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CONSIDERACONSIDERAȚȚII II INTRODUCTIVEINTRODUCTIVE

Educația juridică Educația juridică devine obligatorie devine obligatorie 
in 2022, prin intrarea in vigoare a unei legiin 2022, prin intrarea in vigoare a unei legi
prevedea si educatia juridica, ci doar cea antreprenoriala si prevedea si educatia juridica, ci doar cea antreprenoriala si 
financiara.financiara. -- Legea nr. 273/2021 a educației antreprenoriale, Legea nr. 273/2021 a educației antreprenoriale, financiara.financiara. -- Legea nr. 273/2021 a educației antreprenoriale, Legea nr. 273/2021 a educației antreprenoriale, 
financiare și juridice. M.Of. 1097/17.11.2021financiare și juridice. M.Of. 1097/17.11.2021

DobandireaDobandirea competentecompetentelorlor antreprenoriale, antreprenoriale, 
administrareaadministrarea afacerafacerii ii din punct de vedere financiar, din punct de vedere financiar, 
suficientasuficienta!!

INTRODUCTIVEINTRODUCTIVE::

devine obligatorie devine obligatorie in toate scolile din Romania in toate scolile din Romania 
in 2022, prin intrarea in vigoare a unei legiin 2022, prin intrarea in vigoare a unei legi, care initial, care initial nu nu 
prevedea si educatia juridica, ci doar cea antreprenoriala si prevedea si educatia juridica, ci doar cea antreprenoriala si 

Legea nr. 273/2021 a educației antreprenoriale, Legea nr. 273/2021 a educației antreprenoriale, Legea nr. 273/2021 a educației antreprenoriale, Legea nr. 273/2021 a educației antreprenoriale, 
financiare și juridice. M.Of. 1097/17.11.2021financiare și juridice. M.Of. 1097/17.11.2021

antreprenoriale, antreprenoriale, inclusivinclusiv
din punct de vedere financiar, din punct de vedere financiar, nu nu maimai esteeste



EducatiaEducatia juridicajuridica obiectobiect

Educatia juridica a fost adaugata in randul materiilor care 
trebuie studiate in scoli prin modificarea Legii educatiei nr. prin modificarea Legii educatiei nr. 
1/2011:1/2011:1/2011:1/2011:

art. 68, alin. (1), lit. f art. 68, alin. (1), lit. f : : „f) competențe
financiare și juridice;”.

art. 344, alin. (1), lit. c, pct. (iv)art. 344, alin. (1), lit. c, pct. (iv): : 
antreprenorială, financiară și juridică

obiectobiect de de studiustudiu in in scoliscoli

Educatia juridica a fost adaugata in randul materiilor care 
prin modificarea Legii educatiei nr. prin modificarea Legii educatiei nr. 

competențe antreprenoriale, 

: : „(iv) programe de educație
juridică;”.



ARGUMENTUM:ARGUMENTUM:

Intelegerea si integrarea comportamentelor
cotidiana a tinerilor, viitori cetateni
reprezinta o necesitate in actualareprezinta o necesitate in actuala

De altfel, printre competentele
parcursul vietii, asa cum sunt ele
Comisiei Europene, sunt enumerate 

Pentru a dobandi insa competente
cunostinte!

ARGUMENTUM:ARGUMENTUM:

comportamentelor juridice in viata
cetateni resposabili ai societatii

societate.societate.
competentele cheie pentru invatarea pe tot 

consemnate si in documentele
, sunt enumerate si cele juridice. 

competente trebuie sa ai mai intai



ARGUMENTUM:ARGUMENTUM:

Cu cat Cu cat invatareainvatarea acestoracestor cunostintecunostinte
adecvatadecvat varsteivarstei, cu , cu atatatat copilulcopilul, , adolescentuladolescentul
incainca din din scoalascoala sisi deprinderideprinderi care care incainca din din scoalascoala sisi deprinderideprinderi care care 
juridicejuridice solidesolide, , pentrupentru ca ca maimai apoiapoi
competentecompetente..

RespectareaRespectarea legilorlegilor intrintr--unun statstat
pastrareapastrarea ordiniiordinii sisi pentrupentru asigurareaasigurarea
fundamentalefundamentale aleale tuturortuturor cetatenilorcetatenilor

ARGUMENTUM:ARGUMENTUM:

cunostintecunostinte juridicejuridice se face se face maimai devremedevreme
adolescentuladolescentul tanarultanarul vava exersaexersa

care care sasa aibaaiba la la bazabaza cunostintecunostintecare care sasa aibaaiba la la bazabaza cunostintecunostinte
apoiapoi acesteaacestea sasa se se dezvoltadezvolta in in 

statstat dede dreptdrept esteeste esentialaesentiala pentrupentru
asigurareaasigurarea respectariirespectarii drepturilordrepturilor

cetatenilorcetatenilor..



ARGUMENTUM:ARGUMENTUM:

CunoastereaCunoasterea legislatieilegislatiei cu cu notiuninotiuni
varsteivarstei sisi graduluigradului de de intelegereintelegere, , pentrupentruvarsteivarstei sisi graduluigradului de de intelegereintelegere, , pentrupentru

ii avertizeazaavertizeaza cu cu privireprivire la la uneleunele
antisocialeantisociale, , contraventionalecontraventionale sisi//

ii ferestefereste de de sanctiuneasanctiunea care vine care vine 

ARGUMENTUM:ARGUMENTUM:

notiuninotiuni generalegenerale accesibileaccesibile, , adecvateadecvate
pentrupentru copiicopii, adolescent, adolescentii, , tineritineripentrupentru copiicopii, adolescent, adolescentii, , tineritineri

comportamentecomportamente care sunt care sunt 
//sausau chiarchiar penalepenale;;

care vine care vine corelatacorelata cu cu gravitateagravitatea fapteifaptei..



