
OFICIUL AVOCATULUI POPORULUI 

mun. Chişinău, str. Sfatul Ţării, 16,
tel: 022 23 48 00, tel/fax: 022 22 54 42,

e-mail: cpdom@mdl.net; 
avocat_copil@yahoo.com;

web: www.ombudsman.md

Ce trebuie să mai ştii despre 
Avocatul Copilului:

OFICIUL AVOCATULUI POPORULUI

Avocatul Copilului îţi poate acorda pro-
tecţie şi asistenţă la cererea ta, fără a 
solicita acordul părinţilor sau al reprezen-
tanţilor legali;

Avocatul Copilului poate înainta în inte-
resele tale acţiuni în instanţele judecăto-
reşti;

Avocatul Copilului poate asista copilul 
aflat în dificultate sau în situaţii de risc, 
fără de a solicita  acordul părinţilor sau al 
reprezentanţilor legali (tutore, curatori, 
asistenţi parentali profesionişti, părinţi 
educatori sau alte persoane care te îngri-
jesc);

Pentru a afla mai multe despre activita-
tea Avocatului Copilului accesează pagina 
oficială a Oficiului Avocatului Poporului – 
ombudsman.md. Pe acest site este rubrică 
Avocatul Copilului şi o Pagină specială pen-
tru copii - www.copil.ombudsman.md.

sau poți discuta pe 
FORUMUL COPIILOR 

http://copiii.webs.md/

Aici vei găsi informații și sfaturi utile, ba 
chiar și un joc. Mascota noastră, Veverița 

Lilu, te așteaptă aici!

Avocatul Poporului 
pentru protecţia 

drepturilor copilului 
este avocatul copiilor 

din țara noastră.

El apără drepturile 
și interesele tuturor 

copiilor… și pe ale tale, 
desigur!



 Personal sau prin scrisoare la adresa: 
mun. Chișinău, str. Sfatul Țării, 

 nr. 16 fie la reprezentanțele acestuia din 
municipiul Bălţi, Comrat, orașul 

Cahul și satul Varniţa;

 Telefonînd la Linia Fierbinte ”Telefonul 
Copilului” la  numărul  080011116;

 Participînd la forumul de discuție de pe 
pagina web: www.ombudsman.md 

cînd fac click pe desenul acesta

vei deschide  pagina pentru copii
http://copil.ombudsman.md/ 

Cine este Avocatul Poporului 
pentru protecţia drepturilor 

copilului?

Cu ce probleme te poţi adresa 
la Avocatul Copilului?

Cum să te adresezi Avocatului 
Poporului pentru protecția 

drepturilor copilului?

Avocatul Copilului este persoana desemna-
tă de Parlament pentru a-ți proteja drepturile 
și interesele. El este independent și veghează 
respectarea drepturilor tale de către autorită-
țile publice centrale și locale, de către persoa-
nele cu funcții de răspundere de toate nivelu-
rile. 

Dreptul la educaţie (din anumite mo-
tive nu ai posibilitatea să mergi la şcoală 
sau nu eşti admis în instituția de învățămînt 
etc.)

Dreptul la familie (părinții tăi au divorțat 
şi te-au lăsat în grija altor persoane, eşti copil 
ce locuieşte într-o casă de copii sau şcoala inter-
nat şi îți doreşti să locuieşti în familie)

Dreptul la sănătate (nu ți-a fost oferită în-
grijire medicală gratuită şi de calitate, nu ți-au 
fost aduse la cunoştință drepturile pacientului, 
ți-a fost refuzată îngrijirea medicală)

Dreptul la nume (din anumite motive la 
naştere nu ți-a fost perfectat certificatul de 
naştere sau acesta a fost pierdut)

Dreptul la opinie (părinții, cadrele didac-
tice sau alte persoane iau o decizie importantă 
care te priveşte, dar nu îți cer părerea ta) 

Dreptul la protecţie de abuzuri și ne-
glijare (nimeni, nici chiar părinții tăi, nu are 
dreptul să te lovească, jignească, înjosească, să 
te numească urît. Nimeni nu te poate lipsi de 
lucrurile care îți asigură supraviețuirea şi dez-
voltarea: afecțiunea, hrana, îmbrăcămintea, 
atenția, educația, timpul liber,etc)

Poţi apela la Avocatul Copilului dacă 
ţi-a fost încălcat:


