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Tabel centralizator privind informaţiile comunicate de instanțe referitoare la activitățile de educație juridică 

desfășurate de judecători în perioada 2014-2015 
 

 

 

Nr. 

crt.  

Tribunalul/Instituția Tipul activităților de educație juridică desfășurate în perioada 2013-2015 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Consiliul Superior al 

Magistraturii 

7.12.2015 Colegiul Naţional, Iaşi. Colegiul Negruzzi, Iaşi, Proiect EdJust. 

20.10.2015 Liceu Pedagogic `Nicolae Bolcaş`, Beiuş, jud. Bh (50 elevi, clasa XI), proiect EDUIURIS. 

16.10.2015 Şcoala com. Maia, jud. Ialomiţa (40 elevi, clasa V-VI), proiect EDUIURIS. 

15.10.2015 Liceul I.L.Caragiale, Bucureşti (clasa a X-a), proiect EDUIURIS. 

10.06.2015 Casa de Cultură, Galati, (clasele V-XII, 400 de copii), proiect EDUIURIS. 

5.05.2015 Colegiul Naţional ``I.L.Caragiale`` (100 elevi, clasele X-XI) şi N.Stănescu (100 elevi, clasa X-XI), 

Ploieşti, proiectul ``Viaţa fără violenţă``. 

25.03.2015 Colegiul Naţional `Gheorghe Lazăr`, Bucureşti (30 elevi, clasa V), proiect EDUIURIS. 

24.03.2015 Liceul teoretic „Mihai Eminescu‖, Călăraşi (60 elevi, clasele XI-XII), proiect EDUIURIS. 

24.02.2015 Liceele Teoretice „Ion Barbu‖ (60 elevi, clasa XI) şi „C.A.Rosetti‖ (30 elevi, clasa X), Bucureşti, 

proiectul „Viaţa fără Violenţă‖. 

29.01.2015 Liceul de informatică „Grigore Moisil‖, Iaşi (100 elevi, clasele X-XII), proiect EDUIURIS. 

15.01.2015 Colegiul Naţional „Mihai Eminescu‖, Iaşi (60 elevi, clasele X-XII), proiect EDUIURIS. 

4.12.2014 Şcoala Gimnazială nr. 92, Bucureşti (80 elevi, clasa IV), proiect EDUIURIS. 

2.12.2014 Şcoala Gimnazială nr. 157, Bucureşti (25 elevi, clasa III), proiect EDUIURIS. 

29.10.2014 Şcoala Generală Leonardo da Vinci (30 elevi, clasa VIII), proiect EDUIURIS. 

24.10. 2014 Casa de Cultură Râmnicu Sărat (150 elevi, clasele IX-XII), proiect EDUIURIS. 

7.10.2014 Policy Center for Roma and Minorities (25 elevi, clasele V-VIII), proiect EDUIURIS. 

12.06.2014 Şcoala Generală nr. 5, Bucureşti (50 elevi, clasa VII), proiect EDUIURIS. 

10.03.2014 Liceul Teoretic Ştefan Odobleja, Bucureşti (60 elevi, clasele IX+XII), proiectul ``Viaţa fără violenţă``. 

24.02.2014 Colegiul Naţional Ion Creangă, Bucureşti (50 elevi, clasele IX-XII), proiectul ``Viaţa fără violenţă``. 

1.  Bucureşti - Dezbatere privind răspunderea civilă delictuală, desfășurată în cadrul activităților extracuriculare  la Școala 

Generală nr. 10 Maria Rosetti 

- Dezbatere pe tema discriminării cu accente puse pe discriminarea pozitivă manifestată prin rezervarea unor 

locuri distincte la admiterea în licee și ulterior la facultăți – 2 școli din cartierele capitalei. 
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- Dezbatere în cadrul căreia elevilor li s-au prezentat informații generale despre dreptul penal, dreptul 

contravențional, despre profesia de magistrat și despre organizarea sistemului judiciar – Liceul teoretic 

Marin Preda. 

- Vizită a elevilor de la Liceul teoretic Marin Preda la sediul Judecătoriei Sectorului 6, în cadrul căreia au fost 

realizate o serie de activități dintre care menționăm: parcurgerea practică a circuitului dosarelor în instanță, 

prezentarea compartimentelor instanței, prezentarea sălilor de judecată și regulilor de desfășurare a 

ședințelor de judecată, a fost simulată o ședință de judecată sub coordonarea judecătorilor. 

- Vizită a elevilor din anii terminali ai Școlii Generale nr. 160 din București la sediul Judecătoriei Sectorului 

6. 

- Vizită a elevilor de la Colegiul Național „Grigore Moisil‖ din București la sediul Judecătoriei Sectorului 6 

cu ocazia celebrării „Zilei Europene a Justiției Civile‖ în data de 25 octombrie 2014. 

- Vizită a studenților din anul II din cadrul Facultății de Drept - Universitatea București la sediul Judecătoriei 

Sectorului 6 cu ocazia celebrării „Zilei Europene a Justiției Civile‖ în data de 23 octombrie 2015. 

- Vizite ale elevilor și studenților la sediul Tribunalului București în perioadele organizării de evenimente de 

tipul „Uși deschise‖. 

- Discursuri în unități de învățământ din capitală în cadrul Programului Job Shadow Day. 

2. Alba  - Participarea judecătorilor din cadrul Tribunalului Alba la orele de dirigenție ale elevilor. 

- Asistarea elevilor împreună cu diriginții la ședințele de judecată – Tribunalul Alba. 

- Dezbateri pe tema „Libertate ca necesitate înțeleasă‖, „Scopul și rolul regulamentelor‖. 

- La nivelul Judecătoriei Câmpeni, în cursul anului 2014, au fost prezentate două expuneri cu tema „Noțiuni 

generale de Drept Penal și Civil‖ la două unități de învățământ – Colegiul Național Avram Iancu din 

Câmpeni și Colegiul Tehnic Silvic Câmpeni. În cursul anului 2015, au fost prezentate două expuneri cu 

tema „Violența în școli‖ pentru clasele a XI-a și a XII-a la aceleași unități de învățământ. De asemenea, 

elevii din cele două unități școlare au efectuat vizite în cadrul instanței, prezentându-li-se circuitul dosarelor 

în instanță și li s-au distribui materiale informative ci specific juridic. 

3. Arad - Expuneri, prelegeri, concurs școlar (3 activități) la nivelul orelor de consiliere și orientare/dirigenție, la 

sediul Școlii Gimnaziale nr. 5 din Municipiul Arad. 

- Expunere la nivelul orei de dirigenție la sediul Liceului Tehnologic Fr. Neuman din Municipiul Arad. 

- Expuneri, prelegeri (5 activități) la nivelul orei de dirigenție la sediul Colegiului Național Moise Nicoară 

din Municipiul Arad. 

- Expunere la nivelul orei de dirigenție la sediul Liceului Pedagogic „Dimitrie Țichindeal‖ din Municipiul 

Arad. 
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- Expuneri, prelegeri (3 activități) la nivelul orei de dirigenție la sediul Colegiului Național „Elena Ghiba 

Birta‖ și sediul Liceului Pedagogic „Dimitrie Țichindeal‖ din Municipiul Arad. 

- Expuneri, prelegeri (2 activități) la nivelul orei de dirigenție la sediul Liceului „Sever Bucu‖ din Lipova, 

jud. Arad 

- Expunere, prelegere (2 activități) la sediul Judecătoriei Ineu. 

- Vizite ale elevilor de la mai multe școli din Municipiul Arad la Sediul Tribunalului Arad în perioada 

„Școala altfel‖ (aprilie 2015), în cadrul cărora purtătorul de cuvânt al instanței le-a prezentat elevilor 

aspecte precum: organizarea sistemului judiciar din România, circuitul cererii de chemare în judecată, 

drepturile copilului, drepturile și libertățile fundamentale ale cetățeanului, profesiile juridice ș.a. 

4. Argeş              Nu au fost desfășurate activități de educație juridică.????? 

5. Bacău - În perioada 7-11 aprilie, cu ocazia desfășurării activității Școala Altfel au fost organizate întâlniri cu elevii 

claselor I-VIII din cadrul Școlii nr. 10, Școala „Alexandru Ioan Cuza‖ și Școala nr. 18 „Spiru Haret‖ Bacău, 

în cadrul cărora au fost prezentate noțiuni de bază ale dreptului pentru formarea și dezvoltarea unei culturi 

juridice generale, prin simularea unui proces penal și prezentarea compartimentelor instanței. 

- În data de 16 octombrie 2014 a fost organizată o dezbatere cu elevii Colegiului Național „Gheorghe 

Vrânceanu‖ din Bacău, cu tema „Rolul justiției în statul de drept‖. 

- Cu ocazia Zilei Europene a Justiției, la data de 24 octombrie 2014, la Tribunalul Bacău s-a organizat 

evenimentul anual de tipul Uși Deschise. 

- Cu ocazia Zilei Europene a Justiției, la data de 23 octombrie 2014, la Tribunalul Bacău s-a organizat 

evenimentul anual de tipul Uși Deschise. 

6.  Bihor  Nu au fost desfășurate activități de educație juridică. 

7. Bistriţa – Năsăud  - Colective de elevi ai Colegiului Naţional „Liviu Rebreanu‖, ai Şcolii Gimnaziale nr. 1 şi ai Şcolii 

Gimnaziale „Lucian Blaga‖ din Municipiul Bistriţa au vizitat Palatul de Justiţie Bistriţa, respectiv 

Tribunalul Bistriţa-Năsăud şi Judecătoria Bistriţa, însoţiţi de cadrele didactice şi părinţi. Activităţile 

educaţionale întreprinse s-au concentrat pe conştientizarea importanţei deprinderii cunoştinţelor elementare 

de drept şi a promovării unei culturi juridice menite să încurajeze, de la o vârstă fragedă, respectul faţă de 

lege, echitatea socială şi atitudinea civică. Elevii au fost conduşi în sălile de judecată şi compartimentele 

instanţelor şi au aflat mai multe despre organizarea şi funcţionarea sistemului judiciar şi despre munca în 

acest domeniu. 

- În aceeaşi perioadă, în anul 2014, participare la ora de dirigenţie a clasei a XI-a Colegiul Tehnic Infoel 

Bistriţa, unde a fost dezbătută importanţa cunoaşterii şi respectării normelor de drept.  

- La nivelul Judecătoriei Năsăud au fost organizate vizite de către elevii Colegiului George Coşbuc Năsăud în 
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data de 08.04.2015 şi elevii Şcolii Gimnaziale Mihai Eminescu Năsăud cu prilejul zilelor Şcoala altfel. 

8. Botoşani  - În perioada 6-10 aprilie 2015, în cadrul proiectului Școala altfel au fost desfășurate activități de educație 

juridică. 

- Cu ocazia organizării „Ziua porților deschise‖ – 24 octombrie 2015 au fost efectuate vizite ale elevilor la 

sediul instanțelor. 

9. Braşov  - În data de 6 mai 2015, la Școala Gimnazială nr. 6 Iacob Mureșianu Brașov a fost susținută dezbaterea cu 

tema „Drepturile copilului‖. 

- În data de 22 mai 2015 la Liceul George Moroianu Săcele a fost susținută dezbaterea cu tema 

„Infracționalitatea juvenilă‖. 

10. Brăila - În cadrul programului „Școala altfel‖, în perioada 6-10 aprilie 2015 – vizită la Colegiul Național Nicolae 

Bălcescu, ocazie cu care au fost ținute prelegeri pe teme juridice, accentul fiind pus pe problemele cu care 

se confruntă tinerii și pe răspunderea și responsabilitatea juridică și civică. 

- Anual, cu ocazia vizitelor la instanță prilejuite de „Ziua Justiției‖, tinerii au fost informați în legătură cu 

însemnătatea profesiilor de judecător, procuror, avocat, grefier. 

- În cadrul programului „Școala altfel‖, în perioada 6-10 aprilie 2015, la sediul Judecătoriei Însurăței au fost 

invitați elevi din unitățile de învățământ preuniversitar. 

11. Buzău  - Vizită la Tribunalul Buzău – tema „Legea - între drepturi și responsabilități‖, „Comportamente delincvente 

în rândul adolescenților. Rolul rețelelor de socializare‖ 

- Masă rotundă „O alegere responsabilă‖ 

- Dezbatere pe tema „Drepturile și obligațiile cetățenilor UE‖, „Libertate și respectarea legilor‖, ‖Unde-i lege 

nu-i tocmeală‖. 

- Expunere „Cum funcționează sistemul juridic în România. Instituții și proceduri‖ 

- Lecție demonstrativă „Atitudini și relații interpersonale în grup‖ 

- Masă rotundă „Infracționalitatea în rândul tinerilor și consecințele sociale ale acesteia‖ 

- Activități la nivelul orelor de consiliere și orientare. Medierea de la tehnică și artă la profesie (clasa a X-a) 

- Activități de tip extracuricular 

- Expunere pe tema „Instituții și practici democratice‖ 

12.  Caraş- Severin  - Expuneri, vizite, proiecte educaționale (14 activități)  la Școala Gimnazială nr. 2 Reșita, la sediul 

Tribunalului Caraș-Severin, sediul Judecătoriei Reșița, sediul Judecătoriei Caransebeș, sediul Judecătoriei 

Oravița, sediul Judecătoriei Moldova-Nouă, Liceul Teoretic „Traian Vuia‖ Reșița, Liceul Teoretic „General 

Dragalina‖ Oravița. 

13.  Călăraşi  - Vizite la instanțe, lecții de drept șa țcolile generale și liceele de pe raza mun. Călărași 
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14.  Cluj  - În cursul anului 2015 Inspectoratul Şcolar Judeţean a solicitat sprijinul judecătorilor pentru a participa în 

„Săptămâna altfel‖  la educaţia juridică în unităţile de învăţământ, opţiunea fiind  doar pentru şcoli din 

municipiul Cluj-Napoca. La acest program au participat judecători de la Tribunalul Cluj cât şi de la Curtea 

de Apel Cluj.   

- În perioada 6 – 10 aprilie 2015, au fost organizate activităţi de educaţie juridică în cadrul programului 

„Şcoala altfel‖, la care au participat 5 grupuri de elevi de la clasele a IX- a şi a XII-A de la Liceul 

Tehnologic „Vlădeasa‖ Huedin, jud. Cluj, şi au fost abordate teme care să prevină delicvenţa juvenilă, 

faptele de violenţă în şcoală/spaţii publice, consumul/traficul de droguri. 

- La data de 23 octombrie 2015, cu ocazia Zilei Europene a Justiţiei, au fost organizate activităţi de educaţie 

juridică, la care au participat 5 grupuri de elevi Clasele a VII-a şi a VIII- a de la Liceul Tehnologic 

„Vlădeasa‖ Huedin, jud. Cluj şi 5 grupuri de elevi de la clasele a III –a,  a IV – a, a IX – a şi a XII – a de la 

Liceul Teoretic „Octavian Goga‖ Huedin, jud. Cluj şi au fost abordate teme privind accesul liber la justiţie, 

justiţia juvenilă, traficul de droguri, drepturile copilului, reguli de conduită în instanţă, cariera juridică.  

15.  Constanţa  - Prelegere/expunere cu tema „Contractul meu de munca‖ (11-12 octombrie 2015). 

- Vizite la instanțe (6-10 aprilie 2015 „Școala altfel‖). 

- Proces simulat (noiembrie 2015). 

16.  Covasna  - Vizită a elevilor la Tribunalul Covasna în data de 23.10.2015, cu ocazia „Zilei Europene a Justiției Civile‖, 

în cadrul căreia au fost furnizate informații privind activitatea compartimentelor de specialitate ale instanței, 

programul informatizat Ecris, asistarea la ședințele de judecată planificate în ziua respectivă, prezentarea 

modalităților în care se pot obține informații de pe portalul instanței și Info-chioșc, distribuirea de broșuri 

informative. 

17.  Dâmboviţa  - În perioada 6 – 9 aprilie 2015, au fost organizate activităţi de educaţie juridică în cadrul programului 

„Şcoala altfel‖; Tribunalul Dâmbovița a fost vizitat de grupuri de elevi de la Seminarul Teologic Ortodox 

„Sf. Ioan Gură de Aur‖, Colegiul Economic „Ion Ghica‖, Liceul Tehnologic „Spiru Haret‖, Școala 

Gimnazială „Teiul Doamnei‖ – Teiș, Școala I.AI.Brătescu Voinești. Au fost prezentate compartimentele de 

specialitate ale instanței, atribuțiile acestora, s-a prezentat circuitul unui dosar, precum și etapele procesuale 

până la soluționarea unei cauze. 

- Vizită a elevilor la Tribunalul Dâmbovița  cu ocazia „Zilei Europene a Justiției Civile‖, și „Ziua Ușilor 

Deschise‖. Instanța a fost vizitată de grupuri de studenți din cadrul Universității Valahia – Facultatea de 

Științe Juridice, Sociale și Politice, specializările Drept și Administrație Publică, dar și elevi de liceu din 

anii terminali. Au fost vizitate arhiva, registratura, biroul de informare și relații publice, precum și sălile de 

ședință. Au fost puse la dispoziția studenților și elevilor materiale de prezentare a Codului civil, materiale 
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cu elemente de noutate în legislația penală, modele de solicitări de informații de interes public, de reclamații 

administrative, broșuri cu prezentarea instanței, precum și broșurile transmise de CSM (prezentarea Zilei 

Europene a Justiției Civile, Organizarea sistemului judiciar din România, Admiterea în magistratură, 

Organigrama CSM). 

- Activități similare celor organizate de Tribunalul Dâmbovița au fost organizate și la nivelul instanțelor din 

circumscripție: Judecătoria Pucioasa, Judecătoria Răcari, Judecătoria Găești, Judecătoria Târgoviște, 

Judecătoria Moreni,  

18.  Dolj  - Vizită a studenților și elevilor la sediul Tribunalului Dolj în data de 26.20.2015 

- Vizite ale elevilor la Judecătoria Craiova cu ocazia Zilei Justiției sau a Zilei Porților Deschise, atât în cursul 

anului 2014, cât și în anul 2015. 

19.  Galaţi  - La data de 08.04.2014 s-a susţinut o activitate juridică, la sediul Liceului de Arte „Dimitrie Cuclin" Galaţi, 

activitate la care au participat şi elevi şi cadre didactice din alte unităţi de învăţământ preşcolar din 

municipiul Galaţi: Colegiul Economic „Virgil Madgearu", Seminarul „Sf. Andrei", Liceul cu Program 

Sportiv, Colegiul de Industrie Alimentară „Elena Doamna", Liceul Teoretic „Sf. Măria". Temele abordate şi 

dezbătute au vizat Constituţia României, Organizarea Instanţelor şi Parchetelor, Capacitatea de folosinţă şi 

de exerciţiu a persoanei fizice, Studiu de caz privind elevii, Răspunderea juridică în dreptul civil şi în 

dreptul penal, Evoluţia infracţională în rândul minorilor, speţe juridice în dreptul civil. 

- În data de 11.04.2014, la sediul Tribunalului Galaţi, s-au deplasat elevi şi cadre didactice de la Liceul de Arte 

„Dimitrie Cuclin" Galaţi, Şcoala gimnazială nr. 26 Galaţi, Şcoala generală nr. 20 Galaţi , Colegiu Economic 

„Virgil Madgearu " Galaţi. Judecătorii desemnaţi cu activitatea de promovare a educaţiei juridice, au însoţit 

grupurile de participanţi, scop în care s-a prezentat sediul Tribunalului Galaţi, compartimentele auxiliare ale 

instanţei, sălile de judecată. Totodată, s-a realizat o prezentare succintă a activităţilor secţiilor Tribunalului 

Galaţi, a activităţilor care au loc la compartimentele acestei instanţe, la sălile de consiliu. 

- La data de 25.04.2014, unul dintre judecătorii desemnaţi cu activitatea de promovare a educaţiei juridice s-a 

deplasat la sediul Şcolii gimnaziale nr 22 Galaţi, unde în prezenţa a 81 de elevi ai claselor a ll-a, a lll-a şi a 

V-a şi a şapte cadre didactice, a susţinut o activitate de educaţie juridică privind familiarizarea elevilor cu 

noţiuni juridice elementare (noţiunea de lege, Constituţie, normă, s.a.), cu specificul activităţii juridice, cu 

drepturile, obligaţiile şi responsabilităţile elevilor, în raport cu vârsta acestora. A urmat o sesiune de 

întrebări pe teme juridice adresate de elevi, la care s-au formulat răspunsuri adecvate vârstei acestora. 

- La data de 10.06.2014, la sediul Colegiului Naţional „Mihail Kogălniceanu " Galaţi, unde s-a susţinut o 
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activitate de promovare a educaţiei juridice în faţa elevilor din clasele a X-a şi a Xl-a, însoţiţi de cadre 

didactice. Temele abordate şi dezbătute au vizat Constituţia României, Organizarea Instanţelor şi 

Parchetelor, Capacitatea de folosinţă şi de exerciţiu a persoanei fizice, Studiu de caz privind elevii, 

Răspunderea juridică în dreptul civil şi în dreptul penal, Evoluţia infracţională în rândul minorilor , Speţe 

juridice în dreptul civil. În final, s-a răspuns întrebărilor adresate de elevi. 

- La data de 17.06.2014, s-au deplasat la sediul Palatului de Justiţie Galaţi elevi ai clasei a IX-a şi cadre 

didactice de la Colegiului Naţional „Mihail Kogălniceanu" Galaţi. în cadrul acestei activităţi au fost 

prezentate instanţele judecătoreşti, compartimentele auxiliare ale instanţei (Biroul arhivă, Registratură, 

Serviciul de probaţiune, s.a.), elevii fiind conduşi la fiecare din aceste compartimente. Totodată, au fost 

prezentate noţiuni de drept penal şi civil participanţilor, ulterior, aceştia fiind conduşi în sălile de judecată 

unde aveau toc şedinţe de judecată publice. 

- La data de 08.04.2015, la sediul Palatului de Justiţie Galaţi s-au deplasat elevi şi cadre didactice de la 

Colegiu Economic „Virgil Madgearu " Galaţi. Cu această ocazie elevilor sau prezentat Tribunalul Galaţi, 

compartimentele auxiliare, sălile de judecată, activităţile care se desfăşoară în flecare compartiment, precum 

şi în sala de şedinţă. Elevii au asistat la o şedinţă publică de judecată. Cu această ocazie, s-a predat unui 

cadru didactic, pe baza de proces verbal, un exemplar al broşurii „Unde-i lege, nu-i tocmeală", pentru a 

putea fi distribuit elevilor. 

- La data de 08.04.2015, cu ocazia manifestărilor de tipul „ Şcoala altfel", s-a desfăşurat o acţiune la care au 

participat 15 elevi din clasa a Xl-a de la Liceul cu Program Sportiv Galaţi. Tematica a vizat prezentarea 

sediului Palatului Justiţiei, descrierea instanţelor judecătoreşti şi a structurii ierarhice prezente în cadrul 

acestora, discuţii despre natura procesului juridic, asistarea de către elevi la un proces de natură penală. 

