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Ziua internaţională pentru protejarea copilului este marcată în 50 de ţări din lume pe 1 iunie.

Prima aniversare a fost în 1950, fiind hotărâtă în luna noiembrie a anului anterior, de Federaţia

Democratică Internaţională a Femeilor la Moscova.

În unele ţări ziua copilului este sărbătorită la alte date, ONU recomandând aniversarea pe 20

noiembrie. În realitate, nu este lună din an să nu exite o ţară în care se marchează ziua copilului în

mod oficial.

În Congo şi Camerun, pe 25 decembrie, în lumea Arabă, Franţa, Grecia sau Suedia, pe 20

noiembrie, în Australia, în a patra miercuri din octombrie, în Nepal, Austria şi Germania, în 14 şi 20

septembrie, în Uruguay, în prima duminică din august, în Indonezia, pe 23 iulie, în Statele Unite, pe 9

iunie în 2019 şi pe 14 în 2020, în Marea Britanie, pe 23 mai, în 2019 şi pe 10, în 2020, în Turcia, pe

23 aprilie, şi aşa mai departe, până în Bahamas, unde ziua copilului este prima zi de vineri din

ianuarie.
https://www.jurnal.md/ro/news/2dfd629b898ceb3c/1-iunie-marcheaza-ziua-internationala-a-copilului-in-50-de-tari.html

https://www.jurnal.md/ro/news/2dfd629b898ceb3c/1-iunie-marcheaza-ziua-internationala-a-copilului-in-50-de-tari.html


Convenția Națiunilor Unite cu privire la

Drepturile Copilului formulează acțiunile pe

care guvernele și cetățenii ar trebui să le

realizeze pentru promovarea și protecția

drepturilor umane indivizibile ale tuturor

copiilor. Adoptată unanim de Adunarea

Generală a Organizației Națiunilor Unite la

20 noiembrie 1989, Convenția a fost

ratificată ulterior de toate guvernele țărilor

lumii (cu excepția Somaliei si SUA). Acest

document universal este în vigoare în

Republica Moldova din 25 februarie 1993.

Prin ratificarea Convenției, Guvernele se

angajează să asigure copiilor un mediu

sigur și favorabil pentru creștere, oferindu-le

acces la educație și asistență medicală de

calitate și standarde bune de viață.

LEGI, CONVENŢII INTERNAŢIONALE 
PRIVIND DREPTURILE COPIILOR 

https://www.investigatii.md/ro/investigatii/drepturile-copilului/16-22-noiembrie-saptamana-drepturilor-copilului

https://www.investigatii.md/ro/investigatii/drepturile-copilului/16-22-noiembrie-saptamana-drepturilor-copilului


LEGISLAŢIA REPUBLICII MOLDOVA

http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=356341

La nivel național, Republica Moldova garantează dreptul la viață prin Constituția Republicii Moldova,

articolul 243 și Legea privind drepturile copilului nr. 338 din 15 decembrie 1944, care în articolul 4 prevede

obligația de a recunoaște dreptul copilului la viață și inviolabilitate fizică și psihică.

http://old.ombudsman.md/sites/default/files/document/attachments/raport_copil_2017def.pdf

http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=356341
http://old.ombudsman.md/sites/default/files/document/attachments/raport_copil_2017def.pdf


Primul pas făcut de UNICEF la 20 noiembrie 1959, a fost emiterea Declaraţiei 

Drepturilor Copilului. De atunci, ziua de 20 noiembrie este Ziua Universală a 

Drepturilor Copilului



În articolul 3 al Declaraţiei Universale a Drepturilor Omului se prevede

că „orice fiinţă are dreptul la viaţă, la libertate şi la securitatea sa”. În

articolul 6 din Pactul Internaţional privitor la drepturile civile şi politice

este precizat: „Dreptul la viaţă este inerent persoanei umane. Acest

drept trebuie ocrotit prin lege. Nimeni nu poate fi privat de viaţa sa în

mod arbitrar”.

Convenţia Europeană a Drepturilor Omului garantează dreptul la viaţă

al oricărei persoane, dar reglementează, în acelaşi timp, şi cazurile în

care se poate aduce atingere acestuia. De asemenea, Convenția ONU

cu privire la drepturile copilului, la articolul 6, prevede: „Statele părți

recunosc dreptul la viață a fiecărui copil și vor face tot ce le stă în

putință pentru a asigura supravegherea și dezvoltarea copilului”.

http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&id=285802

http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=356341

http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&id=285802
http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=356341
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PROTECŢIA DREPTURILOR COPILULUI

Fiecare copil are dreptul la protecţie. În Republica Moldova, UNICEF consolidează

sistemele naţionale de protecţie a copilului, în special în domeniile separării de familie,

accesului la justiţie și protecţiei împotriva violenţei, abuzului și exploatării.

