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Comunicat de presă

Privind activităţile desfăşurate de Curtea de Apel Craiova în perioada 05-09 martie 2018 în cadrul
programului “Educaţia juridică în şcoli ”

 

Având în vedere protocolul încheiat între Ministerul Educaţiei Naţionale, Ministerul Justiţiei, Consiliul Superior al
Magistraturii, Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie şi Ministerul Public, privind educaţia juridică în şcoli şi capacitatea logistică şi
disponibilitatea de implicare a Curţii de Apel Craiova în procesul de educare civică a tinerilor în spiritul respectării legilor, a
prevenirii săvârşirii faptelor antisociale, a dezvoltarii aptitudinilor necesare cunoaşterii şi inţelegerii  regulilor sociale şi a
integrării în societate şi întelegând importanta informării persoanelor tinere cu privire la rolul şi importanta sistemului judiciar,
cunoasterea şi întelegerea drepturilor conferite de lege, Curtea de Apel Craiova, prin judecătorii delegaţi la Biroul de
Informare şi Relaţii Publice au continuat şi în anul 2018 desfăşurarea de activităţi specifice protocolului după următorul
program:

-                             pe data de 08.03.2018 întâlnire cu profesorii şi elevii Liceului Tehnologic Auto Craiova la  ora 10.30 şi
întâlnire cu profesorii şi elevii Colegiului Tehnic de Industrie Alimentară Craiova, la ora 13.30, întâlniri ce au
avut loc la sediul unităţilor de învăţământ.

-                             pe data de 09.03.2018 întâlnire cu profesorii şi elevii Colegiului Naţional “Ştefan Velovan” Craiova la
sediul Curţii de Apel Craiova,

Domnul judecător Ionel Grigorie, împreună cu expertul Liviu Mîndrilă au prezentat materiale vizând consecinţele
nerespectării legii, drepturile copilului, drepturile personalităţii, principalele tipuri de infracţiuni şi contravenţii întâlnite în viaţa
de zi cu zi  de către tineri, portretul psihologic al delicventului minor, traficul de personane, fenomenul bullying în şcoli,
dreptul la imagine precum şi probleme ridicate de comunicarea în spaţiul virtual şi pericolele din spaţiul social-media.

 



09.03.2018 Comunicat de presa Curtea de Apel Craiova - anamariasarsan@gmail.com - Gmail

https://mail.google.com/mail/u/0/#inbox/1620acd753198e70 2/2

 

 

 

Judecător delegat

Ionel GRIGORIE

BIROUL DE INFORMARE ŞI RELAŢII PUBLICE

AL CURŢII DE APEL CRAIOVA


