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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. 
 
Echipa Buletinului informativ „MONITORUL 
OFICIAL AL DREPTURILOR COPILULUI” este 
deschisă pentru contribuţiile scrise ale cititorilor, 
care promovează respectarea drepturilor copilului. 
 
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 pot fi citite la 
adresele 
http://www.childrights.md/ro/publications/Monitor
ul_Oficial_al_Drepturilor_Copilului_nr1_2008.pdf 
 
http://www.childrights.md/ro/publications/Monitor
ul_Oficial_al_Drepturilor_Copilului_nr2_2008.pdf 
 
http://www.childrights.md/ro/publications/Monitor
_Oficial_Drept_Copil_Nr_3_2008.pdf 
 



 
Avocatul parlamentar 
pentru protecţia drepturilor 
copilului, Tamara 
Plămădeală, este jurist de 
formaţie şi deţine titlul de 
master în managementul 
serviciilor publice.            

Avocatul Copilului în Moldova 
Pentru garantarea respectării drepturilor şi a libertăţilor 
constituţionale ale copilului 
Avocatul parlamentar pentru protecţia drepturilor copilului, Tamara 
Plămădeală, a solicitat, recent, implicarea autorităţilor în efectuarea 
unei anchete de serviciu privind maltratarea unui copil din Hânceşti, 
anunţă pagina Web a Centrului pentru Drepturile Omului în Moldova.  
 

vocatul parlamentar Tamara Plămădeală a cerut să fie informat despre 
rezultatele anchetei, iar Ministerul Afacerilor Interne să informeze 
colaboratorii de poliţie despre existenţa şi competenţa instituţiei avocatului 

parlamentar. Este una dintre intervenţiile Avocatului parlamentar pentru protecţia 
drepturilor copilului în Republica Moldova, desemnat în această funcţie, la 30 
octombrie 2008, de către Parlamentul ţării. 
 
Instituţia avocaţilor parlamentari activează în Republica Moldova în 
cadrul Centrului pentru Drepturilor Omului. Principalele atribuţii ale 
avocatului parlamentar pentru protecţia drepturilor copilului sunt:  

• Asigurarea garantării respectării drepturilor şi libertăţilor 
omului de către autorităţile publice centrale şi locale, 
instituţii, organizaţii şi întreprinderi, indiferent de tipul de 
proprietate, asociaţiile obşteşti şi persoanele cu funcţii de 
răspundere de toate nivelurile, 

• Contribuirea la apărarea drepturilor copilului prin prevenirea 
încălcării acestora şi repunerea în drepturi a copilului,  

• Examinarea petiţiilor privind protecţia dreptului copilului şi, în 
limitele competentei sale, este în drept să acţioneze din 
propria iniţiativă, 

• Reprezentarea Centrului pentru Drepturile Omului în relaţiile 
cu alte autorităţi şi cu instituţii din ţară şi din străinătate care 
promovează şi asigură protecţia dreptului copilului. 

 
Potrivit Legii Republicii Moldova cu privire la avocaţii parlamentari, 
avocatul parlamentar pentru protecţia drepturilor copilului are un mandat de cinci ani şi îşi exercită 
atribuţiile pentru garantarea respectării drepturilor şi a libertăţilor constituţionale ale copilului şi 
realizării, la nivel naţional, de către autorităţile publice centrale şi locale, de către persoanele cu 
funcţie de răspundere de toate nivelurile, a prevederilor Convenţiei Organizaţiei Naţiunilor Unite 
privind Drepturile Copilului. 
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Raportul Copiilor privind respectarea 
Dreptului Copilului la Educaţie 
Mai bine ar lipsi violenţa şi discriminarea decât calculatoarele 
Grupul de Lucru al Copiilor pentru Monitorizarea Drepturilor Copilului în 
Moldova a urmărit, în lunile septembrie şi octombrie 2008, modul în 
care este respectat dreptul la educaţie al copiilor şi a realizat un raport 
ce urmează a fi prezentat la reuniunea grupului din 8-11 ianuarie 
2009, de la Chişinău. 
 

onitorizarea Copiilor, efectuată în cele 20 şcoli în care îşi fac studiile cei 25 
de membri ai grupului, face referiri la rata înaltă a abandonului şcolar, 
mai ales în mediul rural, la calitatea predării şi la lipsa cadrelor didactice 

pentru anumite discipline, la prezenţa violenţei verbale şi fizice în mediul şcolar, 
precum şi la resursele financiare insuficiente pentru dotarea potrivită a sălilor de 
clasă şi pentru remunerarea profesorilor. 
 