- La data de 08.04.2015, s-a desfăşurat activitatea intitulată „Faţă în faţă cu Justiţie", 

în cadrul Săptămânii dedicate activităţilor extracurriculare şi extraşcolare „Să ştii mai multe, să Fii mai 

bun", la care au participat elevi ai claselor IX-XI din cadrul Liceului Teoretic Mircea Eliade şi un 

reprezentant al Tribunalului Galaţi, judecător desemnat cu această activitate. S-au prezentat teme precum: 

drepturile omului, valori şi principii constituţionale, evoluţia infracţională în rândul minorilor, studii de caz 

vizând comportamente antisociale în rândul minorilor, etc. Cu această ocazie, s-a predat unui cadru 

didactic, pe baza de proces verbal, un exemplar al broşurii „Unde-i lege, nu-i tocmeală", pentru a putea fi 

distribuit elevilor. 
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- La data de 09.04.2015, unul dintre judecătorii desemnaţi cu activitatea de 

promovare a educaţiei juridice s-a deplasat la sediul Colegiului Tehnic „Aurel Vlaicu" Galaţi, 

potrivitsolicitării Inspectoratului Şcolar Judeţean Galaţi vizândm activităţile de educaţie juridică în şcoli din 

cadrul săptămânii „Şcoala altfel". În prezenţa elevilor şi a cadrelor didactice, s-a prezentat tema propusă de 

către Inspectoratului Şcolar Judeţean Galaţi, respectiv „Drepturile emigranţilor în Uniunea Europeană". 

- La datele de 27 octombrie 2014 şi 23 octombrie 2015, în cadrul manifestărilor de tip „Ziua porţilor 

deschise" ocazionate de sărbătorirea „Zilei Europene a Justiţiei Civile", la sediul instanţei s-au desfăşurat 

diverse întâlnirii cu elevi din cadrul unităţilor de învăţământ gălăţene, acestora fiindu-le prezentate 

informaţii privind drepturile procesuale, accesul la justiţie, organizarea instanţelor de judecată, justiţie 

juvenilă, cariera de magistrat, etc. 

20. Giurgiu  - La data de  23 octombrie 2015 Tribunalul Giurgiu  a organizat  manifestarea anuală de tipul ―uşilor 

deschise‖ prin invitarea cetăţenilor la sediul instanţei şi a unor grupuri organizate de elevi de la instituţiile 

de învăţământ din Giurgiu. Agenda evenimentului a cuprins asistarea la desfăşurarea şedinţelor de judecată 

planificate în ziua respectivă; vizitarea compartimentelor din structura instanţei,  informarea celor interesaţi 

cu privire la circuitul dosarelor, la modalitatea de accesare a soluţiilor dosarelor aflate pe rolul instanţei sau 

a altor informaţii utile disponibile pe site-ul instituţiei şi la info-chioşcuri,  informaţii despre circuitul unui 

dosar, etapele procesuale ce se parcurg până la soluţionarea unei cauze, condiţiile în care lucrează 

judecătorii şi personalul auxiliar, cariera de magistrat  şi difuzarea de broşuri informative şi  a unor  modele 

de cereri  pentru justiţiabili în materie procesual civilă şi civilă şi a unor modele de cereri  pentru justiţiabili 

în materie penală.  

- La data de 20 noiembrie 2015,  un grup de 9 de elevi din cadrul  Colegiului Naţional Ion Maiorescu din 

Giurgiu, însoţiţi de profesorul de educaţie civică, au desfăşurat activitatea extraşcolară cu tematica ―Ziua 

Ştafetei― la sediul Tribunalului Giurgiu, au vizitat sediul instanţei, au participat la şedinţele de judecată din 

cadrul Secţiei civile, au primit informaţii despre organizarea şi funcţionarea instanţelor de judecată şi despre 

profesia de judecător. 

-  La nivelul Judecătoriei Giurgiu, la data de 12 mai 2015 au fost desfăşurate activităţi de educaţie juridică la 

liceele "Tudor Vianu" şi "Nicolae Cartojan" din municipiul Giurgiu în colaborare cu Asociaţia "Viaţa fără 

violenţă" în cadrul proiectului "Viața fără violență privind prevenirea şi combaterea violenţei în şcoli". 

Activitatea a constat în prezentarea rolului instituţiilor judiciare (poliţist, procuror, judecător), riscurile la 

care elevii se expun în cazul săvârşirii de fapte prevăzute de legea penală, modalităţi de prevenire a acestor 

riscuri, drepturile şi obligaţiile ce le revin, etc. 



9 

 

21.  Gorj   

22.  Harghita  - La data de  24 octombrie 2014 Tribunalul Harghita  a organizat  manifestarea anuală de tipul ―uşilor 

deschise‖. 

- Judecătorii din cadrul Judecătoriei Toplița – dezbateri (3 ore) pe marginea manualului de educație juridică 

la nivelul orelor de consiliere la Liceul O.C. Tăslăuanu din Toplița precum și vizite de lucru ale claselor a 

X-a și a XI-a, în lunile aprilie-mai 2015 la sediul instanței. 