ARGUMENTUM:ARGUMENTUM:

In In conditiileconditiile in care tot in care tot maimai multemulte
in care in care numarulnumarul copiilorcopiilor institutionalizatiinstitutionalizati
diferitediferite motive, motive, statulstatul esteeste obligatobligatdiferitediferite motive, motive, statulstatul esteeste obligatobligat
familiefamilie, , sasa completezecompleteze golulgolul in in educatieeducatie
eticeetice care care sasa asigureasigure tanaruluitanarului in in deveniredevenire

Din Din educatiaeducatia completacompleta nu nu poatepoate
ancorezeancoreze in in realitatilerealitatile societatiisocietatii in care in care 

ARGUMENTUM:ARGUMENTUM:

multemulte familiifamilii sunt sunt monoparentalemonoparentale, , 
institutionalizatiinstitutionalizati esteeste in in cresterecrestere din din 

obligatobligat sasa substituiesubstituie lipsalipsa educatieieducatiei din din obligatobligat sasa substituiesubstituie lipsalipsa educatieieducatiei din din 
educatieeducatie sisi cu cu aceleacele normenorme juridicejuridice

deveniredevenire o o educatieeducatie completacompleta. . 

poatepoate lipsilipsi normanorma juridicajuridica care care sasa--l l 
in care in care traiestetraieste!!



NormeNorme juridicejuridice obligatoriiobligatorii
juridicajuridica

Legea educaţiei, Regulamentele şcolare, Legea împotriva Legea educaţiei, Regulamentele şcolare, Legea împotriva 
violenţei domestice, legile privind drepturile copilului, violenţei domestice, legile privind drepturile copilului, 
ș.a.ș.a. sunt sunt doardoar catevacateva din din acteleactele normative care pot normative care pot ș.a.ș.a. sunt sunt doardoar catevacateva din din acteleactele normative care pot normative care pot 
facafaca parte parte dintrdintr--o minima o minima educatieeducatie
adolescentiloradolescentilor, , tinerilortinerilor..

creştereacreşterea respectului pentru legea respectului pentru legea 
bligatoriebligatorie intrintr--o o societatesocietate civilizatacivilizata

obligatoriiobligatorii pentrupentru educatiaeducatia
juridicajuridica:: (1)(1)

Legea educaţiei, Regulamentele şcolare, Legea împotriva Legea educaţiei, Regulamentele şcolare, Legea împotriva 
violenţei domestice, legile privind drepturile copilului, violenţei domestice, legile privind drepturile copilului, Codul penal Codul penal 

normative care pot normative care pot sisi trebuietrebuie sasanormative care pot normative care pot sisi trebuietrebuie sasa
educatieeducatie juridicajuridica a a copiilorcopiilor, , 

respectului pentru legea respectului pentru legea şişi autoritatautoritate e esteeste o o cerintacerinta
civilizatacivilizata, , evoluataevoluata, , modernamoderna..



NormeNorme juridicejuridice
pentrupentru educatiaeducatia

actele normative cu privire la activităţile de voluntariat şi actele normative cu privire la activităţile de voluntariat şi actele normative cu privire la activităţile de voluntariat şi actele normative cu privire la activităţile de voluntariat şi 
chiar de angajare la un loc de muncă remunerat. chiar de angajare la un loc de muncă remunerat. 

EX: EX: copiicopii înîn clasaclasa a Xa X--a care a care muncescmuncesc
li se li se facăfacă contract de contract de muncămuncă şişi căcă

juridicejuridice obligatoriiobligatorii
educatiaeducatia juridicajuridica:: (2)(2)

actele normative cu privire la activităţile de voluntariat şi actele normative cu privire la activităţile de voluntariat şi actele normative cu privire la activităţile de voluntariat şi actele normative cu privire la activităţile de voluntariat şi 
chiar de angajare la un loc de muncă remunerat. chiar de angajare la un loc de muncă remunerat. 

muncescmuncesc, , dardar nu nu ştiuştiu căcă trebuietrebuie
căcă au au anumiteanumite drepturidrepturi..



ExempleExemple practice practice pentrupentru
in in scoliscoli

copii răniţi şi abuzaţi copii răniţi şi abuzaţi care nucare nu--si cunosc dsi cunosc d
organe ale legii să sesizezeorgane ale legii să sesizeze, pentru a fi protejati;, pentru a fi protejati;organe ale legii să sesizezeorgane ale legii să sesizeze, pentru a fi protejati;, pentru a fi protejati;

cazuri de abuzuri sexuale, cazuri de abuzuri sexuale, cand anturajul apropiatcand anturajul apropiat
familiefamilie,,vecinii vecinii nu reactioneaza in interesul copiluluinu reactioneaza in interesul copilului

la divorţuri, copilul este folosit ca o minge de pingla divorţuri, copilul este folosit ca o minge de ping
către părinţi, care vor săcătre părinţi, care vor să--l atragă de partea lor, l atragă de partea lor, 
multe ori multe ori o marfăo marfă..

pentrupentru o o educatieeducatie juridicaljuridical
scoliscoli
si cunosc dsi cunosc drepturirepturile si nici caror le si nici caror 

, pentru a fi protejati;, pentru a fi protejati;, pentru a fi protejati;, pentru a fi protejati;

cand anturajul apropiatcand anturajul apropiat -- membri membri dede
nu reactioneaza in interesul copiluluinu reactioneaza in interesul copilului. . 

la divorţuri, copilul este folosit ca o minge de pingla divorţuri, copilul este folosit ca o minge de ping--pong de pong de 
l atragă de partea lor, l atragă de partea lor, consideranduconsiderandu--l de l de 



SituatiiSituatii traumatizantetraumatizante pentrupentru

un băietel stie că o colega e exploatata de adulti, care o un băietel stie că o colega e exploatata de adulti, care o 
exploateaza si sexual. El voia sa denunte la Politie, dar îi era frica exploateaza si sexual. El voia sa denunte la Politie, dar îi era frica exploateaza si sexual. El voia sa denunte la Politie, dar îi era frica exploateaza si sexual. El voia sa denunte la Politie, dar îi era frica 
că va pati ceva rău. că va pati ceva rău. 

