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Anexa nr.5 la HCL Cop a Mic nr.8/2013          

CCAARRTT AA  DDRREEPPTT UU RRII LLOORR  
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CARTA DREPTURILOR BENEFICIARIILOR  

Centrul de zi Maria Cop a Mic ia in considerare primordialitatea respect rii 

drepturilor copilului, considerând ca autoritatile si adultii au obligatia angajarii in mod real si 

efectiv in respectarea acestui principiu si a aplicarii prevederilor Conventiei cu privire la 

drepturile copilului tuturor copiilor. 

De asemenea, aceea i factori sunt responsabili pentru asigurarea unui mediu sigur si 

s n tos copiilor, in familie, comunitate si na iune. 

În cadrul centrului se respecta, promoveaz si garanteaz drepturile copilului stabilite 

prin Constitu ia României si Legea nr. 272/2004 in concordanta cu prevederile Conven iei 

Organiza iei Na iunilor Unite cu privire la drepturile copilului, ratificata prin legea nr. 18/1990, 

republicata si ale celorlalte acte interna ionale in materie la care România este parte. 

In centrul de zi se faciliteaz copiilor urm toarele drepturi:  

1. In toate ac iunile care privesc copiii, întreprinse in cadrul Centrului de zi, interesele 

copilului prevaleaz . 

2. Prin programele desf urate se are in vedere asigurarea bun st rii copiilor inând seama 

de drepturile si obliga iile p rin ilor.  

3. Copiii au dreptul la familie si la men inerea rela iilor personale si contactelor directe cu 

rudele si cu alte persoane fata de care copiii au dezvoltat leg turi de ata ament.  

4. Orice copil are dreptul de a-si cunoa te rudele si de a între ine rela ii personale cu 

acestea, precum si cu alte persoane al turi de care copilul s-a bucurat de viata de familie, 

in m sura in care acest lucru nu contravine interesului sau superior.  

5. P rin ii sau un alt reprezentant legal al copilului nu pot împiedica rela iile personale ale 

acestuia cu bunicii, fra ii si surorile ori cu alte persoane al turi de care copilul s-a bucurat 

de viata de familie, decât in cazurile in care instan a decide in acest sens, apreciind ca 

exista motive temeinice de natura a primejdui dezvoltarea fizica, psihica, intelectuala sau 

morala a copilului. 

6. Copilul are dreptul la protejarea imaginii sale publice si a vie ii sale intime, private si 

familiale.  

7. Este interzisa orice ac iune de natura sa afecteze imaginea publica a copilului sau dreptul 

acestuia la viata intima, privata si familiala.  
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8. Copiii nu pot fi folosi i sau expu i de c tre p rin i, reprezentan i legali sau alte persoane 

responsabile de cre terea si îngrijirea lor, in scopul de a ob ine avantaje personale sau de 

a influenta deciziile autoritarilor publice. 

9. Copilul are dreptul la libertate de exprimare.  

10. Copilul are libertatea de a caut si de a primi informa ii de orice natura, care vizeaz 

promovarea bun st rii sale sociale, spirituale si morale, s n tatea sa fizica si mentala, sub 

orice forma si prin orice mijloace la alegerea sa. 

11. Parintii sau, dup caz, al i reprezentan i legali ai copilului, persoanele care au in 

plasament copii, precum si personalul din Centrul de zi care, prin natura ocupa iei, 

promoveaz si asigura respectarea drepturilor copiilor au obliga ia de a le asigura 

informa ii, explica ii si sfaturi, in func ie de vârsta si de gradul de în elegere al acestora, 

precum si de a le permite sa-si exprime punctul de vedere, ideile si opiniile. 

12. Copilul capabil de discern mânt are dreptul de a-si exprima liber opinia asupra oric rei 

probleme care îl prive te. 

13.  In orice procedura judiciara sau administrativa care îl prive te copilul are dreptul de a fi 

ascultat.  

14. Dreptul de a fi ascultat confer copilului posibilitatea de a cere si de a primi orice 

informa ie pertinenta, de a fi consultat, de a-si exprima opinia si de a fi informat asupra 

consecin elor pe care le poate avea opinia sa, daca este respectata, precum si asupra 

consecin elor oric rei decizii care îl prive te.  

15. Copilul are dreptul la libertate de gândire, de con tiin a si de religie.  

16. Parintii îndruma copilul, potrivit propriilor convingeri, in alegerea unei religii, in 

condi iile legii, inând seama de opinia, vârsta si de gradul de maturitate a acestuia, fara 

a-l putea obliga sa adere la o anumita religie sau la un anumit cult religios.  