- În perioada octombrie-noiembrie 2015, la sediul Judecătoriei Toplița s-a desfăşurat activitatea extraşcolară 

cu tematica ―Ziua Ştafetei―, fiind prezenți la sediul instanței elevi de la Colegiul Național Mihai Eminescu 

din Toplița. 

- La Judecătoria Gheorgheni, în cursul lunii aprilie 2015, președintele instanței a participat la bursa 

profesiilor, organizată pentru elevii claselor V-VIII din cadrul Școlii Generale „Fogorasy Mihaly‖ din 

Gheorgheni, unde a prezentat aspecte privind profesia de judecător. De asemenea, cu ocazia Zilei europene 

a justiției civile, în data de 27 octombrie 2015 au fost invitați la sediul instanței elevi din cadrul Liceului 

„Salamon Erno‖ și de la Școala Generală „Vaskertes‖ din Gheorgheni, cărora le-a fost prezentată instanța și 

profesia de magistrat și au fost distribuite broșuri privind organizarea sistemului judiciar din România. 

- La Judecătoria Odorheiu Secuiesc, elevii din liceele din oraș participă de 2-3 ori pe an, în cadrul orelor de 

educație civică, la ședințele de judecată ale instanței. Totodată, participă anual la evenimentele organizate 

cu ocazia Zilei Europene a justiției civile. 

23.  Hunedoara  - În cursul anului 2014, a fost organizată o  activitate la sediul Judecătoriei Brad, respectiv au fost invitaţi să 

viziteze sediul instanţei , în cadrul săptămânii ―Şcoala altfel‖ , elevii claselor a IV de la Şcoala Gimnazială  

―Horea, Cloşca şi Crişan‖ din Brad, iar în sala de şedinţă a instanţei a avut loc o prezentare a activităţii 

instanţei , realizată de judecător Rogoveanu Monica. 

- În cursul anului 2015 a fost organizată o  activitate, tot la sediul Judecătoriei Brad, respectiv acesta a fost 

vizitat, tot  în cadrul săptămânii ―Şcoala altfel‖ , de elevi de la Liceul ―Avram Iancu‖ din Brad, la iniţiativa 

domnului profesor de istorie , elevi cu care  judecătorul desemnat, Rogoveanu Monica, a avut o dezbatere 

referitoare la activitatea desfăşurată la nivelul unei judecătorii şi la orientarea profesională a elevilor. 

- De „Ziua Porţilor Deschise”, organizată în data de 24 octombrie 2014 precum şi în data de 23 octombrie 

2015, au fost manifestări la care au participat un număr semnificativ de elevi. Elevii au fost invitaţi la un tur 

al instanţei prezentat de către purtătorul de cuvânt al instanţei, au participat la o şedinţă de judecată iar la 

finalul şedinţei au avut un dialog interactiv cu judecătorii implicaţi în această acţiune. Au participat mai 

multe clase cu elevi de la şcolile şi liceele din Deva, aceştia au avut ocazia să viziteze birourile grefierilor şi 

judecătorilor, registratura, arhiva, sălile de judecată, biroul de informare şi relaţii publice, Serviciul de 
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probaţiune de pe lângă Tribunalul Hunedoara şi alte compartimente ale instanţei pentru a-şi forma o 

imagine cât mai completă despre activitatea şi specificul Tribunalului Hunedoara. Elevii s-au arătat 

interesaţi de condiţiile care trebuie îndeplinite pentru a urma cariera de magistrat şi grefier, de activitatea şi 

organizarea instanţei precum şi schimbările legislative aduse prin intrarea în vigoare a noilor coduri, de 

modul de funcţionare al portalului instanţelor de judecată, pe care cei interesaţi au avut posibilitatea să-l 

acceseze de la un computer pus la dispoziţia publicului, precum şi de informaţiile despre circuitul unui 

dosar, etapele procesuale ce se parcurg până la soluţionarea unei cauze şi condiţiile în care lucrează 

judecătorii şi personalul auxiliar şi care sunt informaţiile ce pot fi obţinute cu ajutorul info-chioşcurilor.S-a 

prezentat sistemul audio video folosit în audierea martorilor cu identitate protejată şi a martorilor a căror 

audiere s-a dispus de către autorităţi judiciare străine prin comisie rogatorie precum şi unele măsuri de 

securitate şi monitorizare din instanţă. Un interes deosebit a reprezentat sala de judecată pentru adopţii şi 

plasamente aceasta fiind special amenajată de către personalul instanţei cu jucării, cărţi şi creioane de 

colorat, pentru ca audierile minorilor să se desfăşoare într-un mediu care să reducă stresul emoţional al 

copiilor. Elevii au fost interesaţi de procedura divorţului şi care sunt implicaţiile acestuia în cazul în care 

există copii, precum şi de adopţii şi plasamente.  

