
 

 

 

 

 

 

Fiecare copil are drepturi 

Şi e păcat dacă în alte ţări drepturile copilului sunt cât de cât respectate, în 

Republica Moldova situaţia la acest capitol lasă încă mult de dorit. Copiii au dreptul 

la viaţă, dar nu şi la familie, deoarece părinţii fiecărui al 5-lea copil munceşte la negru 

peste hotare. 

De ce oamenii nu pot respecta drepturile copilului? Nu o singură dată mi-am pus 

această întrebare. Oare este atât de dificil? Pur şi simplu oamenii se gândesc  cum să 

agonisească mai multe averi. Nu pun în prim plan bogăţia spirituală. Copiii văd în 

felul lor lumea şi sunt singurii, cărora, deocamdată, nu le este frică de viitor. 

Răspunderea pentru creşterea şi asigurarea dezvoltării copilului revine, în primul 

rând, părinţilor.  

Copilul are dreptul la stabilirea şi păstrarea identităţii sale. Părinţii aleg numele 

şi prenumele copilului, însă, ulterior acesta are dreptul de a-şi păstra cetăţenia, numele 

şi relaţiile de familie. Copilul are dreptul de a menţine relaţii personale şi contact 

direct cu părinţii, rudele. Prin urmare, copilul capabil de discernământ are dreptul de 

a-şi exprima liber opinia asupra oricărei probleme, care îl vizează. Mai mult chiar, 

este obligatorie ascultarea copilului, care a împlinit vârsta de 10 ani. Aşa cum are 

libertate de exprimare, copilul are, în plus, şi libertatea de gândire, de conştiinţă şi de 

religie. După ce tânărul sau tânăra a împlinit 16 ani are dreptul să îşi aleagă singur 

religia, indiferent de convingerile părinţilor, sau de religia din apartenenţa căreea a 

făcut parte în trecut. 

Copilul are dreptul să crească alături de părinţii săi, care sunt responsabili pentru 

acest lucru: 

 Să supravegheze colilul; 

 Să coopereze cu copilul şi să îi respecte viaţa intimă, privată şi 

demnitatea; 

 Să informeze  copilul despre toate actele şi faptele, care l-ar afecta şi să 

i-a în considerare opinia acestuia; 

 Să întreprindă toate măsurile necesare pentru realizarea drepturilor 

propriilor copii.   



Adelina Soltan 

s. Măgdăceşti, raionul Criuleni 

 

 

 

Respectarea drepturilor copilului în Republica Moldova 

Viaţa este un drum lung, întortochiat, pe parcursul căruia orice persoană ia un şir 

de decizii. De-a lungul evoluţiei societăţii umane apar şi apar, iarăsi şi iarăşi, drepturi 

ale copilului. La noi, în Republica Moldova se respectă drepturile copilului. După 

cum spune ONU (Convenţa cu privire la drepturile omului,anul 1989), copilul are 

dreptul la libera exprimare, acest drept cuprinde libertatea de a căuta, de a primi şi de 

a difuza informaţii şi idei de orice natură, indiferent de forntiere, în formă orală, 

scrisă, tipărită sau artistică, ori prin orice mijloace, la alegerea copilului. Copilul, 

aflîndu-se la şcoală, trebuie ca să i se respecte drepturile proprii, deasemenea aflîndu-

se în anturajuil casnic. 

Familia-principalul tovarăşi care trebuie să respecte aceste drepturi. Cum spunea 

un critic literar canadian francez-Hans Selye, “Nu este important ceea ce ţi se 

întîmplă, căt este important modul în care reacţionezi la ceea ce se întîmplă”. Noi, 

cetăţenii Republicii Moldove trebuie să cunoaştem aceste drepturi ale copilului, şi tot 

odată să şi le respectăm. Dreptul la Viaţă, Dreptul la Familie, Dreptul la învăţătură, 

Dreptul la Educaţie, Drepul la joacă, Dreptul la Egalitate, etc, am enumerat cîteva 

drepturi care le are un copil în ziua de azi. 