oo fetita fetita a carei mama este batuta de tata, a carei mama este batuta de tata, 
tata, iar mama a ajuns în spital. Ea era ingrijorata că va ajunge la tata, iar mama a ajuns în spital. Ea era ingrijorata că va ajunge la 
orfelinat. orfelinat. 

pentrupentru copiicopii -- exemple:exemple:

un băietel stie că o colega e exploatata de adulti, care o un băietel stie că o colega e exploatata de adulti, care o 
exploateaza si sexual. El voia sa denunte la Politie, dar îi era frica exploateaza si sexual. El voia sa denunte la Politie, dar îi era frica exploateaza si sexual. El voia sa denunte la Politie, dar îi era frica exploateaza si sexual. El voia sa denunte la Politie, dar îi era frica 

a carei mama este batuta de tata, a carei mama este batuta de tata, Poliţia lPoliţia l--a ridicat pe a ridicat pe 
tata, iar mama a ajuns în spital. Ea era ingrijorata că va ajunge la tata, iar mama a ajuns în spital. Ea era ingrijorata că va ajunge la 



ExempluExemplu de de reglementarireglementari
de de copiicopii

de la 13 ani pot săde la 13 ani pot să--şi facă un cont pe reţelele sociale, şi facă un cont pe reţelele sociale, de la 13 ani pot săde la 13 ani pot să--şi facă un cont pe reţelele sociale, şi facă un cont pe reţelele sociale, 
mare mare atentieatentie cece activitatiactivitati desfasoaradesfasoara
socializaresocializare!!

iar un copil răspunde penal şi contravenţional de la 14 iar un copil răspunde penal şi contravenţional de la 14 
aniani

reglementarireglementari care care trebuietrebuie cunoscutecunoscute
copiicopii//tineritineri: : 

şi facă un cont pe reţelele sociale, şi facă un cont pe reţelele sociale, dardarşi facă un cont pe reţelele sociale, şi facă un cont pe reţelele sociale, dardar
desfasoaradesfasoara pepe reteleleretelele de de 

iar un copil răspunde penal şi contravenţional de la 14 iar un copil răspunde penal şi contravenţional de la 14 



Violenta in Violenta in 

Violenţa nu este ereditară, dar este contagioasă

Ex: Altercaţie cu un coleg, la scoala
şcoală si-l bate. şcoală si-l bate. 

Distracţia, teribilismul, răutatea sau răzbunarea pot conduce la 
comiterea de infracţiuni.

Relaţiile sexuale între majori şi minori sub 16 ani, chiar cu 
acordul minorului sunt interzise.

Violenta in Violenta in scoalascoala

dar este contagioasă

scoala, iar tatăl acestuia vine la 

Distracţia, teribilismul, răutatea sau răzbunarea pot conduce la 

Relaţiile sexuale între majori şi minori sub 16 ani, chiar cu 



PrevenireaPrevenirea violenteiviolentei se face se face 
legiilegii

Este un fenomen social Este un fenomen social raspânditraspândit

Mass media este “inundata” zilnic cu Mass media este “inundata” zilnic cu Mass media este “inundata” zilnic cu Mass media este “inundata” zilnic cu 
agresivitatea în agresivitatea în instituţiileinstituţiile de de invatamantinvatamant

Cazurile privind eleve violate, filme porno cu "actori" juvenili Cazurile privind eleve violate, filme porno cu "actori" juvenili 
din din scoalascoala, , injuraturiinjuraturi, , amenintariamenintari, pumni, , pumni, 
jurnalele de jurnalele de stiristiri..

se face se face prinprin cunostereacunosterea
legiilegii::

raspânditraspândit din ce în ce mai mult în scoli.din ce în ce mai mult în scoli.

Mass media este “inundata” zilnic cu Mass media este “inundata” zilnic cu ştiriştiri legate de legate de Mass media este “inundata” zilnic cu Mass media este “inundata” zilnic cu ştiriştiri legate de legate de 
invatamantinvatamant si din societatesi din societate

Cazurile privind eleve violate, filme porno cu "actori" juvenili Cazurile privind eleve violate, filme porno cu "actori" juvenili 
, pumni, , pumni, injunghieriinjunghieri, predomina , predomina 



NotiuniNotiuni obligatoriiobligatorii a fi a fi cunoscutecunoscute
tineritineri

Contraventia este fapta savarsitaContraventia este fapta savarsita
sanctionata prin lege.

Infractiunea este fapta prevazuta
savarsita cu vinovatie, nejustificata si imputabila persoanei 
care a savarsit-o.

cunoscutecunoscute de de copiicopii, , elevielevi
tineritineri::

savarsita cu vinovatie, stabilita si savarsita cu vinovatie, stabilita si 

prevazuta de legea penala, 
, nejustificata si imputabila persoanei 



Infracțiunea de privare  de libertate

Vi s-a întâmplat să auziţi ori chiar să participaţi activ, în 
glumă,  la închiderea unui coleg în toaleta școlii ori întrglumă,  la închiderea unui coleg în toaleta școlii ori într
încăpere împotriva voinței lui și fără ca acesta să poată părăsi 
locul respectiv?

O gluma sau un gest facut din 
grave!