Copiii din Grupul pentru Monitorizarea Drepturilor Copilului afirmă că în majoritatea şcolilor există 
situaţii în care copiii sunt nevoiţi să părăsească şcoala sau să lipsească mult de la ore, pentru că 
muncesc ca să se întreţină. În acelaşi timp, programa şcolară ignoră obiectivele de dezvoltare a 
personalităţii şi talentelor copilului, de pregătire a lui pentru viaţa activă ca adult, deoarece cea mai 
mare parte a materialului este teoretic şi de multe ori elevilor li se cere să spună pe de rost ce le-a 
fost predat. 
 
Observaţiile copiilor relevă că în multe şcoli lipsesc calculatoarele, iar în unele şcoli nu sunt 
manuale pentru toţi elevii, aceştia fiind nevoiţi să utilizeze câte 2-3 aceiaşi carte. Totodată, în 
majoritatea şcolilor de la sate şi în unele şcoli din oraşe nu există laboratoare pentru orele practice 
de chimie, fizică, biologie, iar acolo unde acestea există ele nu sunt dotate cu aparatajul şi 
materialele necesare pentru experimente. 
 
Un capitol separat în Raportul Copiilor privind respectarea Dreptului la Educaţie este consacrat 
prezenţei violenţei şi atitudinilor de discriminare în mediul şcolar. În instituţiile de învăţământ din 
ţară pot fi constatate situaţii în care elevii sunt trataţi în mod inegal în funcţie de anumite criterii: 
rezultate şcolare, pregătire pentru ore, poziţie socială a familiei, relaţia pe care profesorii o au cu 
părinţii copiilor. De asemenea, în şcoli sunt prezenţi profesori care aplică violenţa fizică în calitate 
de metodă de educaţie a elevilor, în timp ce violenţa verbală şi fizică se întâlneşte şi între elevi 
(bătăi, insulte, porecle). 
 
Constatările din Raportul Copiilor privind respectarea Dreptului la Educaţie au fost formulate şi 
sistematizate mai târziu ca urmare a Atelierului de lucru al Grupului pentru Monitorizarea 
Drepturilor Copilului, organizat, la Chişinău, între 5 şi 8 noiembrie 2008, de către de Centrul de 
Informare şi Documentare privind Drepturile Copilului (CIDDC). 
 
Proiectul „Copiii monitorizează respectarea propriilor drepturi” este realizat de CIDDC, 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 Drepturilor Copilului este: „În Moldova 
toate lucrurile trebuie să înceapă cu dreptul. Cu dreptul copilului”. 
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Studiul realizat de 
Organizaţia „Salvaţi Copiii” 
Suedia privind 
monitorizarea drepturilor 
copilului la nivel local 
afirmă că acest proces 
trebuie abordat ca o 
obligaţie, şi nu ca o opţiune. 

Monitorizarea drepturilor 
copilului la nivel local 
Experienţa Estoniei, Lituaniei, României, Serbiei, Suediei şi 
Republicii Moldova este prezentată într-un studiu preliminar 
 
Un studiu privind monitorizarea drepturilor copilului la nivel local, 
realizat în Estonia, Lituania, România, Serbia, Suedia şi Republica 
Moldova, consemnează contribuţia în acest domeniu a Centrului de 
Informare şi Documentare privind Drepturile Copilului din Moldova.     
 

tudiul preliminar privind procesul de monitorizare a drepturilor copilului la 
nivel local, elaborat de Severine Jacomy în colaborare cu Programul European 
al Organizaţiei „Salvaţi Copiii” Suedia, prezintă diverse experienţe, inclusiv 

din Republica Moldova, şi deschide astfel drumul către dezbateri şi discuţii cu 
privire la modalităţile prin care se poate asigura o abordare strategică şi 
cuprinzătoare a procesului de monitorizare a drepturilor copilului la nivel local.  
 
