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RAPORT ANUAL  

PROTOCOLUL DE COLABORARE PRIVIND EDUCAŢIA JURIDICĂ ÎN ŞCOLI 

 

I. CADRUL LEGAL AL DESFĂŞURĂRII ACTIVITĂŢILOR DE EDUCAŢIE JURIDICĂ 

Protocolul de colaborare privind educaţia juridică în şcoli (denumit în cele ce 

urmează Protocol) semnat la 20 iulie 2017 între Ministerul Justiţiei, Ministerul 

Educaţiei Naţionale, Ministerul Public, Consiliul Superior al Magistraturii şi Înalta 

Curte de Casaţie şi Justiţie. 

 

II. CONDUCERE ȘI COORDONARE 

Comitetul de Monitorizare, potrivit art. 5 alin. (1), este alcătuit din reprezentanții 

desemnați ai Ministerului Justiţiei, Ministerului Educației Naționale, Consiliului 

Superior al Magistraturii, Ministerului Public și Înaltei Curți de Casație și Justiție. 

Instituțiile menționate  sunt  părți ale noului Protocol, care îl dezvoltă pe cel încheiat 

în anul 2013 între Ministerul Justiţiei, Ministerul Educației Naționale, Consiliul 

Superior al Magistraturii și Ministerul Public,  stabilind  cadrul  legal prin care să se 

realizeze materialele informative cu specific juridic, distribuirea acestora, 

expunerile experţilor din domeniul juridic, vizitele elevilor la Ministerul Justiţiei şi 

la alte instituţii, sprijinirea pregătirii continue a profesorilor cu elemente de 

educaţie juridică şi organizarea de evenimente dedicate educaţiei juridice, precum 

și un mecanism de aderare care să permită participarea la realizarea obiectivelor 

Protocolului de reprezentanți ai tuturor profesiilor juridice, societății civile și 

susținerea de către toți cei interesați pentru realizarea în mod organizat a educației 

juridice în învățământul preuniversitar. 

Comitetul de Monitorizare îndeplinește următoarele atribuții: aprobă liniile generale 

de acțiune în domeniul educației juridice în unitățile de învățământ preuniversitar; 

stabileşte calendarul de activități care urmează a fi derulate în baza Protocolului de 

către reprezentanții părților; realizează demersurile de mediatizare a activităților 

desfășurate în temeiul Protocolului; evaluează activitățile desfășurate; aprobă și 

publică un raport anual privind activitățile desfășurate în baza Protocolului. 

În conformitate cu prevederile Protocolului au fost desemnate următoarele persoane 

responsabile cu educaţia juridică, respectiv:  

 Ministerul Justiţiei: doamna conf.univ.dr. Marieta SAFTA, secretar de stat; 
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 Ministerul Educaţiei Naţionale: doamna Crina Mădălina CIOBANU, director 

general Direcţia Generală Juridic; 

 Ministerul Public: domnul prof.univ.dr. Ovidiu PREDESCU, consilier al 

Procurorului General; 

 Consiliul Superior al Magistraturii: doamna judecător Mariana GHENA, membru 

al Consiliului; 

 Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie: doamnă judecător Gabriela BOGASIU, 

Vicepreşedinte al Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie.  

Potrivit art. 5 alin. (4) din Protocol, Comitetul de Monitorizare beneficiază, în 

vederea îndeplinirii atribuţiilor prevăzute la alin. (3) de sprijinul unor experţi 

anume desemnaţi în acest sens din cadrul fiecărei părţi la prezentul Protocol, astfel 

că a fost constituit Grupul interinstituţional de lucru după cum urmează: 

Ministerul Justiţiei:  

 asist.univ.drd. Iulia-Elena NISTOR, consilier Secretar de stat Marieta SAFTA; 

 Mona ANGHENI, consilier juridic, Direcţia afaceri europene şi drepturile 

omului; 

 Adrian DUMITRU, consilier juridic, Direcţia de elaborare acte normative; 

 Ioana BURDUF, consilier juridic, Direcţia de drept internaţional şi cooperare 

judiciară; 

 Diana OBĂGEL, inspector de probaţiune, Direcţia naţională de probaţiune; 

 Andrei GÂNAC, consilier juridic, Direcţia de avizare acte normative; 

 Nicoleta IVAN, manager public, Unitatea de management public;  

 Adrian DIACONU, specialist IT, Direcţia tehnologia informaţiei; 

 Margareta NEAMŢU, consilier superior Direcţia de resurse umane. 

Ministerul Educaţiei Naţionale: 

 Eugen STOICA, inspector general; 

 Livia NICHIŢESCU, expert; 

 Lucian VOINEA, cercetător ştiinţific III, Laborator Politici Educaţionale, 

Institutul de ştiinţe ale educaţiei. 

Ministerul Public: 

 Didina DĂNĂILĂ, procuror Serviciul de îndrumare şi control; 

 Simona FROLU, procuror 

Consiliul Superior al Magistraturii: 

 Monica STAN, judecător; 

 Paula GEORGESCU, procuror. 
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III. LINIILE GENERALE DE ACŢIUNE PENTRU ANUL 2017 

În baza art. 5 alin. (3) lit. b) din Protocol, Comitetul de Monitorizare aprobă liniile 

generale de acţiune în domeniul educaţiei juridice în unităţile de învăţământ 

preuniversitar.  

În anul 2017, Comitetul de Monitorizare a stabilit următoarele: 

a) desemnarea experţilor din cadrul aparatului propriu al fiecărei instituţii 

partenere în vederea elaborarării materialelor suport şi sprijinirii acţiunilor 

de educaţie juridică în şcoli; 

b) stabilirea calendarului activităţilor constând în expuneri ale experţilor din 

domeniul juridic în unităţile de învăţământ preuniversitar; 

c) stabilirea procedurii de organizare a expunerilor tematice în unităţile de 

învăţământ preuniversitar; 

d) stabilirea cadrului de colaborare cu aderenţii Protocolului; 

e) centralizarea rezultatelor acţiunilor de educaţie juridică; 

 

 

IV. REUNIUNILE COMITETULUI DE MONITORIZARE 

 

Întrunirea Comitetului de Monitorizare din data de 10 octombrie 2017 

În data de 10 octombrie 2017 a avut loc, la sediul Ministerului Justiţiei, reuniunea 

Comitetului de Monitorizare care a avut ca principale puncte pe agenda întrunirii: 

trasarea liniilor generale de acţiune; stabilirea calendarului activităţilor ce urmează 

a fi desfăşurate; prezentarea situaţiei declaraţiilor de aderare la Protocolul de 

colaborare privind educaţia juridică în şcoli; prezentarea bazei de date cu instituţiile 

de învăţământ preuniversitar; prezentarea bazei de date cu judecătorii și procurorii 

voluntari care urmează să desfăşoare activităţile prevăzute de Protocol. 

În cadrul acestei reuniuni, Comitetul de Monitorizare a luat act de declaraţiile de 

aderare la Protocol şi de listele cu voluntari, judecători şi procurori, care doresc să 

participe în vederea realizării obiectivelor propuse. De asemenea, s-a convenit 

calendarul de activităţi pentru luna noiembrie, precum și constituirea Grupului 

interinstituțional de lucru, compus din reprezentanți la nivel tehnic ai tuturor 

părților la Protocol, stabilirea  atribuţiilor acestuia și a locului de desfășurare a 

ședințelor de lucru, fiind agreat în acest sens sediul Ministerului Justiției.  

Astfel, s-a decis ca în perioada 13-17 noiembrie 2017 să aibă loc acţiuni de educaţie 

juridică în cadrul unităţilor de învăţământ, cu sprijinul experţilor voluntari 

(judecători, procurori, alte profesii juridice care au aderat la Protocol). Pentru o 

abordare unitară și coordonată, Comitetul de Monitorizare a  stabilit în sarcina 

Grupului interinstituțional de lucru elaborarea tematicii expunerilor ce vor fi 

realizate de experții voluntari.  Tematica va sta la baza elaborării fişelor-cadru de 
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educaţie juridică și, ulterior, a propunerilor pentru manuale de educație juridică.  