Infracțiunea de privare  de libertate:

a întâmplat să auziţi ori chiar să participaţi activ, în 
glumă,  la închiderea unui coleg în toaleta școlii ori într-o altă glumă,  la închiderea unui coleg în toaleta școlii ori într-o altă 
încăpere împotriva voinței lui și fără ca acesta să poată părăsi 

din joaca, poate genera efecte
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INFRACŢIUNI CONTRA PERSOANEIINFRACŢIUNI CONTRA PERSOANEI

Dana și Larisa, eleve în clasa a XIIDana și Larisa, eleve în clasa a XII--a, iubesc același băiat, coleg de clasă, a, iubesc același băiat, coleg de clasă, 
căruia încearcă să îi atragă atenția cu orice ocazie, atât prin stilul căruia încearcă să îi atragă atenția cu orice ocazie, atât prin stilul 
vestimentar provocator, cât și prin diverse mesaje scrise pe rețele de vestimentar provocator, cât și prin diverse mesaje scrise pe rețele de vestimentar provocator, cât și prin diverse mesaje scrise pe rețele de vestimentar provocator, cât și prin diverse mesaje scrise pe rețele de 
socializare. socializare. 

ÎntrÎntr--o zi, Dana află că Larisa io zi, Dana află că Larisa i--a adresat lui Alex o cerere în căsătorie pe a adresat lui Alex o cerere în căsătorie pe 
Facebook, ceea ce îi creează instantaneu un sentiment de gelozie și furie Facebook, ceea ce îi creează instantaneu un sentiment de gelozie și furie 
puternică, culminând cu smulgerea telefonului ei din mână și aruncarea lui puternică, culminând cu smulgerea telefonului ei din mână și aruncarea lui 
pe fereastra deschisă a clasei. pe fereastra deschisă a clasei. 

INFRACŢIUNI CONTRA PERSOANEIINFRACŢIUNI CONTRA PERSOANEI

a, iubesc același băiat, coleg de clasă, a, iubesc același băiat, coleg de clasă, 
căruia încearcă să îi atragă atenția cu orice ocazie, atât prin stilul căruia încearcă să îi atragă atenția cu orice ocazie, atât prin stilul 
vestimentar provocator, cât și prin diverse mesaje scrise pe rețele de vestimentar provocator, cât și prin diverse mesaje scrise pe rețele de vestimentar provocator, cât și prin diverse mesaje scrise pe rețele de vestimentar provocator, cât și prin diverse mesaje scrise pe rețele de 

a adresat lui Alex o cerere în căsătorie pe a adresat lui Alex o cerere în căsătorie pe 
Facebook, ceea ce îi creează instantaneu un sentiment de gelozie și furie Facebook, ceea ce îi creează instantaneu un sentiment de gelozie și furie 
puternică, culminând cu smulgerea telefonului ei din mână și aruncarea lui puternică, culminând cu smulgerea telefonului ei din mână și aruncarea lui 



INFRACŢIUNI CONTRA PERSOANEIINFRACŢIUNI CONTRA PERSOANEI

Împingerea unui coleg pe scări soldată cu o lovire a acestuia 
care să necesite îngrijiri medicale de până la 90 zile.

Infracțiunea de lovire sau alte violențe Infracțiunea de lovire sau alte violențe 
cu închisoare între 6 luni – 5 ani sau amendă. 

INFRACŢIUNI CONTRA PERSOANEIINFRACŢIUNI CONTRA PERSOANEI

Împingerea unui coleg pe scări soldată cu o lovire a acestuia 
care să necesite îngrijiri medicale de până la 90 zile.

Infracțiunea de lovire sau alte violențe - Această infracţiune este pedepsită Infracțiunea de lovire sau alte violențe - Această infracţiune este pedepsită 
5 ani sau amendă. 
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INFRACŢIUNI CONTRA PERSOANEI

Cine nu a făcut glume pe seama colegiilor? Cine nu a făcut glume pe seama colegiilor? 
pe care a vrut să se aşeze un coleg sau să îi puneţi o piedică, pe care a vrut să se aşeze un coleg sau să îi puneţi o piedică, pe care a vrut să se aşeze un coleg sau să îi puneţi o piedică, pe care a vrut să se aşeze un coleg sau să îi puneţi o piedică, 
atunci când a trecut pe hol? atunci când a trecut pe hol? 

O asemenea glumă poate provoca consecinţe grave, atât  O asemenea glumă poate provoca consecinţe grave, atât  
asupra sănătății victimei de la cele mai uşoare, cât și în ceea ce asupra sănătății victimei de la cele mai uşoare, cât și în ceea ce 
priveşte viitorul făptuitorului, întrucât el a comis infracţiunea de priveşte viitorul făptuitorului, întrucât el a comis infracţiunea de 
vătămare corporală. vătămare corporală. 

IUNI CONTRA PERSOANEI

Cine nu a făcut glume pe seama colegiilor? Cine nu a făcut glume pe seama colegiilor? EX: EX: aţi tras scaunul aţi tras scaunul 
pe care a vrut să se aşeze un coleg sau să îi puneţi o piedică, pe care a vrut să se aşeze un coleg sau să îi puneţi o piedică, pe care a vrut să se aşeze un coleg sau să îi puneţi o piedică, pe care a vrut să se aşeze un coleg sau să îi puneţi o piedică, 

O asemenea glumă poate provoca consecinţe grave, atât  O asemenea glumă poate provoca consecinţe grave, atât  
asupra sănătății victimei de la cele mai uşoare, cât și în ceea ce asupra sănătății victimei de la cele mai uşoare, cât și în ceea ce 
priveşte viitorul făptuitorului, întrucât el a comis infracţiunea de priveşte viitorul făptuitorului, întrucât el a comis infracţiunea de 



INFRACŢIUNI PRIVITOARE LA VIAŢA SEXUALĂINFRACŢIUNI PRIVITOARE LA VIAŢA SEXUALĂ

Doi prieteni merg la majoratul unui coleg, petrecere la care se Doi prieteni merg la majoratul unui coleg, petrecere la care se 
consumă alcool, iar unul dintre ei este atras de o domnişoară pe consumă alcool, iar unul dintre ei este atras de o domnişoară pe 
care o însoţeşte acasă. care o însoţeşte acasă. care o însoţeşte acasă. care o însoţeşte acasă. 

