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La 20 noiembrie 2008,  
se împlinesc 19 ani de la 
adoptarea Convenţiei 
privind Drepturile 
Copilului. O întreagă 
generaţie de copii a 
crescut de la adoptarea 
acestei Convenţii care 
urma să facă din lumea 
în care trăiesc copiii o 
lume mai demnă şi mai 
sigură pentru toţi. 
 
Republica Moldova  
a ratificat Convenţia 
privind Drepturile 
Copilului la 12 decembrie 
1990 şi acest document 
este în vigoare pentru 
Moldova din  
25 februarie 1993. 
 
  
     
 
 

 

 

 
 
 

MONITORUL OFICIAL  
al Drepturilor Copilului în Moldova 
 
Nr. 3, 2008 / NOIEMBRIE 2008 
 
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. 
 
Echipa Buletinului informativ „MONITORUL 
OFICIAL AL DREPTURILOR COPILULUI” 
anunţă că este deschisă pentru contribuţiile 
scrise ale cititorilor, care promovează 
respectarea drepturilor copilului în Moldova.  
 
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 
 
Ediţiile anterioare ale MONITORUL-ui OFICIAL 
AL DREPTURILOR COPILULUI (Nr. 1 şi Nr. 2) 
pot fi citite la adresele 
http://www.childrights.md/ro/publications/Monitor
ul_Oficial_al_Drepturilor_Copilului_nr1_2008.pdf 
şi 
http://www.childrights.md/ro/publications/Monitor
ul_Oficial_al_Drepturilor_Copilului_nr2_2008.pdf  
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Mesajul Grupului de Lucru al Copiilor 
pentru Monitorizarea Drepturile Copilului 
este: „ÎN MOLDOVA TOATE LUCRURILE 
TREBUIE SĂ ÎNCEAPĂ CU DREPTUL. CU 
DREPTUL COPILULUI”. 
  

 
Ziarul „Dreptul”, 14 noiembrie 2008. 

„Dreptul la educaţie este 
cel mai iubit şi cel mai 
încălcat drept al nostru”  
Copiii din Grupul de Lucru pentru Monitorizarea Drepturilor 
Copilului în Republica Moldova pledează pentru respectarea 
dreptului la educaţie 
 
incer. Cu cuvinte proprii. Exact. „Dreptul 
la educaţie este cel mai iubit şi cel mai 
încălcat drept al nostru”. Este una dintre 
afirmaţiile care a exprimat vocea comună 
a celor 25 de copii din Grupul de Lucru 
pentru Monitorizarea Drepturilor 
Copilului, reuniţi în cadrul atelierului 
organizat, la Chişinău, între 5 şi 8 
noiembrie 2008, de către de Centrul de 
Informare şi Documentare privind 
Drepturile Copilului (CIDDC).  
 
„Înainte eram indiferentă ce se întâmplă la şcoală cu 
mine şi cu unii colegi de-ai mei. De când fac parte 
din grup, sunt pentru dreptate”, a povestit Valeria 
lucrul cel mai important care i s-a întâmplat de când 
a participat, în iulie, la prima întâlnire a Grupului de 
Copii pentru Monitorizarea Drepturilor Copilului în 
Moldova. Iar Eugen continuă: „După ce am organizat 
câteva seminare despre drepturi în şcoală, primarul 
din sat m-a întrebat când sunt gata să fac unul şi la 
căminul cultural pentru mai multă lume”. Alina are şi 
ea ceva de povestit: „Acasă, când ne săturăm de 
lucru, fraţii mei îmi zic: Alina, ia spune ce drept ni s-a 
încălcat, să mergem să ne odihnim sau să ne jucăm 
puţin. Părinţii zâmbesc şi ne zic sa ne odihnim o oră”. 
 
Împreună cu micile istorii personale, copiii au adus 
cu ei la Chişinău fapte mai dramatice care se 
întâmplă în mod obişnuit în comunităţile lor. Despre 
cum, de exemplu, „unor profesori le place să arate că 
ei sunt stăpâni – dacă părerea ta nu coincide cu a 
lor, încep a striga”. Sau, în acelaşi timp, despre cum 
„mulţi elevi nu respectă învăţătorii”.  

S
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Chiar dacă un singur copil 
nu merge le şcoală, asta 
este prea mult 
 

 
 
În septembrie 2008, la Ciolacu Vechi, Făleşti, 
ne-am confruntat cu o problemă gravă – lipsa 
unui profesor de matematică. Fosta 
învăţătoare a ieşit la pensie, iar alt profesor nu 
dorea să vină. Şi în această situaţie noi, elevii, 
am fost de câteva ori la poarta profesoarei să 
o rugăm să se întoarcă. Dar fără rezultat. Până 
a intervenit directoarea. 
 
