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Cuvânt înainte
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Introducere



INDIVIZI,
SOCIETATE, STAT
Cine și cum ne conduce
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Regulile din viața noastră
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Exista reguli fn lift: nu pot urea in cabina liftului mai multe persoane decat sarcina maxima 

admisa, nu se fumeaza, copiii trebuie insotiti de adulti, in caz de pericol se activeaza butonul de 

alarma. Sunt reguli de utilizat scara rulanta: cei care stationeaza ocupa partea dreapta l?i cei 

care se deplaseaza vor folosi partea stanga a scarii. 

Exista reguli fn salile de film sau spectacole: se respecta locul indicat pe bilet, telefonul se da pe 

modul silenµos, filmul nu se inregistreaza video, nu se servesc alimente intr-un mod zgomotos sau 

cu miros puternic. La spectacolele de muzica clasica, opera sau balet regulile sunt mai stricte: µnuta 

trebuie sa fie eleganta, parfumul discret, haina se lasa la garderoba, sosirea se face cu 15 minute 

inainte; se aplauda solistul, dirijorul l?i orchestra cand apar pe scena; in timpul spectacolului nu se 

fac fotografii l?i filmari, nu se converseaza nici macar in l?Oapta, nu se despacheteaza ambalaje sau 

sticle, daca suferW de tuse folosiµ bomboane speciale sau sirop, nu se umbla prin sala; nu se aplauda 

intre paftile lucrarii, iar la sfarl?itul lucrarii se aplauda, inclusiv ridicandu-se in picioare l?i strigand 

,,Brava!" pentru o artista l?i ,,Bravi!" pentru un grup de interpreti. 

Exista reguli fn caz de incendiu: trebuie evitata panica, Ul?ile l?i ferestrele se inchid daca este 

timp, cladirea se evacueaza rapid l?i nu se iau obiecte personale sau de imbracaminte, sunt 

salvate persoanele care au nevoie de ajutor, nu se folosel?te liftul. �i exista reguli in caz de 

cutremur: nu se parasel?te cladirea, se sta departe de ferestre l?i de peretii exteriori, trebuie sa va 

ghemuiti pe genunchi l?i coate, cu fata in jos, sub o banca de clasa, o masa solida sau un birou 

solid, dupa caz, apucand cu mainile piciorul mesei, al biroului sau al bancii, ori stand in cadrul 

Ul?ii ori sub o grinda. 

Exista reguli pe partie cand ne dam cu schiurile, placa sau sania: semnele de pe partie trebuie 

respectate; la fel, trebuie respectati ceilalti sportivi; casca este un accesoriu obligatoriu; urcam sau 

coboram fara schiuri numai pe margine; adaptam viteza la pregatirea noastra, marimea pantei l?i 

aglomeratia de pe partie; oprirea pe partie este interzisa in zonele inguste sau acolo unde 

vizibilitatea este redusa; daca am cazut, trebuie sa ne deplasam cat mai repede din acel loc. 

Dupa cum exista reguli pe plaja litoralului: nu se face plaja intre orele n-16; se utilizeaza pentru 

piele crema cu factor ridicat de protectie; cearl?aful nu se instaleaza in zona de l?ezlonguri; 

resturile se arunca la col?ul de gunoi, nu in nisip; nudism se face doar in locuri special amenajate 

pentru aceasta. Iata ce simbolizeaza steagurile arborate la foil?oarele salvamarilor: ,,steag rol?u cu 

galben" - salvamarul este prezent, scaldatul este permis; ,,steag galben" - marea este agitata, 

scaldatul este permis doar inotatorilor experimentati; ,,steag rol?u" - scaldatul este interzis. 

Exista reguli morale sau de bun-simt: se respecta cuvantul dat, nu se intarzie la o intalnire, nu se 

arunca mizerie pe strada, nu se scuipa pe jos. Nu se asculta muzica la un volum ridicat nici 

acasa la difuzor l?i nici intr-un mijloc de transport la cal?ti. 

Exista reguli religioase: biserica se frecventeaza in mod regulat; nu se l?Optel?te l?i nu se sta cu 

mainile la spate intr-o biserica; copiii in unele culte, tinerii in altele, se boteaza; se tine post in 

perioadele indicate; in unele culte se merge la spovedanie eel puµn anual; barbatii intra in 

biserica inaintea femeilor l?i in unele culte ei se al?aza in partea dreapta; acolo unde exista altar, 

femeile nu pot patrunde in zona respectiva decat in ziua sfintirii bisericii; se evita sarutatul 

icoanelor de persoanele rujate; lumanarile se aprind in locurile special amenajate. 



Suntem liberi respectând legile
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Constituția



Legile și organele care le adoptă





Respectarea legilor este obligatorie



Atitudinea față de încălcarea legilor

”





Alegerea în funcții publice și demnități





COPILUL, TÂNĂRUL
ȘI DREPTURILE
Cine este „copil”

Cine este „adolescent”

Cine este „tânăr”
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Apariția drepturilor omului și ale copilului



Drept și drepturi

Drepturile copilului și organele care le apără





OMUL ȘI
DREPTUL LA VIAȚĂ

Nașterea

Moartea
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Războiul și terorismul



Sinuciderea și eutanasia



Fenomene meteorologice și hidrologice periculoase





COPILUL ȘI
IDENTITATEA SA

Numele copilului
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Cartea de identitate



Cetățenia copilului





COPILUL ȘI FAMILIA
DIN CARE FACE PARTE

Dreptul de a-și cunoaște părinții
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Dreptul de a fi crescut și îngrijit de părinți

Părinți în străinătate



Părinți despărțiți și cei divorțați



Gradele de rudenie



Respectarea rudelor și a memoriei celor decedați

Familia extinsă

Pedepsele





Violența domestică





Protejarea copiilor lipsiți de familie

Răpirea și abandonul









TÂNĂRUL ȘI 
SĂNĂTATEA
Servicii medicale
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Alcoolul