Rezultatele studiului indică faptul că respectarea drepturilor copilului 
depinde de gradul de cunoaştere a prevederilor Convenţiei privind 
Drepturile Copilului, de resursele alocate pentru copii, de colaborarea 
intersectorială la toate nivelurile şi de existenţa unor mecanisme 
independente de monitorizare specializate în drepturile copilului, mai 
mult decât de nivelul descentralizării. În acelaşi timp, studiul 
concluzionează că monitorizarea drepturilor copilului la nivel local ar 
trebui să garanteze un echilibru al puterilor, să fie un instrument 
folosit în cazul încălcării drepturilor şi o sursă de informaţii. 
 
Constatând că interesul superior al copilului şi opinia copiilor devin 
preocupări din ce în ce mai importante în cele şase ţări monitorizate – 
Estonia, Lituania, Republica Moldova, România, Serbia şi Suedia, 
studiul Organizaţiei „Salvaţi Copiii” afirmă, de asemenea, că drepturile 
copilului continuă să fie un subiect „simplu“ chiar şi pentru unele 
organizaţii non-guvernamentale care lucrează pentru copii. Rezultatul 
este că monitorizarea drepturilor copilului riscă să fie considerată o 
opţiune, nu o obligaţie. 
  
Studiul poate fi citit integral la adresa 
http://www.childrights.md/ro/publications/ 
Monitorizarea_drepturilor_copilului_nivel_local.pdf   
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„Avem nevoie de dragoste, nu de violenţă” 
 
Articol de Sabina Guţan, Pituşca, Călăraşi   
 
Chiar dacă pornim de la 
afirmaţiile unor părinţi că ocara şi 
bătaia sunt semne de dragoste şi 
că prin aceste metode adulţii le 
vor binele copiilor, ajungem să nu 
le dăm dreptate maturilor care 
aplică violenţa în relaţiile lor cu 
copiii. 
 

dulţii nu înţeleg adesea 
consecinţele violenţei asupra 
copiilor, însă aceasta lasă urme 

adânci în sufletul, comportamentul şi 
personalitatea copilului. Orice lovitură 
provoacă durere, orice cuvânt de ocară 
aduce suferinţă psihică. În ambele 
cazuri copiii se simt neajutoraţi, umiliţi, 
nedreptăţiţi, neglijaţi.  
 
Astfel rezultă că violenţa nu disciplinează 
copilul (cum vor să creadă maturii), ci îl 
înspăimântă şi îl afectează în mod negativ. Din 
cauza violenţei sistematice copiii îşi pierd încrederea în sine şi de multe ori devin violenţi cu cei 
mai slabi ca ei. Copiii agresaţi de părinţi se pot confrunta cu dificultăţi, pot avea insuccese şcolare 
sau pot cădea sub influenţa drogurilor şi a alcoolului. 
 
Unii adulţi, dorind să-şi îndreptăţească violenţa faţă de copii, amintesc proverbe precum „Bătaia 
este ruptă din rai”, „Unde dă mama, creşte” ş.a. Însă copiii au alte păreri despre aceste zicale şi 
consideră că violenţa nu este un semn de dragoste, ci dimpotrivă o agresiune. 
 
Noi, copiii, nu putem îndreptăţi abuzurile şi nici nu le putem stopa. Putem însă să le spunem 
adulţilor să conştientizeze pericolele violenţei şi să le cerem să folosească metode neviolente de 
educaţie. În aşa fel vom câştiga cu toţii.  
 
Sabina Guţan este membră a Grupului de Lucru al Copiilor pentru Monitorizarea Drepturilor 
Copilului şi învaţă la Liceul Teoretic din satul Pituşca, raionul Călăraşi.  
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Putem schimba în bine printr-o vorbă 
destinul unui copil neglijat 
 
Articol de Ina Creciun 
  
Este greu să îţi imaginezi că destinul unui copil poate fi schimbat cu 
multă indiferenţă de un profesor, un părinte sau chiar de către unul 
dintre semenii noştri, un copil. 
 

e multe ori, suntem cu toţii insensibili faţă de noi, faţă de cei dragi, faţă de 
cei care ne înconjoară. S-ar putea întâmpla ca şi acum în unele şcoli să se 
practice educaţia copiilor prin aplicarea forţei fizice, poreclire, folosire a 

cuvintelor ce trezesc sentimente de spaimă şi durere sau neglijare a copiilor cu 
probleme în familie. 
 