Ce am făcut eu împreună cu colegii mei? Am 
propus să scriem un demers la Direcţia de 
Învăţământ a raionului şi să explicăm că în luna 
septembrie nu am făcut nici o oră de matematică, 
fapt ce ne-a făcut pe noi, absolvenţii, să ne 
simţim confuz în faţa viitorului examen.  
 
... Am constatat că mulţi copii de la noi din sat nu 
frecventează şcoala – pot să spun că deloc. În 
gimnaziu avem 160 de elevi, dintre care patru nu 
vin la şcoală. Chiar dacă un singur copil nu 
merge la şcoală, asta deja înseamnă prea mult. 
 
Anastasia Codreanu 
Ciolacu Vechi, Făleşti  
 
   

Ori despre cum „la noi chiar e interesant la lecţii, 
doar că laboratoarele nu au echipamente, iar 
fondul de cărţi în bibliotecă este învechit”. Şi 
despre cum „un băiat de clasa a 6-a şi sora lui 
de-a 8-a sunt nevoiţi să lipsească de la lecţii, 
fiindcă au de strâns roada de pe câmp”. 
 
Aceste istorii colectate de copii, apoi prezentate, 
discutate şi structurate cu ajutorul unor experţi-
adulţi, conturează situaţia actuală privind modul 
în care este respectat dreptul copilului la 
educaţie în Moldova. Acest drept a fost 
monitorizat de copii în baza unor indicatori 
adaptaţi pentru ei, care au fost elaboraţi în timpul 
atelierului precedent, din august 2008.  
 
Următoarea temă pentru acasă, pe care copiii 
urmează să o îndeplinească până la începutul 
vacanţei de iarnă, este monitorizarea dreptului la 
protecţie împotriva violenţei.  
 
Copiii reuniţi în Grupul pentru Monitorizarea 
Drepturilor Copilului au vârste cuprinse între 11 
şi 15 ani şi reprezintă 12 regiuni ale ţării. Fiind 
deja la al treilea atelier de lucru, aceşti copii 
încep să se afirme ca experţi în drepturile 
copilului, organizând, împreună cu colegi de 
şcoală, acţiuni de pledoarie la nivel local sau 
scriind articole pentru acest buletin informativ al 
grupului, „Monitorul Oficial al Drepturilor 
Copilului”.  
 
Informaţiile şi istoriile colectate de copii vor face 
conţinutul viitoarelor Rapoarte ale Copiilor 
despre Respectarea Convenţiei privind 
Drepturile Copilului în Republica Moldova.        
 
Iniţiativa „Copiii monitorizează respectarea 
propriilor drepturi” este realizată de Centrul de 
Informare şi Documentare privind Drepturile 
Copilului, 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.  
 
Mesajul Grupului de Lucru al Copiilor pentru 
Monitorizarea Drepturile Copilului este: „În 
Moldova toate lucrurile trebuie să înceapă cu 
dreptul. Cu dreptul copilului”. 
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Ion Coliban la prima reuniune a 
Grupului de Lucru al Copiilor 
pentru Monitorizarea Drepturilor 
Copilului în Moldova, în august 
2008, consultând principala 
resursă de documentare – 
Convenţia privind Drepturile 
Copilului. 
Imagine: Veaceslav Luca 

Bănci prea mici. Internet 
prea puţin. Biblioteci 
aproape mereu închise  
În orice ţară, progresul educaţiei începe odată cu respectarea 
personalităţii fiecărui elev  
 
imp de două luni am monitorizat respectarea dreptului copilului la educaţie 
în liceul în care învăţ din Căuşeni – şi am constatat câteva nereguli.    
  

Astfel, potrivit Articolului 28, punct 1 a), al Convenţiei privind 
Drepturile Copilului statul trebuie să acorde ajutor financiar în caz 
de necesitate, ceea ce nu se întâmplă la noi: în sala de clasă de 
limba română mobilierul corespunde vârstei elevilor din clasele 
primare, în timp ce în această sală orele de română sunt predate 
pentru elevi din clasele a 5-12-a.  
 
Pentru elevii claselor superioare este un adevărat calvar să 
petreacă ore în şir aici, unde mesele sunt destul de joase, în timp 
ce scaunele sunt prea înalte. Pe lângă faptul că în astfel de 
condiţii, având o poziţie incorectă la scris, elevii sunt supuşi riscului 
de a se dezvolta anormal şi a se confrunta cu probleme de 
sănătate (formarea incorectă a coloanei vertebrale, afectarea 
vederii), copiii obosesc foarte repede, scade capacitatea de 
concentrare la ore, se reduce considerabil participarea noastră la 
lecţii şi, în plus, suportăm dureri de spate enorme. 
 

