
Afl ă care sunt drepturile tale
în mediul digital

Orientările Consiliului Europei pentru respectarea, protejarea 

și îndeplinirea drepturilor copilului în mediul digital

– versiunea simplifi cată pentru copii 

Prezentat pentru copii și tineri cu vârsta sub 18 ani

www.coe.int/children Construind o Europă

cu și pentru copii



Cine a elaborat acest

ghid și de ce?

de țări din Europa care 

lucrează împreună pentru 

pace și drepturile omului. 47
Consiliul 

Europei este 

un grup de

Acesta ajută țările din Europa să 

protejeze drepturile copiilor – 

drepturile tale!

Consiliul Europei dorește ca adulții și copiii 

să înțeleagă ce măsuri trebuie luate pentru 

a face în așa fel încât copiii să se bucure de 

drepturile ce le revin în mediul digital.

Mediul digital înseamnă toate modalitățile prin care copiii 

folosesc calculatoarele și internetul: telefoanele inteligente 

și tabletele, jocurile pe calculator și rețelele sociale.

Drepturile copiilor sunt promisiunile 

pe care guvernele le-au făcut copiilor 

pentru a-i ajuta să aibă o viață bună.

Acestea includ drepturile tale în 

mediul digital.
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 5
Există

1. Interesul superior al copiilor este unul 

dintre cele mai importante aspecte care 

trebuie luate în considerare atunci când 

se iau decizii sau se întreprind acțiuni.

2.  Copiii se schimbă de la naștere până 

la 18 ani. Adolescenții au abilități și 

nevoi diferite în raport cu copiii mai mici. 

3.  Copiii nu trebuie tratați în mod 

diferit fără un motiv întemeiat.

4. Părerile copiilor trebuie ascultate 

și luate în serios.

5. Guvernele trebuie să încurajeze, 

să ofere sprijin și să colaboreze

cu alții (cum ar fi  mediul de afaceri, 

profesorii, părinții și copiii) pentru 

a proteja drepturile copiilor.

Care sunt unele dintre cele mai importante 

aspecte care trebuie avute în vedere atunci 

când sunt protejate drepturile copiilor?

aspecte care sunt întotdeauna 

importante și care trebuie 

respectate de către oricine 

decide pentru tine și pentru 

alți copii; acestea sunt:

„Interesul superior al copiilor” înseamnă 

că atunci când se ia o decizie, starea de bine 

a copilului este cea mai importantă.

Guvernele care ar trebui să sprijine copiii 

pot fi   naționale, regionale și locale, inclusiv 

organizațiile aferente acestora.
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 Guvernele trebuie să se 

asigure că tu ai acces 

ușor la informațiile bune 

pentru copii.

 Tu trebuie să înveți cum să îi 

respecți pe ceilalți în mediul 

online (de ex., nu încuraja 

intimidarea sau violența).

 Mediul de afaceri trebuie 

să ofere informații despre 

termenii de utilizare pe care 

tu să le poți găsi și înțelege.

Care din drepturile tale trebuie 

protejate și de ce?

Dreptul tău 
la informare

Toți copiii trebuie 
să poată folosi 
mediul digital

Acesta trebuie:

 Să fi e accesibil ca preţ (și, 

dacă este posibil, gratuit 

în spațiile publice).

 De asemenea, să poată fi  

folosit de oricare din voi 

care aveți dizabilități, cei din 

zonele rurale și cei migranți.
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Dreptul tău la joacă 

 Guvernele și mediul de 

afaceri trebuie să te susțină 

să te joci, să fi i creativ, să 

rezolvi probleme și să lucrezi 

împreună cu alți copii.

Dreptul tău de a crea și 
de a te alătura grupurilor 

în mediul online

 Tu nu trebuie să fi i urmărit 

de Guvern sau de alții atunci 

când ești în mediul online, cu 

excepția cazului când aceasta 

este permis de lege. 

Dreptul tău de a lua 
parte la decizii 

Școlile, guvernele, mediul 

de afaceri și organismele 

internaționale trebuie să 

ceară părerile tale și să le 

ia în serios.
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Vătămările includ: intimidarea, determinarea copiilor să 

săvârșească infracțiuni, încurajarea sexismului,  rasismului,  

sinuciderii sau a autovătămării, jocurilor de noroc, abuzului sexual, 

precum și utilizarea calculatoarelor, a tabletelor sau a telefoanelor 

inteligente, în așa măsură încât să dăuneze somnului sau sănătății.

Dreptul tău de a fi  
protejat de vătămări

 Limitele de vârstă sunt 

verifi cate. 