În apropierea locaţiei, întrÎn apropierea locaţiei, într--un spaţiu retras, acesta  începe să îi un spaţiu retras, acesta  începe să îi 
facă avansuri, propunândufacă avansuri, propunându--i să  întreţină relaţii sexuale.i să  întreţină relaţii sexuale.

Tânăra refuză, iar acesta, prin constrângere, reuşeşte să aibă Tânăra refuză, iar acesta, prin constrângere, reuşeşte să aibă 
relaţii sexuale cu ea, împotriva voinţei ei.relaţii sexuale cu ea, împotriva voinţei ei.

INFRACŢIUNI PRIVITOARE LA VIAŢA SEXUALĂINFRACŢIUNI PRIVITOARE LA VIAŢA SEXUALĂ

Doi prieteni merg la majoratul unui coleg, petrecere la care se Doi prieteni merg la majoratul unui coleg, petrecere la care se 
consumă alcool, iar unul dintre ei este atras de o domnişoară pe consumă alcool, iar unul dintre ei este atras de o domnişoară pe 

un spaţiu retras, acesta  începe să îi un spaţiu retras, acesta  începe să îi 
i să  întreţină relaţii sexuale.i să  întreţină relaţii sexuale.

Tânăra refuză, iar acesta, prin constrângere, reuşeşte să aibă Tânăra refuză, iar acesta, prin constrângere, reuşeşte să aibă 
relaţii sexuale cu ea, împotriva voinţei ei.relaţii sexuale cu ea, împotriva voinţei ei.



INFRACŢIUNI PRIVITOARE LA VIAŢA SEXUALĂINFRACŢIUNI PRIVITOARE LA VIAŢA SEXUALĂ

Ce Ce infracţiuneinfracţiune se se săvârşestesăvârşeste??

InfracţiuneaInfracţiunea de viol.de viol.

INFRACŢIUNI PRIVITOARE LA VIAŢA SEXUALĂINFRACŢIUNI PRIVITOARE LA VIAŢA SEXUALĂ::

2222



INFRACŢIUNI CONTRA PATRIMONIULUIINFRACŢIUNI CONTRA PATRIMONIULUI

Vi s-a întâmplat vreodată să fiţi tentat 
bani sau să fiţi tentaţi să mâncaţibani sau să fiţi tentaţi să mâncaţi
magazinului, fără a achita produsul la casa de marcat? 

Infracţiunea de furt, care se pedepseşte prin
nchisoarea.

INFRACŢIUNI CONTRA PATRIMONIULUIINFRACŢIUNI CONTRA PATRIMONIULUI

i tentat să sustrageţi o sumă de 
o ciocolată direct din raftul o ciocolată direct din raftul 

a achita produsul la casa de marcat? 

, care se pedepseşte prin lege cu 



INFRACŢIUNI CONTRA PATRIMONIULUIINFRACŢIUNI CONTRA PATRIMONIULUI

Este infracţiune refuzul de a restitui o bicicletă/telefon mobil/ Este infracţiune refuzul de a restitui o bicicletă/telefon mobil/ 
împrumutată de la prietenul de joacă. împrumutată de la prietenul de joacă. 

Ce infracţiune sCe infracţiune s--a săvârşit?a săvârşit?

Abuz de încredere.Abuz de încredere.

În schimb, dacă în comiterea unui furt este implicată şi În schimb, dacă în comiterea unui furt este implicată şi 
violenţa, avem de a face cu o infracţiune mai gravă, aceea de violenţa, avem de a face cu o infracţiune mai gravă, aceea de 
tâlhărie.tâlhărie.

INFRACŢIUNI CONTRA PATRIMONIULUIINFRACŢIUNI CONTRA PATRIMONIULUI

Este infracţiune refuzul de a restitui o bicicletă/telefon mobil/ Este infracţiune refuzul de a restitui o bicicletă/telefon mobil/ 
împrumutată de la prietenul de joacă. împrumutată de la prietenul de joacă. 

În schimb, dacă în comiterea unui furt este implicată şi În schimb, dacă în comiterea unui furt este implicată şi 
violenţa, avem de a face cu o infracţiune mai gravă, aceea de violenţa, avem de a face cu o infracţiune mai gravă, aceea de 



Traficul de droguri Traficul de droguri 
La o petrecere organizată la aniversarea unuia dintre colegi, trei La o petrecere organizată la aniversarea unuia dintre colegi, trei 

elevi se retrag întrelevi se retrag într--o cameră pentru a fuma, ceea ce este cunoscut o cameră pentru a fuma, ceea ce este cunoscut 
sub denumirea desub denumirea de iarbă”(canabis). Gazda petrecerii cunoaşte şi iarbă”(canabis). Gazda petrecerii cunoaşte şi sub denumirea desub denumirea de iarbă”(canabis). Gazda petrecerii cunoaşte şi iarbă”(canabis). Gazda petrecerii cunoaşte şi 
acceptă ca în apartamentul său se consumă droguri. acceptă ca în apartamentul său se consumă droguri. 

Din cauza zgomotului, unul dintre vecini sesizează poliţia, care Din cauza zgomotului, unul dintre vecini sesizează poliţia, care 
deplasândudeplasându--se la faţa locului, îi surprinde pe tineri consumând se la faţa locului, îi surprinde pe tineri consumând 
“iarbă”. “iarbă”. 

Traficul de droguri Traficul de droguri 
La o petrecere organizată la aniversarea unuia dintre colegi, trei La o petrecere organizată la aniversarea unuia dintre colegi, trei 

o cameră pentru a fuma, ceea ce este cunoscut o cameră pentru a fuma, ceea ce este cunoscut 
iarbă”(canabis). Gazda petrecerii cunoaşte şi iarbă”(canabis). Gazda petrecerii cunoaşte şi iarbă”(canabis). Gazda petrecerii cunoaşte şi iarbă”(canabis). Gazda petrecerii cunoaşte şi 

acceptă ca în apartamentul său se consumă droguri. acceptă ca în apartamentul său se consumă droguri. 