Articolul 28, punct c) din Convenţia privind Drepturile Copilului stipulează că tuturor copiilor trebuie 
să li se asigure dreptul la informare şi orientare şcolară şi profesională. Având în vedere că se 
afirmă faptul că toate instituţiile de învăţământ din ţară au fost conectate la reţeaua Internet, în 
scopul facilitării accesului la informaţie, am constatat că elevii din liceul în care învăţ nu au acces la 
Internet în cadrul şcolii. În acelaşi timp, copiilor li se cere sistematic să caute informaţii 
suplimentare la majoritatea disciplinelor. În asemenea condiţii elevii sunt nevoiţi să meargă la 
Internet în cluburi din oraş, care, nefiind multe la număr, sunt de regulă suprasolicitate. Iar 
biblioteca liceului este aproape întotdeauna închisă, deoarece şi bibliotecara are ore. 
 
Recent i-am adresat directorului liceului o întrebare: „De ce elevii nu au acces la Internet în cadrul 
liceului?”. Răspunsul a fost: „Liceul nu dispune de resurse financiare suficiente şi astfel în sala de 
informatică Internetul este accesibil doar pentru profesori”... Aş mai adăuga ceva important. 
Progresul educaţiei se poate realiza doar dacă personalitatea şi eu-l fiecărui elev sunt respectate. 
Ţara va avansa cu adevărat doar atunci când din şcoli vor fi eliminate toate restricţiile inutile. 
Ion Coliban, Căuşeni  
 

T 
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Janna Kiseeva susţine un 
discurs de pledoarie. Acum 
doar în faţa colegilor, în 
cadrul unui exerciţiu. În scurt 
timp, o va face, împreună cu 
ceilalţi copii din Grupul de 
Lucru pentru Monitorizarea 
Drepturilor Copilului, şi în faţa
persoanelor care iau decizii. 
Imagine: Veaceslav Luca       

Am ales dreptul la educaţie. 
Este dreptul nostru  
Respectarea fiecărui drept va duce la ruperea lanţului de încălcări 
u toţii avem DREPTURI. Însă cât de bine le cunoaştem? Suntem oare în stare 
să stabilim cu precizie limita dintre drept şi încălcare? Oare contribuim la 
respectarea lor sau singuri le încălcăm? Sunt întrebări pe care şi le pune 
Janna Kiseeva, liceană din Chişinău. 
Pentru a afla răspunsuri la aceste întrebări, am creat un grup de lucru – 
Grupul Copiilor pentru Monitorizarea Drepturilor Copilului. Aici ne-am 
propus să observăm dacă drepturile copilului sunt respectate, să 
evidenţiem cazurile de nerespectare şi să propunem căi de soluţionare. 
În noiembrie, ca temă de discuţii am ales dreptul la educaţie. Este 
dreptul nostru. Este dreptul nostru să alegem. Este dreptul nostru la 
educaţie. 
Adesea auzim despre situaţii de încălcare a drepturilor copilului în sate. 
Însă şi în limitele oraşului se întâlnesc o mulţime de cazuri: copii jigniţi 
şi maltrataţi. 
Ce spune la acest subiect Convenţia privind Drepturile Copilului? 
Dreptul la educaţie cuprinde, conform Art. 28 şi 29:    
a) învăţământul primar obligatoriu şi gratuit pentru toţi 
b) accesul la învăţământ superior, bazat pe capacităţile şi talentele 
personale ale fiecăruia. 
Să vedem însă ce se întâmplă în realitate. O elevă din clasa a noua, în 
timpul alegerii profilului real sau umanist, a fost silită de părinţi şi 
profesori să opteze pentru profilul real, deşi acesta nu corespundea cu 
dorinţa fetei. Ea prefera profilul umanist. Este o elevă excelentă la limbi 
străine şi istorie, însă mai slabă la ştiinţele exacte, cum ar fi chimia, 
fizica sau matematica. 
Dacă părinţii i-ar fi permis să facă alegerea proprie, ea avea să termine şcoala cu media mult mai 
mare decât media notelor pe care a obţinut-o la profil real. 
În această istorie scurtă putem uşor observa că, împreună cu dreptul la educaţie, este încălcat şi 
dreptul copilului la opinia proprie. 
Aş vrea să vorbesc şi despre lipsa dispozitivelor, echipamentelor, a sălilor sportive, laboratoarelor 
de chimie şi fizică, a reactivelor necesare pentru experimente. Fără ele, dezvoltarea şi reuşita 
copiilor nu este deplină. 
În acelaşi timp, se întâmplă ca şi unii profesori să încalce drepturile copilului. De exemplu, la orele 
de matematică, un profesor dintr-o şcoală dă elevilor teste de 15 minute, care cuprind 10 itemi 
complicaţi. Elevii niciodată nu reuşesc să efectueze toţi itemii, deoarece pentru fiecare exerciţiu au 
doar 1,5 minute. Logica matematică ne ajută să afirmăm că timpul rezervat pentru rezolvarea 
fiecărui exerciţiu este calculat greşit. Atunci când încearcă să vorbească cu profesorul, el strigă, 
foloseşte cuvinte urâte şi îi numeşte cu cuvinte murdare. 
Aici, în afara nerespectării dreptului la educaţie, putem observa folosirea violenţei verbale. 
În concluzia celor spuse, pot afirma că rareori vorbim despre încălcarea unui singur drept. Toate 
drepturile sunt legate. Ca să nu creăm un lanţ imens de încălcări, trebuie să acordăm atenţie 
fiecărui drept. Doar astfel vom asigura copiilor o viaţă frumoasă, prosperă, sănătoasă şi fericită. 
Janna Kiseeva, Chişinău 