 Tu și părinții tăi ați învățat ce 

este intimidarea, gestionarea 

conținutului dăunător, 

precum și riscurile din partea 

necunoscuţilor care pot fi  

periculoşi.

 Tu trebuie să fi i capabil să poți 

raporta cu ușurință conținutul 

sau comportamentul dăunător.

 Materialele cu abuz sexual 

asupra copiilor în mediul 

online sunt interzise.

Informații personale sunt 

numele tău, vârsta, unde 

locuiești și unde te afl i.

Dreptul tău la viața 
privată și protecția 

informațiilor personale

 Toată lumea trebuie să afl e 

despre dreptul tău la viața 

privată.

 Tu trebuie să înveți cum să 

păstrezi confi dențialitatea 

informațiilor tale personale 

în mediul online. 

 Informațiile tale personale 

trebuie utilizate doar cu 

permisiunea ta (sau dacă 

ești prea mic, cu permisiunea 

părinților tăi) și dacă aceasta 

este legal.

 Tu trebuie să poți înțelege 

modul în care sunt utilizate 

informațiile tale personale și 

cum le poți șterge sau corecta 

greșelile.

 Dispozitivele inteligente din 

jucării sau haine nu trebuie 

utilizate pentru a colecta 

informații despre tine.

Dreptul tău la educație

 Școlile trebuie să aibă 

tehnologia digitală de care 

tu ai nevoie. 

 Tu trebuie să înveți abilitățile 

de care ai nevoie. Pentru a 

primi sprijin în acest sens, este 

deosebit de important dacă 

ești fetiță, dacă familia ta este 

săracă și dacă ai o dizabilitate.
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De ce au nevoie guvernele și alții pentru a face 

în așa fel încât tu să te bucuri de dreptul tău în 

mediul digital?

Căile de atac includ: scuzele, eliminarea 

conținutului dăunător, revendicările, 

corectarea informațiilor incorecte.

 Să efectueze cercetări pentru 

a înțelege cum voi puteți 

benefi cia de mediul digital 

și cum puteți fi  protejați de 

prejudiciile acestuia.

Plângeri și căi de atac. 

Guvernele trebuie să se 

asigure că tu și părinții tăi 

puteți înainta plângeri atunci 

când drepturile tale nu sunt 

respectate, în modalități ușor 

de înțeles și de utilizat.

© Consiliul Europei, Noiembrie 2020

Machetă & illustrații: Andy Matthew,

The Port Creative, Edinburgh (Marea Britanie)

Toate cererile privind reproducerea sau 

traducerea întegrală sau parțială a acestui 

document trebuie adresate Direcției

Comunicare (F-67075 Strasbourg Cedex

sau publishing@coe.int).

 Să elaboreze legi și politici

care să protejeze drepturile 

tale în mediul digital.

 Să se asigure că toată lumea 

colaborează. 

Să îi informeze și să îi 

încurajeze pe toți cei care 

lucrează cu copii să înțeleagă 

și să facă tot posibilul pentru a 

se asigura că drepturile tale în 

mediul digital sunt respectate.

 Să se asigure că voi toți aveți 

acces la mediul digital.
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RON

Această publicație conține versiunea prietenoasă copiilor a 

Recomandării CM / Rec (2018) 7 a Comitetului Miniștrilor statelor 

membre privind Orientările pentru respectarea, protejarea și 

realizarea drepturilor copilului în mediul digital.

Descoperă liniile directoare 

și afl ă despre drepturile tale 

în mediul digital!

Pentru a afl a mai multe despre 

acțiunile Consiliului Europei în 

domeniul drepturilor copiilor, 

te rugăm să  consulți: 

www.coe.int/children

Am dori să mulțumim profesorului Laura Lundy 

și dr. Michelle Templeton de la Universitatea 

Queen’s din Belfast (Marea Britanie), care ne-au 

ajutat să pregătim versiunea engleză a Orientărilor 

Consiliului Europei prietenoasă copiilor, precum și 

copiilor de la școala secundară Bremore Educate 

Together, Dublin (Irlanda), care au fost implicați 

în fi nalizarea textului: Shemsedine, Margarita, Ali, 

Amelia, Liam, Bright, Neilas și Charlie.

Consiliul Europei este o organizație europeană formată 

din 47 țări membre, care își are sediul în Strasbourg, 

Franța. Organizația a fost înfi ințată pentru a ne asigura 

că toate aceste țări protejează drepturile omului, inclusiv 

drepturile copiilor, prin prevenirea tuturor tipurilor 

de violență împotriva lor și prin sprijinirea copiilor în 

dezvoltarea întregului lor potențial.
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