17. Religia copilului care a împlinit 14 ani nu poate fi schimbata fara consimtamantul 

acestuia; copilul care a împlinit vârsta de 16 ani are dreptul sa-si aleag singur religia. 

18. Copilul are dreptul la libera asociere in structuri formale si informale, precum si libertatea 

de întrunire pa nica, in limitele prev zute de lege.  

19. Copilul apar inând unei minoritati na ionale, etnice, religioase sau lingvistice are dreptul 

la viata culturala proprie, la declararea apartenen ei sale etnice, religioase, la practicarea 
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propriei sale religii, precum si dreptul de a folosi limba proprie in comun cu al i membri 

ai comunitatii din care face parte.  

20. Copilul are dreptul la respectarea personalit ii si individualit ii sale si nu poate fi supus 

pedepselor fizice sau altor tratamente umilitoare ori degradante.  

21. Masurile de disciplinare a copilului nu pot fi stabilite decât in acord cu demnitatea 

copilului, nefiind permise sub nici un motiv pedepsele fizice ori acelea care afecteaz 

negativ dezvoltarea fizica, psihica sau starea emo ionala a copilului. 

22. Copilul are dreptul sa depun singur plângeri referitoare la incalcarea drepturilor sale 

fundamentale.  

23. Copilul este informat asupra drepturilor sale, precum si asupra modalitatilor de exercitare 

a acestora.  

24. Copilul are dreptul sa fie crescut in condi ii care sa permit dezvoltarea sa fizica, mentala, 

spirituala, morala si sociala. 

25. Personalul Centrului de zi urm re te identificarea situa iilor de risc care pot determina 

separarea copilului de parintii s i, precum si prevenirea comportamentelor abuzive ale 

p rin ilor si a violentei in familie.  

26. Copilul are dreptul de a se bucura de cea mai buna stare de s n tate pe care o poate atinge 

si de a beneficia de serviciile medicale si de recuperare necesare pentru asigurarea 

realiz rii efective a acestui drept. 

27. Copilul are dreptul de a beneficia de un nivel de trai care sa permit dezvoltarea sa fizica, 

mentala, spirituala, morala si sociala.  

28. Copilul are dreptul de a beneficia de asistenta sociala si de asigur ri sociale, in func ie de 

resursele si de situa ia in care se afla acesta si persoanele in între inerea c rora se g se te.  

29. Copilul are dreptul de a primi o educa ie care sa ii permit dezvoltarea, in condi ii 

nediscriminatorii, a aptitudinilor si personalit ii sale.  

30.  Copilului ii este asigurat accesul gratuit la educa ia pre colara si la invatamantul general 

obligatoriu. 

31. Copiii care au abandonat coala au dreptul de a participa la cursuri speciale de preg tire, 

in vederea reintegr rii lor in sistemul na ional de invatamant;  
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32. Pentru fiecare copil este respectat dreptul la timp de odihna si timp liber, precum si de a  

participa liber la viata culturala si artistica. 

33. In vederea prevenirii abandonului colar din motive economice, Centrul de zi acorda ca 

forme de sprijin copiilor , hrana, rechizite, imbracaminte, in limita resurselor existente. 

34. In cadrul procesului instructiv-educativ copilul are dreptul de a fi tratat cu respect de 

c tre cadrele didactice, de a fi informat asupra drepturilor sale, precum si asupra 

modalit ilor de exercitare a acestora. Pedepsele corporale in cadrul procesului instructiv-

educativ sunt interzise.  

35. Copilul beneficiaz de timp suficient pentru odihna si vacanta, participa in mod liber la 

activit ile recreative proprii vârstei sale si la activit ile culturale, artistice si sportive 

desf urate prin programul Centrului de zi.  

36. Copilul are dreptul de a fi protejat împotriva oric ror forme de violenta, abuz, rele 

tratamente sau neglijare.  

37. Personalul centrului de zi, parintii, copilul si alte persoane fizice, precum si copilul pot 

sesiza autorit ile abilitate de lege sa ia masurile corespunz toare pentru a-l proteja 

împotriva oric ror forme de violenta, inclusiv violenta sexuala, v t mare sau de abuz 

fizic sau mental, de rele tratamente sau de exploatare, de abandon sau neglijare. 

38. Angaja ii Centrului de zi care, prin natura profesiei, intra in contact cu copilul si au 

suspiciuni asupra unui posibil caz de abuz, neglijare sau rele tratamente au obliga ia de a 

sesiza de urgenta Direc ia Generala de Asistenta Sociala si Protec ia Copilului Sibiu. 

39. Parintii copilului sau, dup caz, alt reprezentant legal al acestuia, Centrul de zi împreuna 

cu autorit ile publice au obliga ia sa ia toate masurile corespunz toare pentru a facilita 

readaptarea fizica si psihologica si reintegrarea sociala a oric rui copil care a fost victima 

oric rei forme de neglijenta, exploatare sau abuz, de tortura sau pedeapsa ori tratamente 

crude, inumane sau degradante.  

40. Acelea i persoane asigura condi iile necesare pentru ca readaptarea si reintegrarea sa 

favorizeze s n tatea, respectul de sine si demnitatea copilului.  

41. Copilul are dreptul de a fi protejat împotriva exploat rii si nu poate fi constrâns la o 

munca ce comporta un risc poten ial sau care este susceptibila sa ii compromit educa ia 
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ori sa ii d uneze sanatatii sau dezvolt rii sale fizice, mentale, spirituale, morale ori 

sociale. 

42. Copilul are dreptul de a fi protejat împotriva folosirii ilicite de stupefiante si substan e 

psihotrope.  

43. Sunt interzise aplicarea pedepselor fizice sub orice forma, precum si privarea copilului de 

drepturile sale de natura sa pun in pericol viata, dezvoltarea fizica, mentala, spirituala, 

morala sau sociala, integritatea corporala, s n tatea fizica sau psihica a copilului, atât in 

familie cat si in orice instituite care asigura protec ia, îngrijirea si educarea copiilor. 

44. 

 

Copilul are dreptul la protec ie împotriva oric rei forme de exploatare.                                                                               

 

Parintii sunt implica i in programul centrului si sprijini i / consilia i pentru asumarea 

obliga iilor si exercitarea drepturilor p rinte ti, astfel:  

1. Ambii p rin i sunt responsabili pentru cre terea copiilor lor. 

2. Exercitarea drepturilor si îndeplinirea obliga iilor p rinte ti trebuie sa abia in vedere 

interesul superior al copilului si sa asigure bun starea materiala si spirituala a copilului, in 

special prin îngrijirea acestuia, prin men inerea rela iilor personale cu el, prin asigurarea 

cre terii, educ rii si între inerii sale, precum si prin reprezentarea sa legala si administrarea 

patrimoniului sau.   

In acest scop p rin ii sunt obliga i:  

a) sa supravegheze copilul;  

b) sa coopereze cu copilul si sa ii respecte viata intima, privata si demnitatea;  

c) sa informeze copilul despre toate actele si faptele care l-ar putea afecta si sa ia in 

considerare opinia acestuia; 

d) sa întreprind toate masurile necesare pentru realizarea drepturilor copilului lor;  

e) sa coopereze cu personalul Centrului de zi, cu alte persoane fizice si persoane 

juridice care exercita atribu ii in domeniul îngrijirii, educ rii si formarii 

profesionale a copilului. 

f) informarea p rin ilor si a copiilor cu privire la s n tatea si alimenta ia copilului, 

inclusiv cu privire la avantajele al pt rii, igienei si salubrit ii mediului 

înconjur tor;  
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g) dezvoltarea de ac iuni si programe pentru ocrotirea sanatatii si de prevenire a 

bolilor, de asistenta a p rin ilor si de educa ie, precum si de servicii in materie de 

planificare familiala;  

h) dezvoltarea de programe de educa ie pentru parintii tineri, inclusiv in vederea 

prevenirii violentei in familie;  

3.  Parintii copilului au cu prioritate dreptul de a alege felul educa iei care urmeaz sa fie data 

copiilor lor si au obliga ia sa înscrie copilul la coala si sa asigure frecventarea cu regularitate de 

c tre acesta a cursurilor colare.  

4. P rin ilor sau, dup caz, altor reprezentan i legali le revine in primul rând responsabilitatea 

de a asigura, in limita posibilit ilor, cele mai bune condi ii de viata necesare cre terii si 

dezvolt rii copiilor; parintii sunt obliga i sa le asigure copiilor locuin a, precum si condi iile 

necesare pentru cre tere, educare, invatatura si preg tirea profesionala.     

PRESEDINTE DE SEDIN TA 
CIUCA Marius 

CONTRASEMNEAZA 
SECRETAR 

SERBAN Dorin     

INTOCMIT 
p.sef SPAS 

BENKO Sandor  