C
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Istorii despre prezent  
Situaţia reală se conturează din informaţiile colectate de copii 
  
n subiect realizat de Marina Pânzaru şi Nicolae Cebotari la postul de 
televiziune TV 7 consemnează contribuţiile copiilor din Grupul de Lucru 
pentru Monitorizarea Drepturilor Copilului la promovarea drepturilor copilului 
în Moldova. Reportajul a fost difuzat la 6 noiembrie 2008, în cadrul emisiunii 
de ştiri „Cotidian”, şi a inclus opiniile copiilor despre starea dreptului la 
educaţie.   
„Dreptul la educaţie este cel mai încălcat drept”. Au afirmat într-un glas cei 25 de copii care fac 
parte din Grupul de Lucru pentru Monitorizarea Drepturilor Copilului. În cadrul unui atelier 
desfăşurat în capitală, fiecare din ei a prezentat părerile, concluziile şi istoriile sale pe care le-au 
descoperit în comunităţile lor.  
 
La atelierul de lucru, care este deja al treilea la număr, şi-au dat întâlnire copii din 12 regiuni ale 
ţări, care au vârsta cuprinsă între 11 şi 15 ani. Ei fac parte din Grupul pentru Monitorizarea 
Drepturilor Copilului. Timp de câteva luni tinerii au colectat informaţia privind respectarea dreptului 
la educaţie în Republica Moldova, iar astăzi şi-au prezentat concluziile, părerile şi istoriile lor. 
Monitorizarea s-a bazat pe observaţiile acestora şi pe discuţiile cu semenii.  
 
„Unii profesori vin la jumătate de lecţie şi spun că «nu reuşesc să vă dau tema în jumătate de oră, 
aşa că învăţaţi tema acasă, că data viitoare am să vă întreb». Din aceasta, eu fac următoarea 
concluzie, că noi singuri ne predăm tema, o învăţăm, din asta reiese că nu mai trebuie profesori şi 
noi trebuie să ne punem şi note singuri, spune unul dintre participanţii la atelier. 
 
Reprezentanţii Centrului de Informare şi Documentare privind Drepturile Copilului din Moldova sunt 
de părere că aceste istorii colectate de copii, apoi discutate cu ajutorul unor experţi-adulţi, 
conturează situaţia actuală privind modul în care este respectat dreptul copilului la educaţie în 
Moldova.  
 
„Copiii ne spun că se confruntă cu cele mai mari dificultăţi atunci când este vorba de asigurarea 
didactico-metodică şi tehnico-materială a şcolilor. Şi anume, lipsa laboratoarelor de biologie, 
chimie, fizică. Iar dacă sunt, acestea nu dispun de materialele necesare, ceea ce îi împiedică să 
facă ce este scris în programa şcolară”, explică Iosif Moldovanu, facilitator al atelierului de lucru. 
http://www.tv7.md 
 
 

U
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Ana Tulgara, elevă din 
Sărătenii-Vechi, Teleneşti, 
confruntă în prezentarea sa 
articolele din Convenţia 
Drepturilor Copilului cu ceea 
ce se întâmplă în fiecare zi în 
comunitatea sa   

 
Sabina Guţan, elevă la Liceul 
Teoretic din Pituşca, Călăraşi, 
semnalează în prezentarea pe 
care a făcut-o privind 
respectarea dreptului la 
educaţie în comunitatea sa, 
că unii profesori predau 
materiile în pauză pentru că 
întârzie cu 10-15 minute la 
începutul lecţiei, iar alţii îi 
întreabă pe copii tema pentru 
acasă, fără să aibă răbdare să 
asculte răspunsurile până la 
urmă. Se întâmplă de 
asemenea ca unii învăţători 
să afirme că ceea ce este în 
manual nu-i corect, iar ceea 
ce spune el este foarte corect. 

Dreptul la educaţie trebuie  
să se întâmple în fiecare zi 
În prima parte a vieţii sale copilul este în primul rând şcolar 
a fiecare întâlnire a Grupului de Lucru pentru Monitorizarea Drepturilor 
Copilului, noi, copiii, exprimăm în mod deschis părerea noastră despre 
situaţia drepturilor copilului în comunitate şi astfel dorim să contribuim la 
obţinerea unor rezultate cât mai bune. 