Tutunul

Pastile, etnobotanice, droguri



Mediu și nutriție



Protecția consumatorilor





VIAȚA INTIMĂ ȘI DE
FAMILIE A TÂNĂRULUI

Sexul și contracepția
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Infecții venerice



Agresiunile sexuale și coruperea sexuală a minorilor



Violul





Prescripția răspunderii autorului

Nașterea și avortul



Concubinajul și căsătoria



Traficul de persoane pentru exploatare sexuală







ELEVUL ȘI
ȘCOALA

Învățământul

Pedepsele
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Violența în școală



Bullyingul

Drepturile elevilor și recompensarea lor





Îndatoririle și interdicțiile



Sancționarea elevilor



Absențele nemotivate

Integritatea în educație





Deficiențele și dizabilitățile



Nediscriminarea



Minoritățile

Copiii instituționalizați



Copiii refugiați



Dreptul la activități extrașcolare





CIRCULAȚIA ȘI
CĂLĂTORIILE

Codul rutier

Circulația ca pieton
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Circulația cu bicicleta



Circulația cu scuterul și cu ATV-ul

Circulația cu vehiculul



Acordarea primului ajutor

Călătoria cu taxiul



Călătoria cu metroul

Călătoria cu trenul



Călătoria cu autobuzul, troleul, tramvaiul





Călătoria cu avionul

Călătorii peste graniță



Călătorii în țări din UE





ACTELE ȘI BUNURILE
MINORULUI

Contul bancar

Alocația de stat pentru copil
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Obligația de întreținere

Pensia de urmaș



Documentele și lucrurile personale



Animalele de companie





Bunuri găsite

Armele albe și armele de foc







TÂNĂRUL ȘI
MUNCA
Contractul de muncă
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Activitatea ca zilier



Internship-ul

Voluntariatul



Exploatarea prin muncă



Șomajul





COPILUL, TÂNĂRUL ȘI
MIJLOACELE DE
COMUNICARE
Mass-media și social-media
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Jocurile video

Internetul și Dark Web-ul



•• 

Site-uri internationale utile: 

www.coe.int/children - site al Consiliului Europei destinat copiilor; 

www.coe.int/youth - site al Consiliului Europei destinat tinerilor; 

www.coe.int/compasito - manual de educape pentru drepturile omului dedicat copiilor; 

www.coe.int/compass - manual de educape pentru drepturile omului dedicat tinerilor; 

http://europa.eu/kids-corner/ - site al Uniunii Europene despre drepturile 

copiilor �i adolescentilor; 

https://ec.europa.eu/0-18/ - site interactiv al Uniunii Europene pentru drepturile copiilor; 

http://europa.eu/youreurope - site de sprijin �i consiliere pentru deplasarea in 

interiorul UE; 

www.coe.int/edc - site al Consiliului Europei privind educatia pentru cetatenie 

democratica �i drepturile omului; 

www.coe.int/istanbulconvention - site impotriva violentei asupra femeilor �i 

a violentei domestice; 

http://eur-lex.europa.eu - legislatia oficiala a Uniunii Europene. 

Totodata internetul este �i un extraordinar mijloc de comunicare. Oamenii citesc sau comunica 

prin intermediul site-urilor, blogurilor, video blogurilor, canalului youtube, retelelor de 

socializare, casutelor po�tale electronice. De asemenea, folosesc internetul pe telefoanele smart 

pentru a comunica prin intermediul diverselor aplicatii. 

Navigarea pe internet nu este lipsita de pericole sau sancµuni: este ilegala utilizarea de 

programe fara a detine licenta, nimeni nu are voie sa descarce sau sa detina filme porno cu 

minori, unele programe contin viru�i sau mecanisme de spionat, descarcarea cu scop de 

vanzare a jocurilor sau filmelor piratate nu este permisa. 

Daca am asemana cu un ghetar, Internetul este doar varful acestuia. Restul este Dark Web-ul, 

care este alcatuit din diverse retele (Darknet-uri); unele retele sunt de la unul la unul, altele 

sunt pentru public dar pentru accesarea unora este necesar un browser special.. Dark Web 

asigura anonimizarea utilizatorilor, insa este o piata cu pornografie infantila, 

arme, droguri, bani fal�i.. Zona este frecventata de hackeri, 

terori�ti, sau de infractori care spala bani 

prin utilizarea de monede virtuale .. 

Simpla comandare din Romania a 

unei cantitati de droguri in 

strainatate pe Darknet �i plata 

cu Bitcoin face ca eel in cauza 

Sa fie urmarit pentru 

comiterea infractiunii de 

trafic de droguri.. 



Mediul fizic și spațiul cibernetic

Pericolele utilizării computerului și Internetului







Parolele

Telefonul și tableta



Datele de comunicare și conținutul comunicărilor



Agresorii online

Dreptul la propria imagine



Pornografia infantilă







PARTICIPAREA LA
LUAREA DECIZIILOR
Libertatea de exprimare
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Libertatea de asociere și reuniune pașnică



Petrecerile



Alegerea în organismele unităților școlare



Libertatea de gândire, conștiință și religie



Accesul la informații publice



OAMENII
LEGII

Poliția și Jandarmeria
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Judecătorii



Procurorii



Grefierii

Avocații și consilierii juridici

Integritatea judiciară



Organismele și curțile de justiție internaționale







MINORUL ÎN
PROCESUL JUDICIAR
Responsabilitatea și răspunderea

”
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Activitatea de prevenție





Minorul victimă

Tânărul infractor







Copilul care nu răspunde penal



Minorul martor



Procesulpenal

”
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Procesul civil
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