https://www.unicef.org/moldova/ce-facem/protecţia-copilului

https://www.unicef.org/moldova/ce-facem/protecţia-copilului






COMBATEREA VIOLENȚEI ÎMPOTRIVA COPIILOR



DREPTURILE DE DEZVOLTARE

Drepturile de dezvoltare se referă la acea

legislaţie care le permite copiilor să îşi

dezvolte personalitatea, talentele, abilităţile

mentale şi fizice. Copiii au drepturi de

dezvoltare intelectuală, precum dreptul la

educaţie, drepturi medicale, dreptul la

îngrijiri medicale, dreptul la asistenţa

sociala şi dreptul la joacă. Parinţii sunt

responsabili pentru asigurarea dezvoltării

normale a copilului. Statul trebuie să ajute

parinţii în această sarcină prin furnizarea

unor facilităţi precum şcoli, spitale şi alte

instituţii similare.

https://www.slideshare.net/alidasecan/drepturile-copilului-10896012

https://www.slideshare.net/alidasecan/drepturile-copilului-10896012




DREPTUL LA FAMILIE





DREPTURILE DE PARTICIPARE

Drepturile de participare le acordă posibilitatea copiilor să aibă un cuvânt de spus în ceea ce priveşte

vieţile lor. Ei pot astfel să îşi exprime părerile, să discute problemele pe care le consideră importante,

şi să caute şi să primească informaţii relevante pentru ei.

https://www.slideshare.net/alidasecan/drepturile-copilului-10896012

Principiile de bază ale participării:

 O abordare etică: transparenţă, onestitate,

responsabilitate;

 Un mediu prietenos pentru copil;

 Egalitatea şanselor ;

 Participarea promovează siguranţa şi protecţia

copiilor.

https://www.slideshare.net/alidasecan/drepturile-copilului-10896012


DREPTURILE COPIILOR ÎN DOCUMENTE PUBLICATE DE 
INSTITUŢIILE EUROPENE, PROIECTE, ONG-URI



ÎN PUBLICAŢII PERIODICE





RESURSE ELECTRONICE

https://ru.calameo.com/search#search-

drepturile%20copiilor/books

https://issuu.com/search?q=drepturile%20copiilor

https://ru.calameo.com/search#search-drepturile%20copiilor/books
https://issuu.com/search?q=drepturile copiilor


https://methods.sagepub.com/Search/Results https://www.cambridge.org/core/search?q=children%27s+

rights&_csrf=ofXN26Un-yCgMo1ATmFxg20jEvJ9j1Xr0i0A

http://www.ilo.org/Search5/search.do

https://methods.sagepub.com/Search/Results
https://www.cambridge.org/core/search?q=children's+rights&_csrf=ofXN26Un-yCgMo1ATmFxg20jEvJ9j1Xr0i0A
http://www.ilo.org/Search5/search.do


https://drepturilecopilului.md/index.php/ro/

http://irp.md/library/legislation/national_legislation.html

http://artico.md/cunoaste-drepturile-copilului/

http://www.fondsperanta.com/md/low

https://drepturilecopilului.md/index.php/ro/
http://irp.md/library/legislation/national_legislation.html
http://artico.md/cunoaste-drepturile-copilului/
http://www.fondsperanta.com/md/low


• https://www.unicef.org/moldova/ce-facem/protec%C5%A3ia-

copilului

• https://cnpdc.gov.md/

• https://www.living-democracy.ro/textbooks/volume-5/part-

3/documents-and-teaching-material-4/

https://www.unicef.org/moldova/ce-facem/protec%C5%A3ia-copilului
https://cnpdc.gov.md/
https://www.living-democracy.ro/textbooks/volume-5/part-3/documents-and-teaching-material-4/


https://dreptmd.wordpress.com/teze-de-an-licenta/protectia-

drepturilor-copilului-in-republica-moldova/

https://tdh-

moldova.md/index.php?pag=forum&opa=topic&cid=12&rid=97

2&l=ru

http://old.ombudsman.md/ro/content/avocatul-poporului-

pentru-protectia-drepturilor-copilului-invita-copiii-la-ziua-usilor

https://dreptmd.wordpress.com/teze-de-an-licenta/protectia-drepturilor-copilului-in-republica-moldova/
https://tdh-moldova.md/index.php?pag=forum&opa=topic&cid=12&rid=972&l=ru
http://old.ombudsman.md/ro/content/avocatul-poporului-pentru-protectia-drepturilor-copilului-invita-copiii-la-ziua-usilor


https://tdh-

moldova.md/index.php?pag=news&id=710&rid=412&l=ro

https://www.salvaticopiii.ro/ce-facem/drepturile-

copilului/participarea-copiilor

https://tdh-moldova.md/index.php?pag=news&id=710&rid=412&l=ro
https://www.salvaticopiii.ro/ce-facem/drepturile-copilului/participarea-copiilor
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