S-a stabilit ca în data de 13 octombrie 2017, ora 10:00,  să aibă loc prima întrunire 

a Grupului interinstituţional de lucru pentru propunerea tematicii ce urmează a fi 

definitivată până la data de 20 octombrie 2017, la cea de-a doua întrunire, pentru 

ca mai apoi să fie transmisă Comitetului de Monitorizare spre aprobare și  diseminare 

către voluntarii participanți la Proiect.  

 

Întrunirea Comitetului de Monitorizare din data de 31 octombrie 2017 

În data de 31 octombrie 2017 a avut loc, la sediul Ministerului Public, întrunirea 

Comitetului de Monitorizare la deschiderea căreia a participat şi Procurorul  General, 

domnul prof.univ.dr. Augustin Lazăr, apreciind demersurile înregistrate în realizarea 

obiectivelor propuse prin Protocol. 

Principalele puncte pe agenda întrunirii au fost: stabilirea procedurii de organizare 

a expunerilor tematice în unitățile de învățământ preuniversitar în perioada 13-17 

noiembrie 2017; stabilirea sarcinilor ce revin părţilor Protocolului în vederea 

pregătirii activităților din această perioadă; prezentarea bazei de date care cuprinde 

datele de contact ale inspectorilor generali şi inspectorilor generali adjuncţi, care 

vor facilita accesul voluntarilor Protocolului în unităţile de învățământ 

preuniversitar, în perioada menționată; modalitățile de promovare a primelor 

activităţi din cadrul Protocolului; stabilirea cadrului de colaborare cu voluntarii 

Protocolului care susţin expuneri în unităţile de învăţământ preuniversitar; 

identificarea de noi parteneri care să adere la obiectivul Protocolului și strategia 

privind finanțarea activităților desfășurate în cadrul acestuia. 

În cadrul acestei întruniri, membrii Comitetului de Monitorizare au luat act de listele 

cu voluntarii care doresc să participe în vederea realizării obiectivelor propuse, de 

baza de date cu datele de contact ale inspectorilor şcolari generali şi ai adjuncţilor 

acestora, precum şi tematica elaborată de Grupul interinstituțional de lucru. 

Reprezentanţii partenerilor prezenţi au convenit următoarele: comunicarea 

tematicii către voluntari; comunicarea  bazei de date care cuprinde inspectorii 

școlari generali şi inspectorii generali adjuncţi, alcătuită de Ministerul Educației 

Naționale, către toate părţile Protocolului; procedura de desfășurare a activităților, 

în sensul că voluntarii vor lua legătura cu inspectoratele școlare pentru a alege 

unitățile de învățământ în cadrul cărora să desfășoare activitățile specifice, în 

perioada 13-17 noiembrie 2017, atât voluntarii cât și inspectoratele școlare urmând 

să fie informate în acest sens; sarcini specifice de monitorizare și centralizare a 

activităților pentru fiecare dintre părțile la Protocol; centralizarea tuturor 

informaţiilor de către Ministerul Justiţiei; publicarea comunicatului de presă agreat 

de reprezentanții părților Protocolului privind primele activități ce urmează a fi 

desfăşurate în perioada 13-17 noiembrie 2017, pe site-urile instituțiilor implicate; 

identificarea, cu concursul ANABI  din structura Ministerului Justiției, a  
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posibilităţilor de finanţare a activităţilor Protocolului de colaborare privind educaţia 

juridică în şcoli pentru anul următor.   

 

Întrunirea Comitetului de Monitorizare din data de 5 decembrie 2017 

În data de 05 decembrie 2017 a avut loc, la sediul Ministerului Justiţiei, întrunirea 

Comitetului de Monitorizare, iar principalele puncte pe agenda întrunirii au fost: 

prezentarea rezultatelor acţiunilor desfăşurate în perioada 13-17 noiembrie 2017; 

stabilirea cadrului de colaborare cu aderenţii Protocolului; direcţii de acţiuni 

viitoare, calendarul activităţilor Comitetului de Monitorizare şi al Grupului 

interinstituţional de lucru.  

În cadrul reuniunii, membrii Comitetului de Monitorizare au luat act de centralizarea 

parţială la nivelul Ministerului Educaţie Naționale a rapoartelor întocmite de 

inspectoratele şcolare, având ca obiect activităţile desfășurate în perioada 13-17 

noiembrie 2017 în domeniul educației juridice, urmând ca restul rapoartelor  să fie 

centralizate şi  înaintate de același minister, instituţiilor partenere.  

Totodată, Comitetul de Monitorizare a hotărât transmiterea de scrisori de mulţumire 

voluntarilor implicaţi în acţiunile din perioada 13-17 noiembrie 2017. 

S-a evidenţiat faptul că Protocolul de colaborare privind educaţia juridică în şcoli a 

fost prezentat în cadrul Forumului România-Moldova, iar reprezentanţii moldavi au 

apreciat demersurile autorităţilor române, solicitând în acest sens stabilirea cadrului 

în care să se realizeze schimbul de bune practici pentru implementarea unui proiect 

similar şi în Republica Moldova.  

Reprezentanţii părţilor Protocolului au convenit convocarea Grupului 

interinstituțional de lucru în data de 18 decembrie 2017, ora 11:00, la sediul 

Ministerului Justiției pentru dezvoltarea tematicii, elaborarea fişelor-cadru şi a 

Raportului aferent acţiunilor desfăşurate în perioada 13-17 noiembrie 2017. 

De asemenea, instituţiile partenere au stabilit o nouă reuniune a Comitetului de 

Monitorizare pentru data de 19 decembrie 2017, ora 12:00, la sediul Ministerului 

Justiției, la care să participe şi persoanele care au aderat la obiectivul Protocolui, 

pentru a definitiva cadrul de colaborare cu acestea în realizarea activităţilor 

specifice.  

 

Întrunirea Comitetului de Monitorizare din data de 19 decembrie 2017 

În data de 19 decembrie 2017 a avut loc, la sediul Ministerului Justiţiei, întrunirea 

Comitetului de Monitorizare constituit în baza Protocolului de colaborare privind 

educaţia juridică. 
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La această întrevedere au fost invitaţi să participe şi aderenţii Protocolului care s-

au alăturat acestui obiectiv în baza declaraţiilor transmise până la data de 11 

decembrie 2017.  

Principalele puncte pe agenda întrunirii au fost: stabilirea cadrului de colaborare cu 

aderenţii Protocolului, prezentarea raportului preliminar aferent perioadei 13-17 

noiembrie 2017 şi realizarea calendarului pentru acţiunile viitoare.   

În cadrul reuniunii, membrii Comitetului de Monitorizare au luat act de centralizarea 

parţială la nivelul Grupului interinstituţional de lucru a rapoartelor întocmite de 

inspectoratele şcolare, având ca obiect activităţile desfășurate în perioada 13-17 

noiembrie 2017 în domeniul educației juridice şi de faptul că reprezentanţii 

partenerilor sunt în curs de elaborare a fişelor-cadru care vor servi drept suport 

voluntarilor angrenaţi în acţiunile desfăşurate începând cu anul următor. 

Totodată, Comitetul de Monitorizare a dat cuvântul partenerilor care au aderat la 

Protocol pentru a face sugestii şi pentru a propune modalitatea de colaborare pentru 

demararea activităţilor prevăzute în cadrul legal de organizare şi promovare a 

educaţiei juridice în şcoli.  

S-a evidenţiat faptul că atât elevii, cât şi voluntarii implicaţi în primele acţiuni 

desfăşurate în baza Protocolului, sunt încântaţi de acest demers şi doresc să 

participe atât la activităţile de natură teoretică, cât şi practică, dintre care 

enumerăm vizite la sediile instanţelor şi parchetelor şi la instituţiile publice 

partenere.  

