
Care sunt DREPTURILE COPILULUI

Drepturi egale pentru toți copiii din județul Covasna: 
promovarea și respectarea drepturilor copilului în cadrul 
familiei

„Aproape de familie - proiect pentru reducerea 
instituționalizării copiilor din județul Covasna”



Ce reprezintă DREPTURILE COPIILOR 

 Drepturile tuturor persoanelor sub 18 ani

 Sunt reglementate de Convenția asupra Drepturilor Copilului, adoptată de 
Adunarea Generală a Națiunilor Unite la 20 noiembrie 1989 și asumată și
de România

 La noi, Legea nr. 272 din 21 iunie 2004 (republicată) reprezintă cadrul
legal privind respectarea, promovarea și garantarea drepturilor copilului



Importanța respectării DREPTURILOR COPILULUI

 Scopul acestor legi (internaționale și naționale) este de a proteja copiii și tinerii

 Atât părinții, cât și instituțiile și toți membrii comunității sunt obligați să 
respecte drepturile copilului și să se asigure că nu le sunt încălcate

 Copiii trebuie să fie respectaţi, să aibă acces deplin la drepturile care sunt
conferite tuturor cetățenilor, însă cu o atenție aparte acordată nevoilor speciale
de protecţie si îngrijire ale lor, pentru că sunt mult mai vulnerabili decât adulții



Principalele DREPTURI ALE COPIILOR

Să fie tratați cu 
DEMNITATE ȘI 
RESPECT 

Să fie protejați 
împotriva 

DISCRIMINĂRII 

Să aibă HRANĂ, 
SIGURANȚĂ, 
ÎNGRIJIRE 
MEDICALĂ, 

EDUCAȚIE 

Să li se permită 
să joace un ROL 
ACTIV ÎN 
SOCIETATE / 
VOCEA LOR SĂ 

FIE AUZITĂ



DREPTURILE COPILULUI PREVĂZUTE DE LEGE
(obligatoriu de respectat)

1. Copilul are DREPTUL SĂ CREASCĂ ALĂTURI DE PĂRINȚI, într-un mediu cu afecțiune și
siguranță materială și morală. 

2. Copilul are DREPTUL DE A MENȚINE RELAȚII ȘI CONTACTE DIRECTE CU PĂRINȚII, 
rudele și apropiații lui, inclusiv în caz de separare de ambii părinți sau de unul din ei, 
dacă nu contravine interesului copilului sau dacă părinții locuiesc în state diferite.



DREPTURILE COPILULUI PREVĂZUTE DE LEGE
(obligatoriu de respectat)

 3. Copilul are DREPTUL DE A BENEFICIA DE UN 
NIVEL DE TRAI OPTIM pentru dezvoltarea sa.

 4. Copilul are DREPTUL DE A SE BUCURA DE CEA 
MAI BUNĂ STARE DE SĂNĂTATE POSIBILĂ și de a 
beneficia de serviciile medicale și de recuperare 
necesare. 

 5. Copilul are DREPTUL DE A PRIMI O 
EDUCAȚIE DE CALITATE.

 6. Copilul are DREPTUL DE A FI 
PROTEJAT ÎMPOTRIVA EXPLOATĂRII și 
oricăror forme de violență, neglijență, 
abuz sau rele tratamente.



DREPTURI LEGATE DE PROPRIA PERSOANĂ A COPILULUI 
(obligatoriu de respectat)

 7. Copilul are DREPTUL LA PROTEJAREA 
IMAGINII publice și a vieții sale intime, private și 
familiale.

 8. Copilul are DREPTUL LA VIAȚĂ CULTURALĂ 
PROPRIE (în cazul celor care aparțin unei 
minorități etnice, religoase sau lingvistice).

 9. Copilul are DREPTUL LA LIBERTATE 
DE ASOCIERE. 

 10. Copilul are DREPTUL LA LIBERTATE 
de exprimare, de gândire, de conștiință 
și religie.  

 11. Copilul are DREPTUL LA STABILIREA 
ȘI PĂSTRAREA IDENTITĂȚII sale.



DREPTURI REFERITOARE LA DEZVOLTAREA COPILULUI
(obligatoriu de respectat)

 12. Copilul are DREPTUL DE A BENEFICIA DE 
ASISTENȚĂ SOCIALĂ ȘI DE ASIGURĂRI SOCIALE, 
în funcție de resursele și de situația părinților.

 13. Copilul are DREPTUL LA ODIHNĂ și LA 
VACANȚĂ.

 14. Copilul are DREPTUL DE A FI 
PROTEJAT împotriva consumului de 
droguri și alte substanțe care îi pun 
sănătatea în pericol.

 15. Copilul cu handicap are DREPTUL 
LA  ÎNGRIJIRE SPECIALĂ, adaptată 
nevoilor sale.



DREPTURI REFERITOARE LA DEZVOLTAREA COPILULUI
(obligatoriu de respectat)

 16. Orice copil care este, temporar sau defini-
tiv, lipsit de ocrotirea părinților săi sau care,  
pentru a-i proteja interesele, nu poate fi lăsat în 
grija părinților are DREPTUL LA PROTECȚIE 
ALTERNATIVĂ din partea instituțiilor statului, 
pentru a i se asigura o dezvoltare sănătoasă.

 17. Copilul are DREPTUL DE A-I FI 
RESPECTATE PERSONALITATEA ȘI 
INDIVIDUALITATEA SA și nu poate fi 
supus pedepselor fizice sau altor 
tratamente umilitoare ori degradante.

 18. Copilul are DREPTUL SĂ DEPUNĂ ȘI 
SINGUR PLÂNGERI referitoare la 
încălcarea drepturilor sale 
fundamentale.



 Răspunderea pentru creșterea și asigurarea dezvoltării copilului revine în primul rând 
PĂRINȚILOR

 Responsabilitatea revine apoi și COMUNITĂȚII din care fac parte copilul și familia sa, iar 
AUTORITĂȚILE PUBLICE LOCALE au obligația de a sprijini părinții, prin servicii diversificate, 
accesibile și de calitate, corespunzătoare nevoilor copilului.

 Intervenția statului este COMPLEMENTARĂ, asigură protecția copilului și garantează 
respectarea tuturor drepturilor sale prin activitatea instituțiilor statului și a autorităților publice 
cu atribuții în acest domeniu.

 Părinții AU DREPTURI, dar au, de asemenea, și OBLIGAȚII vizavi de copiii lor, de instituții și de 
întreaga comunitate din care fac parte.

RESPONSABILITĂȚI PRIVIND RESPECTAREA DREPTURILOR COPILULUI



DREPTURILE COPILULUI – VIDEO PENTRU COPII 

• Polonezul JANUSZ KORCZAK este considerat PĂRINTELE 
DREPTURILOR COPILULUI, un pedagog care a luptat pentru aceste 
drepturi.

• Anul trecut, Institutul Polonez din România, care este partenerul 
anual al Festivalului Drepturilor Copilului, organizat de Federația 
ONG-urilor Neguvernamentale pentru Copil (FONPC), a realizat un 
video scurt creat de copii pentru copii, în care explică pe înțelesul lor 
care sunt drepturile copilului. Vă invit să-l vizionăm împreună:

https://www.youtube.com/watch?v=ymw-P0awwS8

https://www.youtube.com/watch?v=ymw-P0awwS8


VĂ MULȚUMESC !

OANA CRĂCIUN – EXPERT EVENIMENTE ȘI ACȚIUNI SOCIALE

FUNDAȚIA SERA ROMÂNIA BUCUREȘTI