Nimeni, niciodată, în niciun mod nu poate să ne interzică să ne respectăm 

drepturile, noi copii avem tot dreptul să fim liberi, să ne respectăm reciproc, să avem 

opinii propii, spunînd tot ce credem şi dorim să înfăptuim.Dacă să trăim într-o lume 

mai bună, mai puternică trebuie să contribuim intens şi masiv  la crearea ei, 

respectîndu-ne drepturile, obligaţiunile, respectîndu-ne pe noi Însine! 

Nicoleta Loghin 

s. Măgdăceşti, raionul Criuleni 

  

 

 

 

 

 

 

Investiţiile în copii vor ajuta ţara să-şi atingă obiectivele 



Interesul superior al copilului face parte din problemele globale ale timpului 

nostru, în rezolvarea lor este interesantă toată comunitatea mondilă.Definiţia 

drepturilor copiilor reese logic din ideile de bază ale  Declaraţiei Unversale a 

Drepturilor Omului. 

Drepturile copilului sunt un set de drepturi şi libertăţi care ar trebui să aibă 

fiecare copil (18 ani) indiferent de diferenţele de rasă, sex, limbă, religie, naţionalitate 

, şi indiferent de locul de naştere. 

Copiii  sunt cei mai curaţi şi mai nevinovaţi ingeri de pe pămînt. Dacă părinţii le-

au dat viaţă. Dumnezeu noroc şi fericire, autorităţile din fiecare ţară le+au oferit 

Drepturi. Din păcate în celelante ţări drepturile copilului sunt cît de cît respectate şi 

luate în seamă, în Republica Moldova situţia la acest capitol este negativă. Copii au 

dreptul la Viaţă dar nu şi la familie, fiindcă părinţii fiecărui a 5 copil muncesc la 

negru peste hotare. 

Dezvoltarea copilului este una dintre soluţiile care poate întrerupe ciclul sărăciei 

şi eşecurile umane. Această prioritate ar trebui să se înscrie în strategia de Creştere 

Economică şi reducere de a sărăciei în Republica Moldova tinde să realizeze 

obiectivuri primere pentru toţi, promovarea egalităţii dintre genuri, reducerea 

mortalităţii infantile, amelionarea sănătăţii materne. Totuşi astăzi există puţine 

persoane care cred în succesul unor investiţii financiare şi de timp în programe de 

asigurarea a dezvoltării copiilor. Mulţi consideră că banii investiţi în copii nu sunt 

altceva decît o risipă. Eu nu cred aşa!!!!!!!!!!  

Panaguţî Liviu, 

 s. Măgdăceşti, raionul Criuleni 

   

 

 

Republica Moldova drepturile copiilor se respectă, dar nu pe deplin 

Fiecare copil din Republica Moldova are drepturi, însă nu toate sînt respectate. 

În primul rînd copilul are dreptul la viaţă, să se nască şi să trăiască, însă nu toţi au 

parte de acest drept, pe măsură ce mamele fac avort. Copilul are dreptul la familie la 

fel are drepturi, dreptul de a primi îngrijire şi educaţie de la părinţi, susţinere 

materială şi morală. Din păcate la noi în ţară, sunt familii care nu au posibilitatea sau 

din intenţie nu le oferă copiilor aceste posibilităţi. Primind astfel de educaţie din 

familie, şi limitare de drepturi, copii se vor exprima greu în societate, şi se vor simţi 

inferiori şi retraşi. Copilul are dreptul la învăţătură, să frecventeze scoala, şi în ţara 

noastră se oferă la toţi copiii această posibilitate. La şcoală ei au dreptul să fie 

respectat de profesor şi colegi. Ei au dreptul la asistenţă medicală, la şcoală, dar şi în 

societete. Copilul nu trebuie să fie dicriminat, indiferent de rasă, religie, cultură, etnie, 

de felul cum arată, sau de clasa lui socială în societate, şi familia din care provine. 