În ceea ce priveşte cadrul de colaborare, aderenţii şi-au exprimat disponibilitatea 

de a participa inclusiv la activităţile Grupului interinstituţional de lucru, la 

elaborarea fişelor-cadru şi la pregătirea voluntarilor cu elemente de psihopedagogie. 

Discuţiile au purtat asupra necesităţii evidente de educare în spiritul moralei şi a 

binelui, punându-se accent pe scopul cel mai important al acestui demers, acela de 

prevenire a fenomenului infracţional juvenil.  

Atât membrii Comitetului de Monitorizare, cât şi aderenţii Protocolului au apreciat 

cadrul instituţional de comunicare şi colaborare care constituie un prilej deosebit în 

dezvoltarea unei societăţi bazate pe cunoaştere şi informare. 

Instituţiile partenere au stabilit o nouă reuniune a Comitetului de Monitorizare 

pentru data de 30 ianuarie 2017, ora 10:00, la sediul Ministerului Public şi întrunirea 

Grupului interinstituţional de lucru pentru data de 12 ianuarie 2017, ora 10:00. 

În cadrul întrunirii restrânse a Comitetului de Monitorizare au luat act de 

centralizarea parţială, la nivelul Grupului interinstituţional de lucru, a rapoartelor 

întocmite de inspectoratele şcolare având ca obiect activităţile desfășurate în 

domeniul educației juridice în perioada 13-17 noiembrie 2017. Totodată, a fost 

prezentată activitatea Grupului interinstituțional de lucru, respectiv rezultatele 

întrunirii acestuia din data de 18 decembrie 2017. Pentru eficientizarea activităţii 
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Grupului de lucru, Ministerul Educaţiei Naţionale, la propunerea partenerilor 

urmează să desemneze experţi psihopedagogi care să contribuie la elaborarea 

fişelor-cadru. 

 

V. REUNIUNILE GRUPULUI INTERINSTITUŢIONAL DE LUCRU 

 

Întrunirea Grupului interinstituţional de lucru din data de 13 octombrie 2017 

În cadrul reuniunii Grupului interinstituţional de lucru din data de 13 octombrie 

2017, de la sediul Ministerului Justiţiei, a fost propusă tematica ce urmează a fi 

abordată de voluntarii Protocolului în activităţile ocazionate de Protocol. Persoanele 

desemnate de instituţiile părţi ale Protocolului au luat act de tematica propusă de 

Ministerul Justiţiei. De asemenea, Ministerul Justiţiei au propus ca elaborarea 

tematicii să se realizeze ţinându-se seama de categoriile de vârstă ale elevilor 

implicaţi în astfel de activităţi. Reprezentanţii Ministerului Educaţiei Naţionale au 

sugerat adaptarea limbajului juridic astfel încât elevii să înţeleagă mai uşor 

importanţa şi conţinutul temelor abordate de voluntari. În acord cu aspectele 

menţionate anterior, Grupul interinstituţional de lucru a procedat la elaborarea 

tematicii care cuprinde un număr de 22 de teme generale care conțin informaţiile 

esenţiale şi de interes pentru elevi.  

 

Întrunirea Grupului interinstituţional de lucru din data de 18 decembrie 2017 

În cadrul întrunirii Grupului interinstituţional de lucru din data de 18 decembrie 

2017, de la sediul Ministerului Justiţiei, membrii grupului interinstituțional au luat 

act de decizia Comitetului de monitorizare privind dezvoltarea tematicii care 

urmează a fi abordată în cadrul evenimentelor ocazionate de promovarea educației 

juridice în școli, în cea de a doua decadă a lunii martie 2018.  

Pentru realizarea în integralitate a sarcinilor ce le revin, membrii au analizat 

rapoartele inspectoratelor şcolare şi au selectat parte din temele abordate de 

voluntari care nu fac obiectul tematicii transmise pentru organizarea activităţilor 

din perioada 13-17 noiembrie 2017.  

Discuțiile au continuat cu privire la necesitatea asigurării unui format unitar de 

raportare de către inspectoratele școlare a rezultatelor activităților desfășurate în 

cadrul programului. În acest context, reprezentantul Ministerului Educației Naționale 

(MEN) a prezentat un format de raportare, membrii grupului făcând numeroase 

propuneri de completare (anexat prezentei).  

Cele mai multe discuții au fost generate de fișa – cadru privind planul de activitate, 

pornindu-se de la terminologia utilizată și continuând cu ideea de format obligatoriu 

în contextul în care activitatea din cadrul programului se bazează pe voluntariat. A 

fost reținută ideea în conformitate cu care fișa va avea un caracter informativ, va fi 
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prezentată sub formă de model iar completarea de către instituții va fi punctuală 

(minimală).  

Reprezentanţii Ministerului Justiţiei au precizat că scopul acestor fișe este punerea 

bazelor unui material care să poată fi folosit pentru elaborarea unui manual.  

Reprezentantul CSM a prezentat trei propuneri de dezvoltare a tematicii anterior 

discutate iar membrii grupului interinstituțional au agreat că acestea vor fi avute în 

vedere și prelucrate, fie ca temă de sine stătătoare, fie în contextul unor teme 

apropiate.  

De asemenea, a fost prezentată propunerea unui reprezentant al unui parchet din 

țară de unificare a mai multor clase de același nivel pentru asigurarea unui auditoriu 

mai numeros. Membrii grupului interinstituțional au reținut faptul că o sugestie în 

sensul celei anterior menționate ar trebui făcută de către inspectorat, care va putea 

aprecia în funcție de condițiile materiale, de auditoriu sau de lector.  

Pentru eficientizarea activităţilor, membrii Grupului interinstituţional de lucru au 

procedat la repartizarea fișelor – cadru în vederea completării de către instituțiile 

reprezentate în grupul de lucru, având în vedere competențele fiecărei instituții 

reprezentate în cadrul grupului interinstituțional de lucru.  

 

Întrunirea Grupului interinstituţional de lucru din data de 12 ianuarie 2018 

În cadrul întrunirii Grupului interinstituţional de lucru din data de 12 ianuarie 2018, 

de la sediul Ministerului Justiţiei, reluând discuția inițiată cu ocazia reuniunii din 18 

decembrie 2017, membrii grupului interinstituțional au luat stabilit ca până la data 

de 23 ianuarie 2018 să fie transmise Ministerului Justiției fișele-cadru ale lecțiilor 

propuse în cadrul activităților de educație juridică în școli, în forma finală. În acest 

context, reprezentanta Consiliului Superior al Magistraturii a prezentat fișele-cadru 

întocmite, urmând ca acestea să fie transmise către Ministerului Justiției. 

Cu referire la tematică, din sinteza datelor comunicate de inspectoratele școlare 

județene, informații ce fac obiectul raportului referitor la activitatea desfășurată 

sub egida Protocolului privind educația juridică în școli, au rezultat și alte teme de 

interes pentru proiect, unele dintre acestea urmând a face obiectul elaborării de 

fișe-cadru. 

Totodată, reprezentanții Ministerului Public au prezentat propuneri de teme și alte 

recomandări primite din partea Parchetului de pe lângă Curtea de Apel București, a 

Parchetului de pe lângă Tribunalul Mureș și a Parchetului de pe lângă Curtea de Apel 

Târgu Mureș. 

S-a reiterat ideea anterior comunicată potrivit căreia scopul fișelor-cadru este acela 

de a oferi voluntarilor din program resurse tematice și, totodată, alcătuirea unui 

material  care să poată fi folosit în viitor pentru elaborarea unui manual de educație 

juridică în școli. 
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Au avut loc discuții cu referire la procedura de urmat în situația în care un voluntar 

dorește să susțină una dintre teme la o unitate de învățământ din sistemul educației 

naționale. Reprezentantul Ministerului Educației Naționale a insistat asupra faptului 

că toate unitățile de învățământ au luat cunoștință de protocolul privind educația 

juridică în școli, fiind suficientă anunțarea intenției la nivelul inspectoratului școlar 

județean. 