Articol de Ana Tulgara, Sărătenii-Vechi, Teleneşti 
De la începutul anului şcolar 2008-2009 am monitorizat starea 
Dreptului la Educaţie. Deci, voi prezenta unele dintre observaţiile 
mele făcute în satul Sărătenii-Vechi, Teleneşti. 
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. 
Prezenţa insuficientă a literaturii suplimentare în biblioteca şcolii, 
lipsa cadrelor didactice pentru fiecare disciplină şcolară duc la 
minimalizarea cunoştinţelor elevului. 
La fel, am observat că mulţi dintre copiii care frecventează şcoala 
nu dispun de materiale necesare pentru studierea obiectelor 
predate. Din acest motiv copiii nu-şi pot dezvolta capacităţile 
morale şi fizice, aşa cum menţionează articolele 3, 28, 29 ale 

Convenţiei privind Drepturile Copilului. 
Primul articol se referă la interesul superior al copilului. Celelalte 
două vizează educaţia, statul fiind obligat să asigure învăţământul 
primar şi gimnazial gratuit, cu respectarea demnităţii umane a 
copilului. 
În majoritatea şcolilor, inclusiv la noi, acest drept este încălcat. 
Elevii trebuie să achite costurile pentru manualele din programa 
şcolară, pentru organizarea diferitelor activităţi etc. 
Constatăm de asemenea că mulţi copii excluşi din societate nu 
beneficiază de o educaţie de calitate pentru a-şi dezvolta 
personalitatea şi talentele. 
Aici este vorba de discriminare, simţită destul de mult în procesul 
educaţional. Ca urmare, copiii se închid în sine şi nu îşi folosesc 
dreptul la participare şi la exprimarea opiniei. 
Noi, copiii din Grupul de Lucru pentru Monitorizarea Drepturilor 
Copilului, contribuim la apărarea şi respectarea drepturilor prin 
organizarea diferitelor seminare, instruiri, întâlniri oficiale, emisiuni, 
articole etc. 
 
 
 
 

L
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COPIII  
LA „BUNĂ SEARA!” 
 
opiii din Grupul de Lucru pentru Monitorizarea Drepturilor Copilului s-au 
aflat, în seara zilei de 7 noiembrie 2008, în studioul emisiunii „Bună seara!”, 
realizată de jurnalistul Mircea Surdu şi difuzată de postul de televiziune 
„Moldova 1”, în fiecare zi de vineri, cu începere de la ora 19.40. Drepturile 
copilului s-au aflat în prim-planul discuţiilor din această ediţie.   
 
Membrii Grupului de Lucru al Copiilor l-au convins pe Mircea Surdu să facă mai multe 
fotografii de grup cu ei, după încheierea talk-show-ului, care i-a avut printre invitaţi pe două 
adolescente din Moldova, Ala Rotaru şi Daniela Gancear, care au prezentat, la Geneva, 
Primul Raport al Copiilor despre Respectarea Convenţiei privind Drepturile Copilului în 
Moldova. De asemenea, printre invitaţii emisiunii s-au aflat Cezar Gavriliuc, Preşedinte al 
Centrului de Informare şi Documentare privind Drepturile Copilului din Moldova; Eugenia 
Parlicov, Consultant principal Direcţia Educaţie Preşcolară şi Învăţământ Preşcolar 
Ministerul Educaţiei şi Tineretului al Republicii Moldova, şi Sergiu Buruiană, Coordonator 
Politici Sociale UNICEF. 
 

 
 
      

C
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Daniela Gancear şi Ala Rotaru, împreună cu Cezar Gavriliuc (imaginea din stânga). Împreună cu 
Mircea Surdu (imaginea din dreapta).   

   

 

Vocea copiilor prezentă într-o 
emisiune de dezbateri sociale 
 
Ala şi Daniela au fost „Ambasadorii copiilor din Moldova” la Geneva   
 
rezentarea, la Geneva, de către copiii din Moldova a Primului lor Raport 
privind Respectarea Convenţiei privind Drepturile Copilului în Moldova a fost 
numită de Mircea Surdu, în debutul emisiunii sale, „un eveniment epocal”.  
 
Ala Rotaru, din satul Hârtopul Mare, Criuleni, şi Daniela Gancear, din Corneşti Ungheni, au 
povestit în cadrul emisiunii „Bună seara!” despre ceea ce au spus, în calitatea lor de „ambasadori 
ai copiilor din Moldova”, în faţa membrilor Comitetului pentru Drepturile Copilului. La Geneva „am 
apărat drepturile copiilor din Moldova”, a afirmat Ala. „Vedem viaţa la fel cum o văd toţii copiii din 
ţara noastră. Diferit însă de felul cum o văd maturii”, a precizat Daniela. 
 