Copilul are dreptul la dezvoltare liberă, la opinia proprie, dreptul la protecţie de orice 



influenţă dăunătoare, de abuz ţi exploatarea, şi dreptul de protecţie a demnităţii.La 20 

noiembrie 1989, Adunarea Generală a Organizaţiei Naţionale Unite a adoptat 

Convenţia privind drepturile copilului, Convenţia se bazează pe 4 prinicipii: 

Nodiscriminarea, Interesul Superior al Copilului, Supraveţuirea, Dezvoltarea şi 

Respectul pentru opinia copilului. Concluzie: copii trebuie respectaţi, protejaţi, să 

aibă dreptrui, pentru că ei sunt viitorul şi viitori părinţi şi oameni în societate. Părerea 

mea este că în Republica Moldova, copiii au parte de aceste drepturi, dar nu pe deplin. 

Buzu Lenuţa  

s. Măgdăceşti, raionul Criuleni 

 

 

 

 

Avem multă violenţă, în această ţară democratică 

  Copii sunt cei mai curaţi şi nevinovaţi îngeri de pe pămînt. Dacă părinţii le-au 

oferit viaţa, Dumnezeu - noroc şi fericire, autorităţile din fiecare ţară le-au oferit 

drepturi. Din păcate, dacă în celelalte ţări dreptruile copilului sunt cît de cît respectate 

şi luate în seamă, în Republica Moldova situaţia la acest capitol este negativă. 

  Copii au dreptul la viaţă, cît şi la familie, însă părinţii fiecărui al 5-lea copil 

muncesc din greu peste hotare. Oamenii se gîndesc prea mult la bogăţii, nu pun accent 

pe valori şi pe o viaţă liniştită, fară griji şi nevoi a prpiilor copii. Pe lînga faptul că 

unii copii nu au parte de dragostea părinţilor lor, sunt copii care sunt abuzaţi prin toate 

formele posibile: emoţional, fizic şi, cel mai, grav sexual. Copii ar trebui iubiţi şi să 

aibă dreptul la un loc de joacă pentru a trăi fiecare clipă cu zîmbetul pe buze. Fiecare 

copil are dreptul la o familie sănătoasă şi iubitoare. Unii din ei trăiesc cu speranţa ca 

ziua de mîine să fie mai bună. Oamenii vîrstnici spun că copiii zilei de azi sunt răi şi 

nepoliticoşi, însă aceşti copii nu au dreptul la educaţie, la familie, au trăit şi au 

prietenit într-un anturaj violent. Acest lucru în Moldova îl întîlneşti mai des, deoarece 

autorităţile nu iau măsuri necesare pentru a opri violenşa în această ţară democratică. 

  În concluzie, pot spune că copiii au felul lor de a vedea lumea şi singurii cărora 

nu le este frică de viitor, ceea ce ne demonstrează că ei trebuie să fie cei mai protejaţi. 

Dabija Maria, clasa a IX-a “A”, 

s. Măgdăceşti, raionul Criuleni 

 

 

 

 

„Drepturile copilului” – aşa sună cel mai puţin respectat cod de legi din 

Moldova 



Zilnic în ţara noastră sunt încălcate drepturile copilului. Nu e drept ca anii copii 

să fie alintaţi, iubiţi, răsfăţaţi în timp ce asupra altora este aplicată violenţa. O 

mulţime de copii se dezic de copilărie din cauza părinţilor neglijenţi şi necruţători. 

Anual coliii din Moldova, o mare parte din ei, primesc traume fizice şi morale, 

unii sunt trimişi în cărucioare ca să cerşească, alţii – să muncească în locuri 

îngrozitoare, nu pentru beni ci pentru a se hrăni. 

În ultimii ani violenţa asupra copiilor a început să scadă. Tot mai multe familii 

primesc ajutor social, tot mai mulţi părinţi sunt amendaţi pentru acţiunile lor inumane. 

Numai astfel vom ajunge să mergem în pas cu ţările Europei. 

Mihai Donici 

s. Măgdăcești, raionul Criuleni 

 

 
 