VI. ACŢIUNI DESFĂŞURATE ÎN ANUL 2017 (ÎN PERIOADA 13-17 NOIEMBRIE 2017) 

În perioada 13-17 noiembrie 2017 au avut loc acţiuni de educaţie juridică constând 

în expuneri tematice ale experţilor voluntari din domeniul juridic desfăşurate în baza 

Protcolului de colaborare privind educaţia juridică în şcoli, în toate judeţele ţării.  

1. Voluntarii participanţi 

În cadrul acţiunilor întreprinse în baza Protocolului de colaborare privind educaţia 

juridică în şcoli, s-au implicat numeroşi judecători şi procurori.  

Cu referire la celelalte profesii juridice care au aderat la Protocol, au participat la 

activităţi voluntarii avocaţi, consilieri juridici şi notari.  

Voluntarii implicaţi în acţiunile Protocolului au expus teme de interes general 

cuprinse în tematica elaborată de Grupul interinstituţional de lucru, împărtăşind şi 

din experienţa lor practică.  

 

 

Procurori  

Avocaţi  

Judecători  

Consilieri juridici  

Notari  

Jurişti1  

                                            
1 În raportare nu a fost făcută distincţia în privinţa profesiilor juridice, aspect ce 
va fi reglementat pe viitor pentru o raportare unitară (Anexa 1 – Model raport) 

32,39%

11,55%

17,46%
30,14%

6,20
%

0,85%
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2. Unităţi de învăţământ implicate   

În această primă activitate s-au implicat un număr de 729 de unităţi de învăţământ 

preuniversitar, din care 42% şcoli gimnaziale şi 58% licee şi colegii.  

 

3. Situaţie statistică pe judeţe2 

Pentru a stabili procentual gradul de participare la acţiunile de educaţie juridică 

desfăşurate în anul 2017, respectiv în perioada 13-17 noiembrie 2017, am stabilit ca 

raportarea să se facă la numărul maxim de unităţi de învăţământ implicate/judeţ, 

astfel că a reieşit faptul că în judeţul Timiş s-au implicat cele mai multe şcoli (66), 

obţinând un procent de 8,95%.   

În judeţele Teleorman, Dâmboviţa, Caraş-Severin şi Suceava au fost implicate peste 

43 de unităţi de învăţământ/judeţ, ceea ce raportat la activităţile din judeţul Timiş 

înseamnă că au obţinut un procent între 5-7,5%. 

DÂMBOVIŢA 6,20% 

SUCEAVA 6,06% 

TELEORMAN 6,06% 

CARAŞ-SEVERIN 5,79% 
 

 

 

 

 

 

 

                                            
2 Anexa 2. 

58%
42%

Școli gimnaziale Licee şi colegii
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În ceea ce priveşte judeţele care au obţinut un procent între 2,5-5% se evidenţiază 

Cluj, Sălaj, Argeş, Brăila, Arad, Braşov, Neamţ, Tulcea şi Bihor, unde s-au derulat 

acţiuni în peste 19 unităţi de învăţământ/judeţ. 

 

CLUJ 4,82% 

SĂLAJ 4,41% 

ARGEŞ 4,27% 

BRĂILA 4,13% 

ARAD 3,72% 

BRAŞOV 3,31% 

NEAMŢ 3,17% 

TULCEA 2,89% 

BIHOR 2,62% 

 

În judeţele: Iaşi, Ialomiţa, Galaţi, Sibiu, Botoşani, Covasna, Hunedoara, Vrancea, 

Buzău, Dolj, Gorj, Mehedinţi, Vaslui, Constanţa, Ilfov, Satu Mare, Bucureşti, Olt, 

Alba, Bacău, Călăraşi, Mureş, Giurgiu, Harghita, Maramureş, Bistriţa, Prahova, 

Vâlcea s-au înregistrat procente între 0,41-2,48% (peste 5 unităţi de învăţământ 

implicate/judeţ). 

IAŞI 2,48%  CONSTANŢA 1,10% 

IALOMIŢA 2,20%  ILFOV 1,10% 

GALAŢI 2,07%  SATU MARE 1,10% 

SIBIU 2,07%  BUCUREŞTI 0,96% 

BOTOŞANI 1,93%  OLT 0,96% 

COVASNA 1,79%  ALBA 0,83% 

HUNEDOARA 1,38%  BACĂU 0,83% 

VRANCEA 1,38%  CĂLĂRAŞI 0,83% 

BUZĂU 1,24%  MUREŞ 0,83% 

DOLJ 1,24%  GIURGIU 0,69% 

GORJ 1,24%  HARGHITA 0,69% 

MEHEDINŢI 1,24%  PRAHOVA 0,55% 

VASLUI 1,24%  VÂLCEA 0,41% 
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7,5-10%  

5-7,5%  

2,5-5%  

0-2,5%  

 

1. Cadre didactice, elevi/categorii de vârstă 

La activităţile derulate în anul 2017 (din perioada 13-17 noiembrie 2017) au 

participat peste 336 de cadre didactice şi peste 24.000 de elevi.  

Privitor la categoriile de vârstă, acţiunile au fost desfăşurate în mare parte cu elevi 

de la clasele a VII-a şi a VIII-a, respectiv a XI-a şi a XII-a.  
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2. Tematică şi propuneri 

În susţinerea activităţilor de educaţie juridică, experţii au abordat tematica 

elaborată de Grupul interinstituţional de lucru, aprobată de Comitetul de 

Monitorizare în cadrul reuniunii din data de 31 octombrie 2017. În mare parte, elevii 

au fost interesaţi de teme precum violenţa în familie şi violenţa în mediul şcolar, 

drepturile şi libertăţile fundamentale ale omului, Constituţia României, voluntariat, 

tragerea la răspundere a minorului, democraţie şi societate, delicvenţa juvenilă, 

comunicarea şi spaţiul public virtual. De asemenea, elevii au venit cu propuneri şi 

au fost interesaţi de organizarea şi exercitarea profesiilor juridice, în mod deosebit 

a profesiilor de avocat, judecător, procuror.  

Din raportările inspectoratelor şcolare rezultă că elevii doresc să desfăşoare mai des 

astfel de activităţi şi au o abordare pragmatică, spre exemplu, în judeţul Dâmboviţa 

au parcurs judecarea proceselor literare (Procesul literar al lui Goe). În vederea 

susţinerii orelor de educaţie juridică, voluntarii au apelat la metoda jocurilor de rol, 

prin care elevii s-au transpus în speţele din domeniul dreptului civil şi al dreptului 

penal. Elevii au apreciat acest tip de abordare şi au solicitat organizarea de vizite la 

instituţiile publice din domeniu, la sediul instanţelor şi la sediul parchetelor pentru 

a vedea cum îşi desfăşoară activitatea în mod curent un practician al dreptului.  