Primul Raport al Copiilor despre Respectarea Convenţiei privind Drepturile Copilului din Moldova, 
intitulat „Viaţa în ochii copilului”, a fost elaborat în 2008, de către 20 de copii-lideri ai unor iniţiative 
comunitare de promovare a opiniei şi drepturilor copiilor din ţară. De altfel, una dintre principalele 
recomandări ale Raportului Copiilor a fost nevoia de monitorizare permanentă de către copii a 
propriilor drepturi. În iulie 2008, CIDDC a creat Primul Grup de Lucru al Copiilor pentru 
Monitorizarea Drepturilor Copilului. 
 
În dimineaţa zilei în care au participat la talk-show-ul „Bună seara!”, Daniela Gancear şi Ala Rotaru 
s-au întâlnit cu membrii Grupului de Lucru pentru Monitorizarea Drepturilor Copilului în Moldova. 
Unii dintre copii li s-au adresat celor două adolescente cu „Dumneavoastră” chiar.  
 

P 
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Alina Porumbrica (în dreapta) 
împreună cu Elena Coniuhov, 
din Ungheni, lucrează astăzi 
pentru ziua de mâine.     
 

 
Valeria Roşca se află în 
centru. În centrul acţiunilor în 
favoarea copiilor din liceul şi 
comunitatea sa. Şi în aceste 
iniţiative îi are alături pe alţi 
colegi din satul Pituşca, 
membri ai Grupului de Lucru 
al Copiilor privind 
Monitorizarea Drepturilor 
Copilului. De exemplu, pe 
Sabina Guţan din stânga 
fotografiei. Iar Aurelia Guzun, 
expert în comunicare, lew 

f ă lt ţă

Copiii sunt dotaţi, laboratoarele – nu  
Inventarul sportiv îi poate ajuta pe copii să devină inventivi, activi  
 
În liceul meu am observat pe parcursul monitorizării câteva 
încălcări ale dreptului le educaţie. De exemplu, laboratoarele nu 
sunt dotate cu echipamente şi lecţiile de fizică, chimie şi biologie 
le desfăşurăm în clase obişnuite. Vorbind cu bibliotecara, am aflat 
că biblioteca deţine doar 30 la sută din literatura suplimentară. De 
ce? La această întrebare am primit un răspuns aşteptat: „Şcoala 
nu are bani pentru fondul de carte”. 
 
Iar de la secretară am aflat că un copil nu frecventează şcoala, iar 
motivele nu se cunosc. Constat de asemenea că mobilierul nu 
corespunde vârstei elevilor, iar suprafaţa claselor este prea mică 
pentru un asemenea număr de elevi.  
 
Se întâmplă însă şi lucruri bune în liceu. De exemplu, copiii au 
acces la Internet, iar doi elevi este numărul maxim de copii la un 
calculator. Mai avem o sală sportivă care, după ce şcoala a 
obţinut finanţare pentru un proiect, a fost echipată cu inventar 
sportiv şi sper că şirul lucrurilor bune va continua. Succes tuturor!  
Valeria Roşca, s. Pituşca, Călăraşi 
 
 

Din viaţa unui copil fac parte casa, 
şcoala, joaca. Şi dreptul la acestea 
 

De când fac parte din această iniţiativă, participând deja la trei 
sesiuni, am constatat că există şi alte lucruri, alte ocupaţii în afară 
de şcoală, casă şi joacă. Am început să văd lumea din diferite 
părţi, cu alţi ochi. 
 
Misiunea Grupului nostru este să observăm şi să culegem date 
despre respectarea sau încălcarea drepturilor copilului. Acum 
observ mai multe, aud mai multe păreri şi am propria opinie 
despre şcoală, prieteni, învăţători, familie, rude etc. 
 
Monitorizarea ne ajută să analizăm situaţia cu privire la 
respectarea drepturilor noastre, să identificăm problemele cu 
care se confruntă copiii şi să găsim soluţii sau să cerem 
rezolvarea acestor probleme.  
 
Pentru mine ultima sesiune a fost cea mai importantă, deoarece 
am învăţat multe lucruri interesante şi utile, care nu sunt pur şi 
simplu nişte lecţii, ci nişte sfaturi pe care le-am primit pentru a 
acţiona mai departe. Am înţeles mai bine unde sunt implicată şi 
ce rol îndeplinesc – nu este o misiune atât de uşoară. Mă simt 
mai informată şi cred că într-o zi voi deveni expert. 
Alina Porumbrica, s. Taraclia, Căuşeni 
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Lidia Galuş este elevă la un 
Liceu Teoretic din Sângerei.    