Pentru un copil înjosit, neglijat ori supus violenţei fizice totul se poate transforma într-o boală 
spirituală, care îl face să devină descurajat, disperat, deznădăjduit. 
 
Mă bucur să constat că la mine în liceu forţa fizică nu este aplicată. Totuşi, există încă gesturi de 
neglijenţă, violenţă emoţională, intimidare a unor colegi de către alţii şi toate acestea lovesc în 
demnitatea copilului. 
 
Ina Creciun este elevă la Liceul Teoretic „Nicolae Casso” din satul Chişcăreni, raionul Sângerei, şi 
face parte din Grupul de Lucru al Copiilor pentru Monitorizarea Drepturilor Copilului în Moldova. 
 
 

Copiii sunt educaţi la telefon 
 
Articol de Tatiana Rusu 
 
Ce poate fi mai minunat decât zâmbetul unui copil? Ce poate fi mai 
frumos? Cred că un copil înseamnă totul pentru părinţi şi pentru 
societate: este prezentul şi viitorul. Iar prezentul şi viitorul se află sub 
ameninţare atunci când copiii sunt discriminaţi ori supuşi neglijării. 
 

opiii suferă mult, mai ales în familiile în care sunt discriminaţi, loviţi sau 
lăsaţi flămânzi, iar adulţii se prefac că nu observă toate acestea. Acum mulţi 
copii sunt educaţi la telefon şi hrăniţi cu colete, din cauza faptului că părinţii 

lor au plecat să caute un loc de muncă peste hotare şi au lăsat copiii în grija 
buneilor care sunt bătrâni şi neputincioşi. 
 
Zilnic unii copiii sunt discriminaţi, iar ei nici nu ştiu despre asta, pentru că nu îşi cunosc drepturile.  
 
Tatiana Rusu este elevă şi face parte din Grupul de Lucru al Copiilor pentru Monitorizarea 
Drepturilor Copilului în Moldova 
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Drepturile copilului au nevoie de 
cunoaştere, promovare şi respectare 
 
Irina Guşan, membră a Grupului de Lucru al Copiilor pentru 
Monitorizarea Drepturilor Copilului în Moldova, a solicitat un interviu 
directorului Liceului Teoretic „Mihai Eminescu” din oraşul Drochia şi 
această discuţie s-a axat pe relaţia dintre drepturi şi obligaţii. 
 
- Aţi auzit despre Convenţia privind Drepturile Copilului? 
- Există o asemenea convenţie internaţională, care include drepturi ale copilului şi obligaţii ale 
statelor. 
 
- În ce măsură liceul pe care îl conduceţi urmăreşte respectarea drepturilor copilului? 
- În măsura posibilităţilor. Dar dacă un elev de clasa a 12-a care are de susţinut bacalaureatul a 
adunat 176 de absenţe în jumătate de an, noi ce putem face? Unii copii ştiu mai mult despre 
drepturi, dar de obligaţii au uitat. Educaţia este un drept al copilului şi, în acelaşi timp, învăţământul 
este o obligaţie. 
 
- Vi s-au adresat copiii pentru ajutor sau protecţie? 
- Recent, a existat o asemenea situaţie. O fetiţă din clasa a 7-a este grav bolnavă şi are nevoie de 
un tratament costisitor. Am stat de vorbă personal cu mama fetiţei şi am propus ca elevii împreună 
cu profesorii să iniţieze acţiuni de colectare a banilor pentru a-i dona acestei fetiţe. 
 
De asemenea, la capitolul promovării drepturilor copilului pot menţiona concertele şi programele 
organizate de elevii de la noi din liceu pentru copiii şcolii internat din oraş. 
 
 
 



„Tinerii şi drepturile omului”  
Lansarea proiectului transfrontalier în domeniul educaţiei 
pentru drepturile omului 
 
„Tinerii şi drepturile omului” este titlul unei noi iniţiative transfrontaliere, 
lansată în cadrul Programului de Vecinătate România – Republica 
Moldova, cu participarea Centrului Naţional de Resurse pentru Tineri din 
Chişinău, în calitate de partener. Proiectul „Tinerii şi drepturile omului” 
este promovat de Fundaţia Pro WOMEN din România, în parteneriat cu 
Inspectoratele Şcolare Judeţene Iaşi, Vaslui şi Botoşani şi Centrul 
Naţional de Resurse pentru Tineri (CNRT) din Republica Moldova.  
 

roiectul „Tinerii şi drepturile omului”, RO 2006/018-447.01.02.25, este 
finanţat de Uniunea Europeană prin Programul de Vecinătate România – 
Republica Moldova 2004-2006, Phare CBC 2006 şi se desfăşoară în 

perioada septembrie 2008 – septembrie 2009. 
 