 

 

 

 

 

0,24%
0,54% 0,97% 1,15%

2,23%
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VII. CONCLUZII 

Luând în considerare cadrul legal stabilit prin Protocol, liniile directoare trasate de 

Comitetul de Monitorizare, rapoartele inspectoratelor şcolare care cuprind 

activităţile desfăşurate în baza Protocolului în perioada 13-17 noiembrie 2017, 

interesul voluntarilor implicaţi şi dorinţa elevilor de continuare a activităţilor, în 

următoarea etapă de implementare a Protocolului de colaborare privind educaţia 

juridică în şcoli vor fi avute în vedere următoarele: 

 completarea fişelor-cadru care să ofere sprijin experţilor din domeniul juridic; 

 realizarea de materiale informative cu specific juridic de interes pentru 

cadrele didactice și pentru elevi, specifice ciclurilor: primar, gimnazial liceal; 

 sprijinirea pregătirii continue a profesorilor cu elemente de educație juridică 

la discipline precum: educație juridică, educație civică, cultură civică; 

 cooptarea de noi voluntari; 

 identificarea de modalităţi de dezvoltare a colaborării cu aderenţii şi de 

implicare a acestora în activităţile specifice Protcolului de colaborare privind 

educaţia juridică în şcoli; 

 consultarea cu inspectoratele şcolare pentru stabilirea unui grafic de 

activităţi care să cuprindă atât expunerile tematice ale experţilor voluntari, 

cât şi organizarea de vizite de studiu la instituţiile din domeniul juridic, sediile 

instanţelor şi parchetelor; 

 organizarea de evenimente dedicate educației juridice precum: competiții 

deschise elevilor sau profesorilor, dezbateri publice, mese rotunde; 

 popularizarea acţiunilor desfăşurate în vederea cunoaşterii obiectivelor 

urmărite şi a conştientizării importanţei introducerii unei discipline în 

programul de învăţământ preuniversitar. 

http://www.just.ro/
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VIII. ANEXE 

ANEXA 1.  

RAPORT PRIVIND ACTIVITĂȚILE DE EDUCAȚIE JURIDICĂ REALIZATE, ÎN ANUL ȘCOLAR 2017-2018, LUNA IANUARIE 2018, 

ÎN JUDEȚUL…………….. /MUNICIPIUL BUCUREȘTI 

 

 
Denumirea unităților 

de învățământ 

preuniversitar și nr. de 

unități de învățământ 

în care s-au desfășurat 

diferite tipuri de 

activități 

Tipul de activitate: 

a. activități la nivel curricular la 

disciplina/disciplinele 

b. activități extracurriculare de tipul: 
expuneri/prelegeri/dezbateri/mese 

rotunde/vizite/proiecte educaționale ș.a. 

c. activități la nivelul orelor de consiliere și 

orientare/dirigenție 

d. competiție/concurs școlar 

Nivelul de învățământ și clasa/clasele la care 

s-a realizat activitatea, data, tema 

Practicienii dreptului care 

au fost implicați în 

desfășurarea  activității/ 

activităților 

 

Nr.  total de unități de 

unități de înv. 

preuniversitar în care s-

au desfășurat activități la 

nivel județean, pentru 

toate tipurile de 

activități. 

Observații 

a. ACTIVITĂȚI DE EDUCAȚIE JURIDICĂ LA NIVEL CURRICULAR LA DISCIPLINA/DISCIPLINELE: 

 

Spre exemplu: Numărul 

total de unități de 

învățământ preuniversitar, 

la nivelul 

județului……/municipiului 

București în care s-au 

realizat diferite tipuri de 

activități (activități de tip 

a,b,c,d) a fost de 35.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Notă: se precizează 

denumirea completă a 

fiecărei unității de 

învățământ 

preuniversitar (de la 1 la 

n unități de învățământ  

preuniversitar în care         

s-au realizat activități de 

tip a.) 

1. 

a. activități la nivel curricular la 

disciplina/disciplinele:……................... 
Învățământ primar: 

Clasa/clasele:……………/data/datele:…, 

tema…………..(spre exemplu: clasa a IV-a 

B/29.01.2018, Drepturile copilului. Am 

drepturi și îndatoriri) 

Spre exemplu: 
Judecător……(nume și 

prenume și instituția) 

a.................................. Învățământ gimnazial: 

clasa /clasele:………… /data/datele:…...   

 

a................................. Învățământ liceal/profesional: 

clasa/clasele:………… /data/datele:…… 

 

2. a. ……................... Învățământ primar:……………..  

a. ……................... Învățământ gimnazial....................  

a. ……................... Învățământ liceal/profesional:................  

3. a. ……................... Învățământ primar:……………..  

a. ……................... Învățământ gimnazial....................  

a. ……................... Învățământ liceal/profesional:................  

. 

. 

. 

a. ……................... Învățământ primar:……………..  

a. ……................... Învățământ gimnazial....................  

a. ……................... Învățământ liceal/profesional:................  
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n. a. ……................... Învățământ primar:……………..   

 

 

 

 

 

 

 a. ……................... Învățământ gimnazial....................  

 a. ……................... Învățământ liceal/profesional:................  

a. Date generale privind activitățile de tip a.,  realizate la nivel județean/municipiul București - activități de educație juridică la nivel 

curricular  

Notă: Se precizează 

numărul total de unității 

de învățământ în care            

s-au desfășurat  activități 

de tip a. 

 

Spre exemplu: 10 

unități de învățământ 

preuniversitar la nivelul 

județului……./municipi

ului București  

Notă: Se enumeră generic denumirile tuturor 

disciplinelor la care s-au realizat activități de 

educație juridică 

 

 

 

Spre exemplu: Educație civică, Cultură 

civică, Sociologie, Filosofie 

 

Notă: Se precizează generic nivelul 

clasei/claselor la care s-au realizat activități 

pentru fiecare ciclu de învățământ 

 

 

 

Spre exemplu: 

Învățământ primar: clasele a III-a, clasele a 

IV-a 

Învățământ gimnazial:  clasele a V-a, clasele 

a VI-a, clasele a VII-a, clasele a VIII-a) 

Învățământ liceal/profesional: clasele a XI-a 

liceu, clasele a XII-a liceu) 

 

Notă: Se enumeră generic 

toate categoriile de 

practicieni ai dreptului care 

au participat la activități de 

tip a. la nivelul 

județului/municipiului 

București (judecători, 

procurori, avocați, juriști, 

notari publici ș.a.) 

 

Spre exemplu: la activitățile 

de tip a.  au participat 

practicieni ai dreptului, 

respectiv: procurori, 

judecători, avocați 

b. ACTIVITĂȚI EXTRACURRICULARE DE EDUCAȚIE JURIDICĂ DE TIPUL: EXPUNERI/PRELEGERI/DEZBATERI/MESE 

ROTUNDE/VIZITE/PROIECTE EDUCAȚIONALE Ș.A. 

NOTĂ: pentru activitățile de tip b. se completează după modelul activităților de tip a., prezentat mai sus  

c.  ACTIVITĂȚI DE EDUCAȚIE JURIDICĂ LA NIVELUL ORELOR DE CONSILIERE ȘI ORIENTARE/DIRIGENȚIE: 

NOTĂ: pentru activitățile de tip c. se completează după modelul activităților de tip a., prezentat mai sus 

d. COMPETIȚIE/CONCURS ȘCOLAR DE EDUCAȚIE JURIDICĂ: 

 

NOTĂ: pentru activitățile de tip d. se completează după modelul activităților de tip a., prezentat mai sus 
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ANEXA 2. RAPOARTELE INSPECTORATELOR ŞCOLARE PENTRU ACTIVITĂŢILE DESFĂŞURATE 

ÎN PERIOADA 13-17 NOIEMBRIE 2017  

 

JUDEŢUL ALBA 

În judeţul Alba, au fost implicate un număr de 6 unităţi de învăţământ preuniversitar, din care 

5 colegii şi un liceu. Activităţile s-au desfăşurat cu precădere la clasele a X-a şi a XI-a, dar şi la 

câteva clase a IX-a şi a XII-a. Au participat 549 de elevi şi au fost abordate teme precum 

organizarea sistemului judiciar, răspunderea penală a minorilor şi implicarea acestora în 

fenomenul infracţional, violenţa în familie, bullying-ul, Constituţia României-drepturi şi 

libertăţi fundamentale, aspecte privind procesul legislativ. Întrunirile au avut caracter 

interactiv, au fost bazate pe sesiuni de întrebări şi răspunsuri, iar elevii şi-au manifestat dorinţa 

de a efectua vizite la instituţii cu relevanţă pentru domeniul justiţiei, la sediile instanţelor şi 

parchetelor. Prezentările au fost susţinute de voluntari procurori.  