 
Robert Cinciuc     

Şcoala între cultivarea 
valorilor culturale şi 
cultivarea culturilor agricole 
Problema cea mai mare cu care se confruntă copiii astăzi este 
migraţia în masă a părinţilor. Copiii rămân singuri acasă sau sunt 
lăsaţi în grija buneilor ori a rudelor. Desigur că acest fapt se răsfrânge 
negativ asupra educaţiei – copiii sunt deseori nevoiţi să se încadreze 
în munci agricole, pentru că gospodăria se află în grija lor. În multe cazuri ei abandonează şcoala. 
Putem observa un paradox: cu toate că în majoritatea satelor şi oraşelor sunt şcoli şi grădiniţe, rata 
abandonului şcolar e destul de mare. 

De asemenea, copilul este neglijat. Programa şcolară nu-l pregăteşte pentru o viaţă activă de 
adult, nu-l pregăteşte pentru a-şi asuma responsabilităţi şi pentru a se putea descurca în societate. 
Bazată pe materii teoretice, programa şcolară ignoră interesele copilului. Orele opţionale în 
majoritatea cazurilor devin obligatorii pentru copii. Şcoala pune accentul pe materiile teoretice, pe 
când ar trebuie să fie mai multe obiecte de ordin social. Căci Articolul 29 al Convenţiei privind 
Drepturile Copilului afirmă că statul trebuie să cultive dezvoltarea personalităţii şi talentelor copiilor, 
să cultive respectul pentru drepturile fundamentale ale omului şi pentru propriile valori culturale şi 
naţionale. 

În prezent, avem un singur obiect, educaţia civică, care îndeplineşte şi cultivă aceste valori. Însă, 
din cauza programului încărcat, acestui obiect nu i se acordă atenţia meritată şi nu este tratat 
cuvenit de copii. 

La final, pot spune că dreptul copilului la educaţie nu este respectat pe deplin sau poate nu este 
interpretat corect. Soluţii sunt mai multe, dar eu cred că atâta timp cât problema migraţiei în masă 
nu va fi rezolvată, iar programul şcolar – modificat, nu putem vorbi despre progrese în procesul 
educaţiei.  
Lidia Galuş, Sângerei 
 
 

Copiii vorbesc despre drepturi. 
Adulţii spun despre obligaţii 
La o primă vedere, viaţa cotidiană e monotonă, însă cu ochii noştri de 
experţi începători în domeniul dreptului copilului putem observa dacă 
fiecare drept al copilului se încalcă sau se respectă. Vreau să prezint 
câteva cazuri din şcoala mea: unele ore sunt înlocuite cu altele şi 
profesori ce nu sunt specialişti în domeniul dat; deseori opinia copiilor 
din clasa mea nu este ascultată; profesorilor le pare că ei ştiu mai bine 
lucrurile.  

Luând în consideraţie aceşti indicatori, pot menţiona că dreptul la 
educaţie nu este respectat pe deplin. Însă drepturile copilului au fost elaborate pentru a fi 
respectate. Copiii ştiu aceasta, dar maturii nu ţin cont de ele şi când ajunge vorba despre 
respectarea drepturilor, ei ştiu doar de obligaţii. Noi trebuie să luptăm şi să câştigăm, iar victoria 
noastră este ca maturii şi copiii să afle despre drepturile copilului şi să le respecte şi unii şi alţii.   
Robert Cinciuc, Bălţi 
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Elena Coniuhov poartă un 
dialog scris cu Tatiana Rusu 
din Mereni, Cimişlia     

 
Nicolae Tabanschi     

Încălcate de unii, respectate de alţii 
Drepturile sunt ca aerul – fără ele nu se poate trăi 
Aţi fost vreodată insultaţi de către un profesor? Aşa s-a întâmplat cu 
o colegă de clasă de a mea. Violenţa verbală, insultele profesoarei, 
care ne ironizează la orice moment, au ajuns la un punct culminant. 
În cadrul unei ore, când noi studiam tema, la un moment dat, 
profesoara ne-a întrebat ce am înţeles din temă, iar colega mea şi-a 
exprimat opinia. Atunci profesoara, fără să o asculte, i-a spus: 
„Pleacă cu părerea ta acasă”, sugerându-i că ea nu are valoare, ea 
fiind o elevă bună. După această oră, colega mea a început să 
plângă.  

Sunt sigură că fiecare dintre noi a simţit cum e să fii umilit de 
profesori. Art. 29, paragraful 1 a) din Convenţia privind Drepturile 
Copilului urmăreşte dezvoltarea personalităţii, a aptitudinilor şi a capacităţilor fizice şi mentale ale 
copilului, la nivelul potenţialului maxim. Însă prin umilinţele provocate de profesori acest articol este 
încălcat. Monitorizând dreptul la educaţie, am observat că mai multe aspecte ale acestui drept sunt 
încălcate de unii profesori şi respectate de alţii. Eu propun să se organizeze o discuţie între 
membrii Grupului de Lucru al Copiilor pentru a găsi soluţii împotriva profesorilor care au un 
asemenea comportament. Deoarece, dreptul la educaţie are o importanţă majoră pentru viaţa 
viitorului adult. 
Elena Coniuhov, Ungheni 

 

Pledoarie pentru respectarea tuturor 
drepturilor copilului şi profesorului 
Există calculatoare, dar puţine. Avem ospătărie, însă mică  

La liceu avem multe: o sală de calculatoare, laboratoare de 
chimie, fizică şi biologie, se procură între timp mobilier, o 
bibliotecă, săli de clasă spaţioase, avem ospătărie, sală de 
concerte şi sală de sport.  

