalitate, limba vorbită şi religie  
 din sat sau din oraş  
 cu experienţă de participare în diverse proiecte în şcoală sau în comunitate  
 care vrea să contribuie la respectarea drepturilor copilului în comunitatea sa.  

 
Cum poţi deveni membru al Grupului de Lucru pentru monitorizarea Convenţiei cu privire la 
Drepturile Copilului?  
Prin participarea la un concurs bazat pe dosarele doritorilor. Depune un dosar în plic sigilat, care 
cuprinde următoarele:  
 
1. Curriculum vitae (autobiografie), care să conţină obligatoriu adresa, telefonul de contact şi 
descrierea experienţei de participare (maxim 2 pagini);  
2. Acordul în scris, în formă liberă, al părinţilor;  
3. O scrisoare de motivaţie, în care să explici de ce doreşti să devii membru al Grupului de Lucru 
pentru Monitorizarea Drepturilor Copilului;  
4. O scrisoare de susţinere din partea unui grup de semeni (cel puţin 20 de semnături);  
5. O informaţie despre respectarea drepturilor copilului în comunitatea ta (maximum o pagină).  
 
Dosarul trebuie depus până la data de 10 august 2009, pe adresa: CIDDC, str. Eugen Coca, 15, 
Chişinău, MD-2008 
 
Dosarele incomplete nu vor fi examinate. Toţi participanţii vor fi anunţaţi prin telefon despre 
rezultatele concursului, până la data de 15 august 2009. Persoanele selectate vor fi invitate printr-
o scrisoare suplimentară la prima întâlnire a grupului, din anul doi de proiect, care se va 
desfăşura la Chişinău în perioada 24-27 august 2009.  
 
Pentru informaţii suplimentare despre concurs, contactează-ne la numerele de telefon  
(0 22) 716 598, 747 813, 744 600 (persoană de contact - Veaceslav Luca)  
 
Dacă vrei sa afli mai multe despre activitatea grupului în perioada iulie 2008 - iunie 2009, 
accesează pagina grupului, la adresa: http://childrights.md/ro/grup.shtml 



 

  

Avocatul copilului a organizat o masă 
rotundă cu reprezentanţii partidelor politice 
 
Avocatul parlamentar pentru protecţia drepturilor copilului, Tamara Plămădeală, a 
organizat la 22 iulie 2009 o masă rotundă cu reprezentanţii partidelor politice, cu 
genericul „Situaţia copiilor rămaşi fără supraveghere ca urmare a migraţiei 
părinţilor la muncă peste hotare”.  
 
Şedinţa a avut  drept obiectiv întâlnirea cu liderii celor 9 partide care participă în cursa electorală 
şi analiza situaţiei în care s-au pomenit copiii din Republica Moldova, ai căror părinţi sunt plecaţi 
la muncă peste hotare. De asemenea, avocatul a dorit ca şi copiii să audă soluţiile pe care le 
propun partidele politice în vederea îmbunătăţirii situaţiei la acest capitol. 
 
Din cei 9 reprezentanţi ai partidelor politice, care au fost invitaţi la eveniment, doi au dat curs 
solicitării: membrul Alianţei Moldova Noastră (AMN) – Angela Ganea şi Ada Boico – Partidul 
Social Democrat (PSD), consilier municipal. De asemenea, la întrunire au participat trei 
reprezentanţi ai Organizaţiei Internaţionale pentru Migraţiune (OIM), Preşedintele Centrului de 
Informare şi Documentare privind Drepturile Copilului din Moldova (CIDDC) şi reprezentanţi ai 
UNICEF. 
 
Startul mesei rotunde a fost dat de Avocatul Copilului, Tamara Plămădeală, care a trecut în 
revistă cele mai grave probleme cu care se confruntă copiii ai căror părinţi sunt plecaţi la muncă 
peste hotare. Tabloul a fost întregit de raportul prezentat de asistentul în Programul Anti-Trafic 
(OIM), Stela Rotaru, care a venit şi cu soluţii concrete de reducere a efectelor acestui fenomen. 
Preşedintele CIDDC, Cezar Gavriliuc, a punctat, la rândul său, rezultatele anchetelor, efectuate 
de către organizaţia sa în mai multe regiuni ale republicii şi care se axează nemijlocit pe situaţia 
copiilor ai căror părinţi muncesc peste hotare. 
 