 

JUDEŢUL ARAD 

În judeţul Arad, au fost implicate un număr de 27 de unităţi de învăţământ preuniversitar, din 

care 10 şcoli gimnaziale, 10 licee şi 7 colegii. Activităţile s-au desfăşurat cu precădere la clasele 

a V-a şi a VIII-a în învăţământul gimnazial, iar în învăţământul liceal, cu precădere la clasele a 

IX-a şi a XII-a. La activităţile menţionate au participat un număr de 37 de voluntari. 

 

JUDEŢUL ARGEŞ 

În judeţul Argeş au fost implicate un număr de 31 de unităţi de învăţământ, din care 16 şcoli 

gimnaziale, 8 licee şi 7 colegii. Activităţile s-au desfăşurat în mare parte la clasele a VII-a şi a 

VIII-a, respectiv la clasele a XI-a şi a XII-a. La aceste activităţi au participat 18 judecători, 9 

avocaţi şi 9 consilieri juridici, dar şi 4 procurori.  

 

JUDEŢUL BACĂU 

În judeţul Bacău au fost implicate un număr de 6 unităţi de învăţământ, din care 3 şcoli 

gimnaziale şi 3 colegii. La aceste activităţile susţinute de voluntarii procurori au participat un 

număr de 478 de elevi. Tematica abordată a făcut referire la violenţa în mediul şcolar, violenţa 

în familie şi infracţionalitatea juvenilă. 

 

JUDEŢUL BIHOR  

În judeţul Bihor au fost implicate 19 unităţi de învăţământ, din care 6 şcoli gimnaziale, 4 licee 

şi 9 colegii. La aceste activităţi au participat 6 judecători voluntari, 2 jurişti, 1 avocat şi 1 

agent de poliţie. 
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JUDEŢUL BISTRIŢA-NĂSĂUD 

În judeţul Bistriţa-Năsăud au fost implicate 4 unităţi de învăţământ, din care 1 şcoală 

gimnazială, 1 liceu şi 2 colegii. La activităţile susţinute au participat voluntari judecători şi au 

abordat teme precum: faptele penale şi consecinţele săvârşirii lor, violenţa în familie şi 

implicarea în procesul judiciar privind audierea minorilor. Având în vedere impactul acţiunilor, 

elevii au solicitat continuarea acestor activităţi pe toată durata anului şcolar 2017-2018. 

 

JUDEŢUL BOTOŞANI 

În judeţul Botoşani au fost implicate un număr de 14 unităţi de învăţământ, din care 9 şcoli 

gimnaziale, 3 licee şi 2 colegii. Au participat elevi de la clasele a V-a, a VII-a, a VIII-a şi a XI-a. 

La aceste activităţi s-au implicat voluntari judecători, procurori, consilieri juridici, mediatori 

şi jurişti.   

 

JUDEŢUL BRĂILA 

În judeţul Brăila s-au implicat un număr de 30 de unităţi de învăţământ, din care 19 şcoli 

gimnaziale, 7 licee şi 4 colegii. Activităţile s-au derulat cu sprijinul voluntarilor judecători şi 

au fost implicaţi, în mare parte elevii din învăţământul gimnazial clasele V-VIII, dar şi  elevii 

claselor a XI-a şi a XII-a.  

 

JUDEŢUL BRAŞOV 

În judeţul Braşov s-au implicat un număr de 29 de unităţi de învăţământ, din care 9 şcoli 

gimnaziale, 8 licee şi 12 colegii. La activităţile desfăşurate au participat 2.731 de elevi şi 

voluntari judecători, consilieri juridici şi avocaţi. Temele abordate au făcut referire la 

implicarea copilului în procesul judiciar, violenţă, pericolele din spaţiul social-media şi 

drepturile copilului. Întrunirile au avut caracter interactiv, desfăşurându-se sub forma 

dezbaterilor. 

 

MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

 

În Municipiul Bucureşti s-au implicat un număr de 7 unităţi de învăţământ din care 3 şcoli 

gimnaziale, 1 liceu şi 3 colegii naţionale. La activităţile precizate au participat cu precădere 

elevi de la clasele a VII-a şi a VIII-a, respectiv clasele a IX-a şi a X-a.  
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JUDEŢUL BUZĂU 

În judeţul Buzău s-au implicat un număr de 9 unităţi de învăţământ, din care 4 şcoli gimnaziale, 

3 licee şi 2 colegii naţionale. Au participat elevi din clasele a VII-a, a VIII-a şi a XII-a, şi 3 

procurori şi 1 avocat. Tematica abordată a făcut referire la violenţă şi infracţionalitatea 

juvenilă, iar orele de educaţie juridică au constat în informare şi dezbateri interactive.  

 

JUDEŢUL CĂLĂRAŞI 

În judeţul Călăraşi s-au implicat un număr de 6 unităţi de învăţământ din care 3 şcoli 

gimnaziale, 1 liceu şi două colegii. La activităţi au participat elevi din clasele a VII-a şi a VIII-

a, respectiv a XI-a şi a XII-a. Orele de educaţie juridică au fost susţinute de 2 voluntari 

judecători.   

 

JUDEŢUL CARAŞ-SEVERIN  

În judeţul Caraş-Severin s-au implicat un număr de 42 de unităţi de învăţământ din care 16 şcoli 

gimnaziale, 15 licee şi 11 colegii. Discuţiile au purtat asupra tematicii puse la dispoziţie de 

Comitetul de Monitorizare al Protocolului şi au avut caracter interactiv, prin participarea activă 

a elevilor şi jocuri de rol. La aceste acţiuni au participat voluntari consilieri juridici.   

 

JUDEŢUL CLUJ 

În judeţul Cluj s-au implicat un număr de 35 de unităţi de învăţământ, din care 6 şcoli 

gimnaziale, 14 licee, 14 colegii şi Seminarul Teologic Ortodox Cluj-Napoca. Activităţile s-au 

desfăşurat la nivelul tuturor claselor şi au avut caracter interactiv, îmbrăcând forma 

dezbaterilor, meselor rotunde, dar şi prin simulări ale unor procese. Temele abordate au făcut 

referire la prevenirea infracţionalităţii în adolescenţă, legislaţia muncii, voluntariat, 

organizarea şi exercitarea profesiilor juridice şi legislaţie economică. La aceste activităţi au 

participat voluntari judecători, procurori, avocaţi, jurişti, cadre didactice din învăţământul 

universitar şi studenţi, dar şi agenţi de poliţie. 

 

JUDEŢUL CONSTANŢA 

În judeţul Constanţa s-au implicat un număr de 8 unităţi de învăţământ, din care 4 şcoli 

gimnaziale, 3 licee şi un colegiu national. În cadrul acestor întrevederi s-au abordat teme 

privitoare la responsabilitatea minorilor, democraţie şi societate, traficul de fiinţe umane, 

consecinţele încălcării legilor, copilul implicat în procedurile judiciare. Au participat un număr 

de 473 de elevi din clasele a VI-a, a VII-a, a X-a, a XI-a şi a XII-a, iar din partea voluntarilor, un 

număr de 9 judecători. 
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JUDEŢUL COVASNA 

În judeţul Covasna s-au implicat un număr de 13 unităţi de învăţământ, din care 8 şcoli 

gimnaziale, 3 licee şi 2 colegii naţionale. Tematicile abordate au făcut referire la organizarea 

judecătorească, drepturile şi libertăţile fundamentale ale Omului, atributele de identificare 

ale persoanelor fizice, violenţa în familie şi bullying-ul, infracţiuni privind drogurile şi 

oportunităţile studierii dreptului. Au participat un număr de 651 de elevi, 39 de profesori, 2 

procurori şi un judecător.  