Totuşi, chiar dacă dispunem de toate acestea, calculatoarele sunt 
puţine, la fel ca şi cărţile bune în bibliotecă, în unele clase 
numărul de elevi este de peste 30 de persoane, iar laboratoarele 
nu au substanţe sau aparate pentru experienţe. Nu toţi copiii 
beneficiază de alimentaţie, pentru că nu ajung destule locuri în 
ospătărie.  

Acum încerc să atrag atenţia altor elevi asupra problemelor, ca în 
viitorul apropiat în liceul nostru să fie respectate toate drepturile 
copilului şi toate drepturile profesorului.  
Nicolae Tabanschi, Bălţi 
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Victoria Lungu şi Ion Coliban, 
membri ai Grupului de Lucru 
al Copiilor pentru 
Monitorizarea Drepturilor 
Copilului, privesc cu 
încredere şi cu zâmbetul pe 
buze ceea ce se întâmplă în 
faţa lor în pauzele dintre 
sesiuni. 
Imagine: Veaceslav Luca 

O lume fără violenţă, o lume cu viitor 
nul dintre cele mai neglijate drepturi ale copilului în Republica 
Moldova este dreptul la protecţie împotriva violenţei. Violenţa este 
des întâlnită în şcoli, în grădiniţe, în stradă, în familie etc.  
Articol de Victoria Lungu, Chişinău 

Sunt membră a Grupului de Lucru pentru Monitorizarea 
Drepturilor Copilului. Scopul meu şi al întregului grup este să 
monitorizăm drepturile noastre în comunitate. În acest articol 
descriu situaţia unui drept anumit. În familie violenţa este des 
întâlnită: în viziunea părinţilor violenţa verbală şi cea fizică 
reprezintă un mod de educaţie a copiilor. Dar de fapt nu există 
nici un motiv în lume pentru care copilul trebuie atacat, lovit sau 
poreclit. Educaţia nu are nevoie de violenţă din partea părinţilor. 
Dimpotrivă, copilul devine agresiv cu ceilalţi sau închis în sine, 
neprietenos. Acestea sunt doar câteva consecinţe ale violenţei.  

Totuşi, povestea violenţei nu se termină aici. În urma analizării 
cazurilor de violenţă, Grupul de Lucru al Copiilor a constatat că şi 
profesorii aplică violenţa ca mod de disciplinare a elevilor. 
Nerespectarea opiniei elevului şi neglijarea nevoilor lui sunt forme 
de violenţă. 

Dacă ne gândim, putem spune că adulţii încalcă acest drept, dar 
uite aici nu aveţi dreptate! În fiecare zi au loc conflicte în cercurile 
de prieteni, între semeni. Fiecare poreclă, lovitură, îmbrâncire pe 
care o folosiţi „prieteneşte” este violenţă. Fără să ne dăm seama, 
noi încălcăm acest drept zi de zi. Atunci când lovim sau poreclim 
pe cineva, nu înţelegem că le încălcăm altora drepturile. Deci, nu 
doar maturii, dar şi copiii sunt vinovaţi, folosind violenţa ca mod 
de soluţionare a problemelor între semeni. 

Violenţa, una dintre cele mai agresive metode de „educare” a 
copilului, este un pericol pentru fiecare copil! Neglijarea nevoilor 
lui este de asemenea o formă de violenţă împotriva copilului. 

Când are nevoie de ceva, iar adulţii arată indiferenţă totală, copilul suferă cumplit. 

Succesul copilului depinde de respectarea tuturor drepturilor. Conform Art.19 şi art. 34 din 
Convenţia privind Drepturile Copilului, obligaţia statului este de a proteja copiii de toate formele de 
maltratare de către rude, părinţi sau străini.  

Dacă adulţii ar înţelege că violenţa dăunează copilului şi că aplicarea ei NU face copilul mai 
cuminte, dezvoltarea copilului ar avea succese.  

STOP VIOLENŢA! Copiii merită ceva mai bun! Nu discrimina pe cei din jur. Dacă vei respecta 
drepturile altora, drepturile tale vor fi apreciate şi respectate. Dar nu trebuie să uităm şi de obligaţii 
pe care noi, elevii, adesea le neglijăm! Te poţi adresa oricând la centre şi persoane de încredere! 

Ţine minte: „Respectarea drepturilor este cheia spre succesul copilului!”. 
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