Din cauza zgomotului, unul dintre vecini sesizează poliţia, care Din cauza zgomotului, unul dintre vecini sesizează poliţia, care 
se la faţa locului, îi surprinde pe tineri consumând se la faţa locului, îi surprinde pe tineri consumând 



Consumul de droguriConsumul de droguri

Într-o astfel de situaţie, există riscul
penală, atât a celor care oferă droguri
persoane, chiar cu titlu gratuit, câpersoane, chiar cu titlu gratuit, câ
locuinţa sa. 

Consumul de droguriConsumul de droguri

riscul tragerii la răspundere
droguri spre consum altor

ât şi a celui care pune la dispoziât şi a celui care pune la dispozi
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ImportantaImportanta educatieieducatiei juridicejuridice
preventiepreventie

scăderea delicvenţei juvenile,scăderea delicvenţei juvenile,

reducerea numărului de minori victime şireducerea numărului de minori victime şireducerea numărului de minori victime şireducerea numărului de minori victime şi

scăderea numărului de dosare în instanţe.scăderea numărului de dosare în instanţe.

o generatie educata, care sa respecte drepturile coo generatie educata, care sa respecte drepturile co
lor pentru ca si lor sa le fie respectate drepturile! lor pentru ca si lor sa le fie respectate drepturile! 

juridicejuridice in in scoliscoli -- efectefect de de 
preventiepreventie::

reducerea numărului de minori victime şireducerea numărului de minori victime şireducerea numărului de minori victime şireducerea numărului de minori victime şi

scăderea numărului de dosare în instanţe.scăderea numărului de dosare în instanţe.

o generatie educata, care sa respecte drepturile coo generatie educata, care sa respecte drepturile co--cetatenilor cetatenilor 
lor pentru ca si lor sa le fie respectate drepturile! lor pentru ca si lor sa le fie respectate drepturile! 



Prevenirea delicventei juvenile prin Prevenirea delicventei juvenile prin 
timpurie (1)timpurie (1)

Prevenirea delincvenței cuprinde acţiuni colective necoercitive Prevenirea delincvenței cuprinde acţiuni colective necoercitive 
asupra cauzelor infracţiunilor pentru a le reduce probabilitatea asupra cauzelor infracţiunilor pentru a le reduce probabilitatea asupra cauzelor infracţiunilor pentru a le reduce probabilitatea asupra cauzelor infracţiunilor pentru a le reduce probabilitatea 
sau gravitatea. sau gravitatea. 

Cele mai utilizate în lume in ultimii ani, sunt: Cele mai utilizate în lume in ultimii ani, sunt: 

–– prevenirea socială prevenirea socială -- prin educaţie, prin intermediul instituţiilor şi prin educaţie, prin intermediul instituţiilor şi 
specialiştilor, împiedică evoluţia indivizilor spre inadaptare şi specialiştilor, împiedică evoluţia indivizilor spre inadaptare şi 
antisocialitate. antisocialitate. 

Prevenirea delicventei juvenile prin Prevenirea delicventei juvenile prin educatiaeducatia
timpurie (1)timpurie (1)

Prevenirea delincvenței cuprinde acţiuni colective necoercitive Prevenirea delincvenței cuprinde acţiuni colective necoercitive 
asupra cauzelor infracţiunilor pentru a le reduce probabilitatea asupra cauzelor infracţiunilor pentru a le reduce probabilitatea asupra cauzelor infracţiunilor pentru a le reduce probabilitatea asupra cauzelor infracţiunilor pentru a le reduce probabilitatea 

Cele mai utilizate în lume in ultimii ani, sunt: Cele mai utilizate în lume in ultimii ani, sunt: 

prin educaţie, prin intermediul instituţiilor şi prin educaţie, prin intermediul instituţiilor şi 
specialiştilor, împiedică evoluţia indivizilor spre inadaptare şi specialiştilor, împiedică evoluţia indivizilor spre inadaptare şi 



Prevenirea delicventei juvenile prin Prevenirea delicventei juvenile prin 
timpurie (2)timpurie (2)

prevenirea situaţională, care urmăreşte protejarea persoanelor şi prevenirea situaţională, care urmăreşte protejarea persoanelor şi 
bunurilor cu ajutorul poliţiştilor şi experţilor în domeniu care stabilesc bunurilor cu ajutorul poliţiştilor şi experţilor în domeniu care stabilesc bunurilor cu ajutorul poliţiştilor şi experţilor în domeniu care stabilesc bunurilor cu ajutorul poliţiştilor şi experţilor în domeniu care stabilesc 
măsuri eficace în teren, instruiesc cetăţenii, instalează dispozitive.măsuri eficace în teren, instruiesc cetăţenii, instalează dispozitive.

Doar Doar prevenirea socială prevenirea socială este este eficace pe termen lungeficace pe termen lung
acţionează asupra tinerilor inadaptaţi în contextele sociale în care acţionează asupra tinerilor inadaptaţi în contextele sociale în care 
trăiesc: familie, școală, grup de prieteni, cartier, localitate.trăiesc: familie, școală, grup de prieteni, cartier, localitate.