 

JUDEŢUL DÂMBOVIŢA 

În judeţul Dâmboviţa s-au implicat un număr de 45 de unităţi de învăţământ, din care 1 

grădiniţă, 25 de şcoli gimnaziale, 14 licee şi 5 colegii. La aceste activităţi au participat cu 

precădere elevi din clasele VI-VIII, respectiv IX-XII, dar şi părinţi şi cadre didactice de la 

Grădiniţa Rază de Soare din Târgovişte. Tematica abordată de voluntari a făcut referire la 

conflictele din şcoală, normele penale şi aplicarea lor, siguranţa pe internet, delicvenţa 

juvenilă, dreptul la educaţie, profesia de avocat, traficul de persoane, drepturile şi obligaţiile 

copilului. Au participat avocaţi, judecători, procurori, jurişti şi consilieri educativi.  

 

JUDEŢUL DOLJ 

În judeţul Dolj s-au implicat un număr de 9 unităţi de învăţământ din care 1 şcoală gimnazială, 

4 licee şi 4 colegii. La activităţile derulate au participat elevii claselor a V-a, respectiv a IX-a, 

a XI-a şi a XII-a. De asemenea, s-au implicat un număr de 9 voluntari.  

 

JUDEŢUL GALAŢI 

În judeţul Galaţi s-au implicat 15 unităţi de învăţământ din care 11 şcoli gimnaziale, 3 licee şi 

un colegiu national. La aceste activităţi au participat elevi de clasele V-VIII şi IX-XI. Tematica 

a purtat asupra răspunderii contravenţionale, cazierul judiciar, faptele mele şi consecinţele 

acestora, drepturile copiilor în societate, infracţiune, lege penală, vinovăţie, participaţie 

penală, tentativa şi profesii juridice. La activităţi au participat voluntari judecători, procurori, 

avocaţi şi jurişti.  

 

 JUDEŢUL GIURGIU 

În judeţul Giurgiu s-au implicat 5 unităţi de învăţământ, din care 1 şcoală gimnazială, 2 licee 

şi 2 colegii naţionale. La aceste activităţi au participat elevi de clasele a VIII-a, a X-a, a XI-a şi 

a XII-a şi 2 judecători, 2 procurori şi un jurist.  
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JUDEŢUL GORJ 

În judeţul Gorj s-au implicat un număr de 9 unităţi de învăţământ, din care 4 şcoli gimnaziale, 

1 liceu şi 4 colegii naţionale. Activităţile s-au desfăşurat cu elevii de clasele VI-VIII, respectiv 

X-XII. Au participat 9 voluntari judecători.  

 

JUDEŢUL HARGHITA 

În judeţul Harghita s-au implicat un număr de 6 unităţi de învăţământ, din care 2 şcoli 

gimnaziale, 2 licee teoretice şi un colegiu national. Au participat un număr de 160 de elevi din 

clasele V-VIII şi IX-XII şi un număr de 5 judecători şi 2 consilieri juridici.  

 

JUDEŢUL HUNEDOARA 

În judeţul Hunedoara s-au implicat 10 unităţi de învăţământ, din care 1 şcoală gimnazială, 3 

licee şi 6 colegii. La aceste activităţi au participat elevi din clasele VI-VII, respectiv X-XII şi 4 

voluntari.  

 

JUDEŢUL IALOMIŢA 

În judeţul Ialomiţa s-au implicat 16 unităţi de învăţământ, din care 12 şcoli gimnaziale şi 4 

licee. La acţiunile desfăşurate au participat elevii claselor V-VIII, respectiv IX-XII şi voluntari 

procurori şi jurişti.  

 

JUDEŢUL IAŞI 

În judeţul Iaşi s-au implicat un număr de 18 unităţi de învăţământ, din care 8 licee şi 10 colegii. 

Au participat un număr de 1114 elevi, 31 de cadre didactice şi voluntari judecători, avocaţi şi 

jurişti.  

 

JUDEŢUL ILFOV 

În judeţul Ilfov s-au implicat un număr de 8 unităţi de învăţământ, din care 6 şcoli generale şi 

2 licee. La activităţi au participat elevi de clasele V-VIII şi IX-XII şi voluntari avocaţi, mediatori 

şi senatori. Tematica abordată a făcut referire la internetul şi pericolele lui, drepturi şi 

responsabilităţi, capacitatea de folosinţă şi capacitatea de exerciţiu, justiţia ca instituţie de 

apărare şi înfăptuire a dreptăţii, cybersecuritatea, drepturile consumatorului. 

 

 

 

http://www.just.ro/


 

 

 

Str. Apolodor nr. 17, sector 5, 050741 Bucureşti, România 
Tel. +4 037 204 1999 

www.just.ro 

Pagina 22 din 25 

 
COD: FS-01-04-ver.3 

 
 

JUDEŢUL MARAMUREŞ 

În judeţul Maramureş s-au implicat un număr de 5 unităţi de învăţământ, din care 3 licee şi 2 

colegii naţionale. La activităţi au participat elevi din clasele V-VIII şi X- XII şi voluntari 

judecători, procurori şi avocaţi. Tematica abordată a făcut referire la drepturile şi libertăţile 

cetăţeneşti, separarea puterilor în stat, recomandări antiinfracţionale şi instituţii UE.    

 

JUDEŢUL MEHEDINŢI 

În judeţul Mehedinţi s-au implicat un număr de 9 unităţi de învăţământ, din care 3 şcoli 

gimnaziale, 1 liceu şi 5 colegii. La activităţi au participat 812 elevi din clasele IV-VIII şi X-XII, 

voluntari judecători şi procurori. Tematica abordată a făcut referire la violenţă, riscurile 

utilizării internetului, drepturile omului şi libertăţi fundamentale, libertatea de expresie, 

prevenirea consumului de droguri şi a corupţiei.  

 

      JUDEŢUL MUREȘ 

În judeţul Mureș, au fost implicate un număr de 7 unităţi de învăţământ preuniversitar, din care 

5 colegii şi 2 școli gimnaziale. Activităţile s-au desfăşurat cu precădere la clasele din 

învățământul liceal, respectiv la clasa a IX-a, a X-a și a XI-a, a XII-a dar și la clasele din 

învățământul gimnazial, respectiv a V-a, a VI-a, a VII-a și a VIII-a. Au fost abordate teme precum 

cele referitoare la infracţiuni, pedepse, tragere la răspundere penală a minorilor; prezumţia 

de nevinovăţie; dreptul la apărare; procesul verbal; procuror, infracţiune, fapte penale, Cod 

penal, dosar penal, pedepse; sistemul judiciar din România; prevenirea şi combaterea 

infracţionalităţii juvenile; răspunderea în faţa legii; responsabilitatea şi consecinţele faptelor; 

libertatea şi responsabilitatea elevilor în societate. Întrunirile au avut caracter interactiv, au 

fost bazate pe sesiuni de întrebări şi răspunsuri, elevii manifestându-și interesul pentru 

problematica discutată. Prezentările au fost susţinute de voluntari procurori.  

 

      JUDEŢUL NEAMȚ 

În judeţul Neamț, au fost implicate un număr de 23 de unităţi de învăţământ preuniversitar, 

din care 16 școli gimnaziale, 5 colegii şi 2 licee. Activităţile s-au desfăşurat cu precădere la 

clasele a VII-a și a VIII-a, dar și la clasele a IV-a, a V-a, a VI-a, a VII-a, a IX-a, a X-a, a XI-a, a 

XII-a. Au participat 985 de elevi și 72 de cadre didactice. Prezentările au fost susținute de 

voluntari din toate profesiile juridice. 

 

      JUDEŢUL OLT 

În judeţul Olt, au fost implicate un număr de 7 unităţi de învăţământ preuniversitar, din care 

4 colegii, 2 licee și o școală gimnazială. Activităţile s-au desfăşurat cu precădere la clasele a 

VI-a, a VII-a, a VIII-a, a X-a, a XI-a și a XII-a, dar și la clasele a V-a și la clasa a IX-a. Au fost 
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abordate teme precum faptele mele şi consecinţele acestora; faptele penale şi consecinţele 

săvârşirii lor; democraţie şi societate; norme şi comportamente. Întrunirile au avut caracter 

interactiv, de tipul dezbaterilor. Prelegerile au fost susținute de voluntari judecători. 