Proiectul are ca scop creşterea nivelului de informare privind drepturile omului şi crearea unor 
structuri specifice de promovare a acestora în rândul tinerilor din liceele din Republica Moldova şi 
România, precum şi intensificarea cooperării transfrontaliere între liceele selectate prin facilitarea 
schimburilor de experienţă şi bune practici în domeniul educaţiei pentru drepturile omului. Proiectul 
„Tinerii şi drepturile omului” este adresat tinerilor liceeni şi cadrelor didactice care se pot implica 
activ în procesul de promovare a educaţiei pentru drepturile omului. Activităţile se vor desfăşura 
atât pe teritoriul României, în judeţele Iaşi, Botoşani şi Vaslui, cât şi pe teritoriul Republicii 
Moldova, la Făleşti, Bălţi, Ungheni şi Chişinău, pe parcursul a 12 luni.  
 
În cadrul acestei iniţiative transfrontaliere vor fi organizate sesiuni de instruire axate pe subiectul 
drepturilor omului, vor fi iniţiate Cluburile „Arta promovării drepturilor omului” ce vor realiza activităţi 
specifice de creaţie, va fi lansat un forum virtual de discuţii pentru a facilita dialogul între tinerii din 
România şi Republica Moldova şi vor urma 10 schimburi de experienţă şi înfrăţire între liceele din 
România şi Republica Moldova. La sfârşitul proiectului va fi organizată, timp de o săptămână, o 
tabără de creaţie, care va formula concluziile acestei iniţiative şi va identifica bunele practici în 
domeniul educaţiei pentru drepturile omului. Rezultatele activităţilor vor fi selectate, editate şi 
diseminate prin intermediul unor materiale informative adresate tinerilor din zonele de interes. 
 
Proiectul lansat de Pro WOMEN, în parteneriat cu Inspectoratele Şcolare Judeţene Iaşi, Vaslui şi 
Botoşani şi CNRT, va contribui la promovarea educaţiei pentru drepturile omului prin implicare 
activă directă a tinerilor, exprimarea liberă a opiniei, crearea unui mediu sigur şi pozitiv care 
favorizează comunicarea, dialogul şi creativitatea. 
 
Proiectul „Tinerii şi drepturile omului” va avea ca prim rezultat creşterea nivelului de informare a 
tinerilor cu privire la conţinutul drepturilor fundamentale ale omului prin dezvoltarea simţului 
responsabilităţii civice şi implicarea în activităţi extraşcolare. Printre celelalte rezultate importante 
se numără dezvoltarea abilităţilor grupului-ţintă în promovarea drepturilor omului în rândul 
semenilor; îmbunătăţirea accesului grupului-ţintă la informaţii pe această temă şi la resurse de 
promovare, precum şi extinderea nivelului de cooperare transfrontalieră între liceele din România 
şi liceele din Republica Moldova. Astfel, proiectul va oferi instituţiilor de învăţământ modele 
eficiente de educaţie non-formală extraşcolară în domeniul promovării drepturilor omului. 
 
Alte informaţii: Centrul Naţional de Resurse pentru Tineri, str. S. Lazo, Chişinău, MD-2004  
Tel.: 23.88.91, 21.16.05, Web: www.youth.md, E-mail: iosifm@youth.md 
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Iniţiativa de 
prevenire şi 
combatere a celor 
mai grave forme ale 
muncii copilului în 
Moldova este 
realizată de 
Federaţia Naţională 
a Patronatului din 
Agricultură şi 
Industria 
Alimentară, 
începând cu anul 
2005, în cadrul 
programului privind 
combaterea muncii 
copiilor în 
agricultură, cu 
sprijinul Biroului 
Organizaţiei 
Internaţionale a 
Muncii pentru 
Activităţi cu 
Organizaţiile 
Patronale (ILO-
ACT/EMP). 
Mesajul pe care îl 
promovează 
Federaţia Naţională 
a Patronatului din 
Agricultură şi 
Industria 
Alimentară în 
activităţile sale de 
sensibilizare este 
următorul: „Locul 
copilului este în 
şcoală, iar munca 
lui e cartea”. 
 