Prevenirea delicventei juvenile prin Prevenirea delicventei juvenile prin educatiaeducatia
timpurie (2)timpurie (2)

prevenirea situaţională, care urmăreşte protejarea persoanelor şi prevenirea situaţională, care urmăreşte protejarea persoanelor şi 
bunurilor cu ajutorul poliţiştilor şi experţilor în domeniu care stabilesc bunurilor cu ajutorul poliţiştilor şi experţilor în domeniu care stabilesc bunurilor cu ajutorul poliţiştilor şi experţilor în domeniu care stabilesc bunurilor cu ajutorul poliţiştilor şi experţilor în domeniu care stabilesc 
măsuri eficace în teren, instruiesc cetăţenii, instalează dispozitive.măsuri eficace în teren, instruiesc cetăţenii, instalează dispozitive.

eficace pe termen lungeficace pe termen lung, deoarece , deoarece 
acţionează asupra tinerilor inadaptaţi în contextele sociale în care acţionează asupra tinerilor inadaptaţi în contextele sociale în care 
trăiesc: familie, școală, grup de prieteni, cartier, localitate.trăiesc: familie, școală, grup de prieteni, cartier, localitate.



EDUCATIA JURIDICA DIN PERSPECTIVA PREVENIRII DELICVENTEI EDUCATIA JURIDICA DIN PERSPECTIVA PREVENIRII DELICVENTEI 
JUVENILE:JUVENILE:

Prevenirea criminalităţii minorilor devine un imperativ al acestei Prevenirea criminalităţii minorilor devine un imperativ al acestei 
perioade pentru România, în care obiectivele principale sunt:perioade pentru România, în care obiectivele principale sunt:perioade pentru România, în care obiectivele principale sunt:perioade pentru România, în care obiectivele principale sunt:

ordinea socială, ordinea socială, 

consolidarea mecanismelor de respectare şi aplicare a legilor, consolidarea mecanismelor de respectare şi aplicare a legilor, 

formarea şi solidarizarea publicului la acţiunile preventive, formarea şi solidarizarea publicului la acţiunile preventive, 

supravegherea şi evaluarea riscurilor în timp şi spaţiu.supravegherea şi evaluarea riscurilor în timp şi spaţiu.

EDUCATIA JURIDICA DIN PERSPECTIVA PREVENIRII DELICVENTEI EDUCATIA JURIDICA DIN PERSPECTIVA PREVENIRII DELICVENTEI 
JUVENILE:JUVENILE:

Prevenirea criminalităţii minorilor devine un imperativ al acestei Prevenirea criminalităţii minorilor devine un imperativ al acestei 
perioade pentru România, în care obiectivele principale sunt:perioade pentru România, în care obiectivele principale sunt:perioade pentru România, în care obiectivele principale sunt:perioade pentru România, în care obiectivele principale sunt:

consolidarea mecanismelor de respectare şi aplicare a legilor, consolidarea mecanismelor de respectare şi aplicare a legilor, 

formarea şi solidarizarea publicului la acţiunile preventive, formarea şi solidarizarea publicului la acţiunile preventive, 

supravegherea şi evaluarea riscurilor în timp şi spaţiu.supravegherea şi evaluarea riscurilor în timp şi spaţiu.



Concluzii: (1)Concluzii: (1)

Cu cât vulnerabilitatea socială a copiilor și părinților este mai mare, Cu cât vulnerabilitatea socială a copiilor și părinților este mai mare, 
cu atât riscul apariţiei şi menţinerii conduitelor antisociale este mai cu atât riscul apariţiei şi menţinerii conduitelor antisociale este mai 
amplu.amplu.

Educatia juridica timpurieEducatia juridica timpurie, organizata, pe nivele de varsta, , organizata, pe nivele de varsta, Educatia juridica timpurieEducatia juridica timpurie, organizata, pe nivele de varsta, , organizata, pe nivele de varsta, 
asigurata de catre juristi cu pregatire psihopedagogica, care sa le asigurata de catre juristi cu pregatire psihopedagogica, care sa le 
vorbeasca copiilor, adolescentilor, tinerilor despre drepturile si vorbeasca copiilor, adolescentilor, tinerilor despre drepturile si 
obligatiile lor ca cetateni ale unei comunitati, despre efectele obligatiile lor ca cetateni ale unei comunitati, despre efectele 
actiunilor/inactiunii lor actiunilor/inactiunii lor ESTE UNICA SOLUTIE CATRE O ROMÂNIE ESTE UNICA SOLUTIE CATRE O ROMÂNIE 
MODERNĂ și EDUCATĂMODERNĂ și EDUCATĂ!!

Concluzii: (1)Concluzii: (1)

Cu cât vulnerabilitatea socială a copiilor și părinților este mai mare, Cu cât vulnerabilitatea socială a copiilor și părinților este mai mare, 
cu atât riscul apariţiei şi menţinerii conduitelor antisociale este mai cu atât riscul apariţiei şi menţinerii conduitelor antisociale este mai 

, organizata, pe nivele de varsta, , organizata, pe nivele de varsta, , organizata, pe nivele de varsta, , organizata, pe nivele de varsta, 
asigurata de catre juristi cu pregatire psihopedagogica, care sa le asigurata de catre juristi cu pregatire psihopedagogica, care sa le 
vorbeasca copiilor, adolescentilor, tinerilor despre drepturile si vorbeasca copiilor, adolescentilor, tinerilor despre drepturile si 
obligatiile lor ca cetateni ale unei comunitati, despre efectele obligatiile lor ca cetateni ale unei comunitati, despre efectele 

ESTE UNICA SOLUTIE CATRE O ROMÂNIE ESTE UNICA SOLUTIE CATRE O ROMÂNIE 



OPINIILE OPINIILE ALE UNOR SPECIALIȘTI ALE UNOR SPECIALIȘTI 

Margaret Mead:Margaret Mead:

”Copiii trebuie învăţaţi cum să gândească, nu ce să gândească.””Copiii trebuie învăţaţi cum să gândească, nu ce să gândească.””Copiii trebuie învăţaţi cum să gândească, nu ce să gândească.””Copiii trebuie învăţaţi cum să gândească, nu ce să gândească.”
Educatia juridica timpurie este solutia!Educatia juridica timpurie este solutia!

”Soluţiile problemelor adulte de mâine depind în mare măsură ”Soluţiile problemelor adulte de mâine depind în mare măsură 
de felul cum copiii noştri cresc astăzi.”de felul cum copiii noştri cresc astăzi.”
asigura schimbul de generatie de maine!asigura schimbul de generatie de maine!