 

      JUDEŢUL PRAHOVA 

În judeţul Prahova, au fost implicate un număr de 4 unităţi de învăţământ preuniversitar, din 

care 2 colegii și 2 școli gimnaziale. Activităţile s-au desfăşurat cu precădere la clasele a VI-a și 

a XI-a, dar și la clasele a VIII-a, a X-a și a XII-a. Au participat 190 de studenți și au fost abordate 

teme precum sancţionarea faptelor penale săvârşite de minori; organizarea judiciară; instanţe, 

CJUE, CEDO; statutul magistratului; infracţiuni săvârşite prin intermediul internetului/reţelelor 

de socializare. Prezentările au fost susţinute de voluntari judecători și procurori.  

 

      JUDEŢUL SĂLAJ 

În județul Sălaj, au fost implicate un număr de 33 de unități de învățământ preuniversitar, din 

care 23 școli gimnaziale, 7 licee și 3 colegii. Activităţile s-au desfăşurat la toate clasele din 

învățământul gimnazial și liceal. Au participat 2324 de elevi. Prezentările au fost susţinute de 

voluntari procurori.  

 

      JUDEŢUL SATU MARE 

În județul Satu Mare, au fost implicate un număr de 8 unități de învățământ preuniversitar, din 

care 5 licee și 3 școli gimnaziale. Activitățile s-au desfășurat cu precădere la clasele a VII-a, a 

VIII-a, a IX-a, a X-a, a XI-a. Au participat 740 de elevi. Au fost abordate teme precum agresiunea 

fizică şi verbală; delicvenţa juvenilă; importanţa educaţiei juridice la adolescenţi. Întrunirile 

au avut caracter interactiv, de tipul dezbaterilor și jocurilor de rol. Prezentările au fost 

susținute de voluntari procurori. 

 

      JUDEŢUL SIBIU 

În județul Sibiu, au fost implicate un număr de 15 unități de învățământ preuniversitar, din 

care 9 școli gimnaziale, 4 licee și 2 colegii. Activitățile s-au desfășurat cu precădere la clasele 

din învățământul gimnazial, a V-a, a VI-a, a VII-a, a VIII-a, dar și la clasele din învățământul 

liceal. Au fost abordate teme precum aspecte generale privind cadrul juridic naţional, european 

şi internațional; despre justiţie în general; faptele penale şi consecinţele săvârşirii lor în 

sistemul juridic din România; autorităţile statului. Întrunirile au avut caracter interactiv, de 

tipul dezbaterilor și jocurilor de rol. Prelegerile au fost susținute de voluntari procurori și 

judecători. 
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      JUDEŢUL SUCEAVA 

În județul Suceava, au fost implicate un număr de 44 de unități de învățământ preuniversitar, 

din care 21 școli gimnaziale, 13 colegii și 10 licee. Activitățile s-au desfășurat cu precădere la 

clasele a VI-a, a VII-a, a VII-a, dar și la celelalte clase, respectiv a V-a, a IX-a, a X-a, a XI-a, a 

XII-a. Au fost abordate teme precum traficul de persoane; delicvenţa juvenilă şi urmările 

acesteia; democraţie şi societate; norme şi comportamente; atribute de identificare; 

drepturile şi libertăţile fundamentale ale omului; faptele penale şi consecinţele săvârşirii lor; 

drepturi şi libertăţi cetăţeneşti. Prezentările au fost susținute de voluntari din toate profesiile 

juridice. 

 

      JUDEŢUL TELEORMAN 

În județul Teleorman, au fost implicate un număr de 44 de unități de învățământ preuniversitar, 

din care 34 școli gimnaziale, 7 licee și 3 colegii. Activitățile s-au desfășurat cu precădere la 

clasele a V-a, a VI-a, a VII-a, a VIII-a, dar și la celelalte clase din învățământul gimnazial și 

liceal. Au fost abordate teme precum viaţa în societate şi sistemul politic din România; justiţia 

pentru minori; abuzul asupra copilului; rolul educaţiei juridice; promovarea statului de drept 

şi a democraţiei în societate, dreptul copiilor la protecţie; copilul implicat în procesul judiciar; 

violenţa naşte violenţă. Întrunirile au avut caracter interactiv, de tipul dezbaterilor, meselor 

rotunde și jocurilor de rol. Prezentările au fost susținute de voluntari din toate profesiile 

juridice. 

 

 

      JUDEŢUL TIMIȘ 

În județul Timiș, au fost implicate un număr de 65 de unități de învățământ preuniversitar, din 

care 39 de școli gimnaziale, 16 licee și 10 colegii. Activitățile s-au desfășurat cu precădere la 

toate clasele de învățământ gimnazial, cât și la clasele de învățământ liceal. Au fost abordate 

teme precum drepturile şi obligaţiile copilului; educaţie juridică-educaţie pentru dreptate; 

faptele penale şi consecinţele săvârşirii lor; comunicarea şi spaţiul public virtual; cunoaşterea 

legislaţiei primare în domeniul administraţiei locale, statul de drept şi funcţionalitatea 

acestuia; puterea judecătorească; drepturile şi procedurile la prima etapă a contactului cu 

sistemul de justiţie. Întrunirile au avut caracter interactiv, de tipul dezbaterilor. Prezentările 

au fost susținute de voluntari din toate profesiile juridice. 

 

      JUDEŢUL TULCEA 

În județul Tulcea, au fost implicate un număr de 21 de unități de învățământ preuniversitar, 

din care 10 școli gimnaziale, 7 licee, 3 colegii și un seminar teologic. Activitățile s-au desfășurat 

cu precădere la clasele a VI-a, a VII-a, a VIII-a, a IX-a, a X-a, a XI-a, a XII-a, dar și la clasele a 

III-a, a IV-a, a V-a. Au fost abordate teme precum efectele consumului de substanţe interzise 
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la adolescenţi/tineri; riscul săvârşirii de fapte penale la adolescenţi/tineri; delicvenţa juvenilă; 

faptele penale şi consecinţele săvârşirii lor; drepturile copilului; hărţuirea sexuală ca 

infracţiune; răspunderea penală a minorului; violenţa verbală şi non-verbală. Întrunirile au avut 

caracter interactiv, de tipul dezbaterilor și prelegerilor. Prezentările au fost susținute de 

voluntari din toate profesiile juridice. 

 

JUDEŢUL VÂLCEA 

În județul Vâlcea, au fost implicate un număr de 3 unități de învățământ preuniversitar, 

respectiv colegii. Activitățile s-au desfășurat cu precădere la clasele a IX-a, a X-a, a XI-a și a 

XII-a. Prezentările au fost susținute de voluntari judecători și procurori. 

 

JUDEŢUL VASLUI 

În județul Vaslui, au fost implicate un număr de 9 unități de învățământ preuniversitar, 

respectiv 6 școli gimnaziale, 2 licee și un colegiu. Activitățile s-au desfășurat cu precădere la 

clasele a VII-a, a VIII-a, dar și la câteva clase a II-a și a XII-a. Au fost abordate teme precum 

riscuri și tentații la adolescenți, infracțiuni pe înțelesul celor mici. Întrunirile au avut caracter 

interactiv, de tipul dezbaterilor, dar au fost efectuate și vizite la diverse instituții juridice.  

Prezentările au fost susținute de voluntari din toate profesiile juridice. 

 

JUDEŢUL VRANCEA 

În județul Vrancea, au fost implicate un număr de 10 unități de învățământ preuniversitar, din 

care 4 școli gimnaziale, 4 colegii și 2 licee. Prezentările au fost susținute de voluntari din toate 

profesiile juridice. 
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