„Copiii sunt roada noastră cea mai bogată”  
 
Vizitele de documentare în ţară, efectuate de Echipa FNPAIA de 
monitorizare a Codului de conduită pentru patroni privind eliminarea celor 
mai grave forme ale muncii copiilor în agricultură şi industria alimentară în 
Republica Moldova, au relevat mai multe exemple încurajatoare de 
cunoaştere şi respectarea de către angajatori a prevederilor acestui Cod, 
însă există şi lucruri care trebuie îmbunătăţite.  
 

chipa de monitorizare, formată din reprezentanţi ai Federaţiei 
Naţionale a Patronatului din Agricultură şi Industria 
Alimentară (FNPAIA), a vizitat, între 11 noiembrie şi 9 

decembrie 2008, mai multe localităţi din cinci regiuni ale ţării – Orhei, 
Hânceşti, Ştefan Vodă, Floreşti şi Bălţi – şi a constatat multe situaţii 
în care patronii agricoli cunosc bine prevederile Codului de conduită 
pentru patroni privind eliminarea celor mai grave forme ale muncii 
copilului, promovează mesajele acestuia şi sunt implicaţi în iniţiative 
comunitare în beneficiul copiilor.  
 
„Interesul patronilor este să angajeze tineri deja pregătiţi pentru viaţa reală, care ar 
putea mânui în viaţa adultă tehnica avansată şi tehnologiile noi. Şi aici noi trebuie 
să găsim un echilibru între instruire şi nevoia unui copil de a obţine deprinderea de 
a munci, fără însă a trece linia care desparte educaţia prin muncă de exploatarea 
prin muncă a tinerilor”, a afirmat Academicianul Mihai Vronschih, preşedinte al 
Asociaţiei Producătorilor Agricoli din Bălţi şi liderul echipei FNPAIA de monitorizare 
a Codului. 
 
De altfel, Codul de conduită pentru patroni, adoptat de FNPAIA în decembrie 
2007, face o distincţie între munca uşoară a copilului şi muncile grele, periculoase 
şi vătămătoare. Noţiunea „munca copilului” nu se referă la munca uşoară. 
Termenul „cele mai grave forme ale muncii copilului” cuprinde muncile care, prin 
natura lor sau prin condiţiile în care sunt exercitate, dăunează sănătăţii, securităţii 
sau moralităţii copilului (Convenţia Organizaţiei Internaţionale a Muncii nr. 182).  
 
Membrii echipei de monitorizare FNPAIA au identificat mai multe practici bune în 
care conducătorii agricoli folosesc Codul de conduită pentru patroni privind 
eliminarea celor mai grave forme ale muncii copiilor şi refuză angajarea unui copil 
în vârstă până la 15 ani sau interzic anumite tipuri de lucrări persoanelor mai tinere 
de 18 ani. Vocea comună a patronilor, exprimată cu ocazia acţiunilor de 
monitorizare, este că „acest Cod este un document foarte util – unica doleanţă 
este să-l respectăm cu toţii”, căci „copiii sunt roada noastră cea mai bogată”.  
 
În acelaşi timp, echipa FNPAIA a remarcat unele situaţii în care prevederile 
Codului şi legislaţiei muncii nu erau întocmai respectate. De exemplu, unii patroni 
agricoli, la semnarea unui contract individual de muncă cu o persoană care a 
împlinit vârsta de 15 ani, nu au solicitat pentru aceasta acordul scris al părinţilor, 
aşa cum prevede legislaţia muncii şi Codul de conduită. Membrii echipei au în 
continuare mandatul Federaţiei ca, în timpul viitoarelor vizite de documentare, să 
ceară patronului, dacă vor identifica un copil sub vârsta legală de angajare sau 
lucrând în dauna orelor de la şcoală ori implicat în munci grele şi periculoase, 
efectuarea unor măsuri pentru ameliorarea situaţiei, ţinând cont de interesul 
superior al copilului, aşa cum acesta este definit de Convenţia privind Drepturile 
Copilului. 
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