ALE UNOR SPECIALIȘTI ALE UNOR SPECIALIȘTI IN IN EDUCAȚIEEDUCAȚIE::

”Copiii trebuie învăţaţi cum să gândească, nu ce să gândească.””Copiii trebuie învăţaţi cum să gândească, nu ce să gândească.””Copiii trebuie învăţaţi cum să gândească, nu ce să gândească.””Copiii trebuie învăţaţi cum să gândească, nu ce să gândească.”
Educatia juridica timpurie este solutia!Educatia juridica timpurie este solutia!

”Soluţiile problemelor adulte de mâine depind în mare măsură ”Soluţiile problemelor adulte de mâine depind în mare măsură 
de felul cum copiii noştri cresc astăzi.”de felul cum copiii noştri cresc astăzi.”-- Tinerii educati azi vor Tinerii educati azi vor 
asigura schimbul de generatie de maine!asigura schimbul de generatie de maine!



OPINII ALE UNOR SPECIALIȘTI OPINII ALE UNOR SPECIALIȘTI 

”Pentru a fi o fiinţă umană completă oricine trebuie să aibă de a face ”Pentru a fi o fiinţă umană completă oricine trebuie să aibă de a face 
atât cu bunici, cât şi cu nepoţi.”atât cu bunici, cât şi cu nepoţi.”-- Colaborarea intre generatii este Colaborarea intre generatii este 
solutie pentru succesul de maine: experienta bunicilor si energiile noi solutie pentru succesul de maine: experienta bunicilor si energiile noi solutie pentru succesul de maine: experienta bunicilor si energiile noi solutie pentru succesul de maine: experienta bunicilor si energiile noi 
ale nepotilor creaza progresul social! ale nepotilor creaza progresul social! 

”Nu există o mai mare perspectivă asupra viitorului decât cea de a ”Nu există o mai mare perspectivă asupra viitorului decât cea de a 
recunoaşte că, atunci când ne salvăm copiii, ne salvăm pe noi recunoaşte că, atunci când ne salvăm copiii, ne salvăm pe noi 
înşine.”înşine.”-- Acest lucru nu se poate realiza fara Acest lucru nu se poate realiza fara 
ORDINE!ORDINE!

OPINII ALE UNOR SPECIALIȘTI OPINII ALE UNOR SPECIALIȘTI IN IN EDUCAȚIEEDUCAȚIE::

”Pentru a fi o fiinţă umană completă oricine trebuie să aibă de a face ”Pentru a fi o fiinţă umană completă oricine trebuie să aibă de a face 
Colaborarea intre generatii este Colaborarea intre generatii este 

solutie pentru succesul de maine: experienta bunicilor si energiile noi solutie pentru succesul de maine: experienta bunicilor si energiile noi solutie pentru succesul de maine: experienta bunicilor si energiile noi solutie pentru succesul de maine: experienta bunicilor si energiile noi 
ale nepotilor creaza progresul social! ale nepotilor creaza progresul social! 

”Nu există o mai mare perspectivă asupra viitorului decât cea de a ”Nu există o mai mare perspectivă asupra viitorului decât cea de a 
recunoaşte că, atunci când ne salvăm copiii, ne salvăm pe noi recunoaşte că, atunci când ne salvăm copiii, ne salvăm pe noi 

Acest lucru nu se poate realiza fara Acest lucru nu se poate realiza fara LEGE, RESPECT LEGE, RESPECT ȘȘI I 



Epilog: (1)Epilog: (1)

RadacinileRadacinile educatieieducatiei sunt amare, dar fructul este dulce. sunt amare, dar fructul este dulce. 
(Aristotel) (Aristotel) (Aristotel) (Aristotel) 

Toti copiii sunt artisti. Problema este cum sa ramai un artist Toti copiii sunt artisti. Problema este cum sa ramai un artist 
dupa ce cresti.dupa ce cresti. (Pablo Picasso)(Pablo Picasso)

DEPINDE DE NOI DEPINDE DE NOI –– ADULȚII ADULȚII DE AZI CE VIITOR VOM CREA DE AZI CE VIITOR VOM CREA 
PENTRU COPIII DE AZI, PENTRU COPIII DE AZI, ADULȚII ADULȚII DE DE 

Epilog: (1)Epilog: (1)

sunt amare, dar fructul este dulce. sunt amare, dar fructul este dulce. 

Toti copiii sunt artisti. Problema este cum sa ramai un artist Toti copiii sunt artisti. Problema este cum sa ramai un artist 

DE AZI CE VIITOR VOM CREA DE AZI CE VIITOR VOM CREA 
DE DE MÂINEMÂINE!!



Epilog: (2)Epilog: (2)

””Dacă Dacă țțara ara (…) trebuie (…) trebuie să aibă să aibă un loc in concertul Europei (…) un loc in concertul Europei (…) ””Dacă Dacă țțara ara (…) trebuie (…) trebuie să aibă să aibă un loc in concertul Europei (…) un loc in concertul Europei (…) 
apoi nu va putea ajunge prin industrie, nici prin apoi nu va putea ajunge prin industrie, nici prin 
numai prin numai prin invățământinvățământ.”.”

(Mihail (Mihail KogalniceanuKogalniceanu

Epilog: (2)Epilog: (2)

un loc in concertul Europei (…) un loc in concertul Europei (…) un loc in concertul Europei (…) un loc in concertul Europei (…) 
apoi nu va putea ajunge prin industrie, nici prin apoi nu va putea ajunge prin industrie, nici prin comerț, comerț, decât decât 

KogalniceanuKogalniceanu))



Vă mulțumesc!Vă mulțumesc!
infolex@snsh.ro

Vă mulțumesc!Vă mulțumesc!
infolex@snsh.ro