Reprezentanta AMN, Angela Ganea, a criticat politica socială dusă de actualii politicieni, care 
prezintă date eronate referitoare la numărul copiilor care nu frecventează şcoala, acesta fiind 
diminuat; lipsa mecanismelor de implementare a legilor; lipsa legislaţiei în domeniul colaborării cu 
organizaţiile nonguvernamentale. Doamna Ganea a declarat că AMN şi-a propus să dezvolte 
programe realiste de reabilitare a drepturilor omului, să dezvolte politici sociale, să creeze servicii 
sociale pentru copii şi familiile lor, să modifice legislaţia care prevede acordarea locuinţelor 
sociale pentru tinerii orfani, astfel, încât aceştia să nu le poată vinde etc. 
 
Reprezentanta PSD-ului, Ada Boico, a susţinut că este necesar un program complex, la nivel de 
ţară, care să reducă efectele neplăcute ale migraţiei părinţilor. Partidul său consideră că prioritar 
este acum să se creeze noi locuri de muncă pentru tineri, să fie susţinută creşterea economică a 
ţării, să fie susţinut producătorul autohton.  
Ambele reprezentante sprijină ideea avocatului parlamentar de a crea un Fond Naţional al 
Copiilor. 
 
La masa rotundă au participat şi patru tineri, reprezentanţi ai ONG-ului CCF, care şi-au exprimat 
dorinţa de a face auzită vocea copilului mai des, în special la nivelul structurilor decizionale. Ei au 
vorbit despre barierele ce apar în calea realizării iniţiativelor tinerilor, multe dintre ele fiind 
generate de lipsa de informare. 
 
Coordonatorul de proiecte UNICEF, Silvia Lupan, a vorbit despre studiile pe care UNICEF le-a 
efectuat, evidenţiind că este important ca cele publicate de ei şi recomandările pe care le fac să 
nu rămână doar pe hârtie. În concluzie, Tamara Plămădeală a promis că va înainta propuneri de 
modificare a legislaţiei în vigoare, care să prevadă implicarea mai activă a copiilor în procesul 
decizional, iar vocea lor să fie auzită. De asemenea, avocatul copilului preconizează o întâlnire cu 
liderii partidelor politice care vor accede în Parlament.  
http://www.ombudsman.md/  



 

 
CONCURS FOTO 2009 

Despre copii, fără violenţă! 
Calendarul de desfăşurare al 
concursului 
- 22 iulie – 22 august 2009: înscrieri 
fotografii pe site-ul 
http://www.singuracasa.ro 
- 23 august – 31 august 2009: jurizarea 
şi anunţarea câştigătorilor 
- 1 septembrie – 10 septembrie 2009: 
expoziţia cu cele mai bune fotografii 
din concurs. 

 

 

Concurs 
foto 2009 
Despre 
copii, fără 
violenţă! 
 

sociaţia „Alternative Sociale” 
desfăşoară, în perioada 22 iulie – 10 

septembrie 2009, Concursul foto 2009 
„Despre copii, fără violenţă!”. Tot ce 
trebuie să facă participanţii este să trimită 
fotografii realizate de ei pe tema 
concursului. Poţi participa dacă ai între 14 
şi 30 de ani şi eşti pasionat de fotografie. 
     
Fiecare concurent poate participa cu maxim 5 fotografii. Numai fotografiile validate şi 
intrate în concurs vor fi postate la FOTO ÎN CONCURS. 
 
MARELE PREMIU este un aparat foto profesional: Canon EOS 500D Body - 15.1 MPx, 3'' LCD, 
3.4 fps, filmare FullHD + Obiectiv Tamron AF 18-250mm f/3.5-6.3 Di-II Aspherical IF Macro. 
 
Cele mai bune 15 fotografii din concurs vor participa într-o EXPOZITIE organizată de Asociaţia 
„Alternative Sociale” în Parcul Copou din Iaşi, România. 
 
FORMULARUL de înscriere şi REGULAMENTUL concursului pot fi citite şi descărcate de la 
adresa http://www.singuracasa.ro/asistenta_sociala/top_menu/Concursfoto2009/ 
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