- Tuturor celor prezenţi le-au fost puse la dispoziţie materiale informative despre sistemul judiciar cum ar fi: 

aspecte legislative cu caracter de noutate prevăzute în noile coduri, Ghidurile de orientare pentru justiţiabili, 

Admiterea în magistratură, Dreptul pe înţelesul tuturor, Reguli de conduită în instanţă,  Despre competenţa 

instanţelor, Alegeţi medierea, realizate de Consiliul Superior al Magistraturii. La finalul acţiunii elevii au 

fost invitaţi la o întâlnire non formală cu reprezentaţii instanţei. 

- Anual, în cadrul săptămânii „Şcoala altfel‖, au fost programate vizite ale elevilor la Tribunal, în fiecare zi 

fiind organizate tururi ale instanţei precum şi întâlniri /discuţii între personalul instanţei şi elevii 

participanţi. Au fost abordate teme diverse în funcţie de vârsta, nivelul de înţelegere precum şi de gradul de 

interes al elevilor, iar cadrele didactice au subliniat anumite subiecte discutate la orele de educaţie civică. 

Au participat copii din ciclul primar precum şi elevi ai liceelor din Deva, Petroşani, Orăştie, Simeria. Au 

fost simulate procese iar elevii unei şcoli din Deva au scris şi au prezentat o piesă de teatru având ca temă 

soluţionarea unui dosar de furt. 

24.  Ialomiţa  - La data de 20.02.2014 a fost încheiat Parteneriatul Educaţional Şcoală-Tribunal cu Şcoala Gimnazială 

Perieţi judeţul Ialomiţa, fiind desfăşurate la sediul acestei unităţi de învăţământ următoarele activităţi: 

activitate la nivel curricular la disciplina cultură civică în data de 05.03.2014; activitate la nivel curricular la 

disciplina consiliere si orientare în data de 12.03.2014; activitate educativă extraşcolara şi extracurriculară 

în cadru! programului educaţional „Şcoala Altfel", desfăşurată în data de 08.04.2014. 
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- De asemenea, în zilele de 8 şi 9 aprilie 2014, precum şi în data de 6.04.2015, au fost desfăşurate activităţi 

extracurriculare în cadrul programului educaţional „Şcoala Altfel‖, constând în vizite la sediul Tribunalului 

Ialomiţa efectuate de elevii claselor a VII-a şi a VIII-a de la Şcoala Gimnazială nr.3 Slobozia, judeţul 

Ialomiţa, activităţi intitulate „Infracţiunea - râu social şi râu individual". 

- La data de 15.09.2014 a fost încheiat un Acord de Parteneriat cu Şcoala Gimnazială Sf. Andrei Slobozia, 

judeţul Ialomiţa, fiind desfăşurate următoarele activităţi: în data de 7.10.2014 activitatea extracurriculară 

constând în vizita efectuată la sediul Tribunalului Ialomiţa de către elevii clasei a IV-a din cadrul acestei 

unităţi de învăţământ; 

- În cadrul programului educaţional „Şcoala Altfel", în zilele de 6 şi 8 aprilie 2015 au fost efectuate, de 

asemenea, vizite la sediul Tribunalul Ialomiţa, de către elevii claselor a VIII-a din cadrul aceleiaşi unităţi de 

învăţământ, urmărindu-se prin acestea promovarea educaţiei juridice în rândul elevilor de gimnaziu şi 

dezvoltarea spiritului juridic. 

- La data de 10.03.2015 a fost încheiat un Parteneriat Educaţional cu Colegiul Naţional „Minai Vitcazu" 

Slobozia, în cadrul căruia la data de 9 aprilie 2015 a fost desfăşurată activitatea extracurriculară constând în 

vizita elevilor din cadrul acestei unităţi de învăţământ la sediul Tribunalului Ialomiţa, având ca scop 

participarea la o şedinţă de judecată. 

- La data de 31.03.2015 a fost încheiat un Parteneriat Educaţional cu Liceul de Arte „Ionel Perlea" Slobozia, 

în baza căruia, la data de 9 aprilie 2015 au fost desfăşurate activităţi extracurriculare în cadrul programului 

educaţional „Şcoala Altfel", sub titlul „Şcoala vine la tine", constând în vizite la sediul Tribunalului 

Ialomiţa efectuate de elevii acestei unităţi de învăţământ. 

25.  Iaşi  - La data de 24 octombrie 2014, Tribunalul laşi a organizat evenimentul ,.Ziua porţilor deschise" cu ocazia 

sărbătoririi Zilei Europene a Justiţiei Civile. În cadrul acestui eveniment au fost conduse într-un tur al 

Palatului de Justiţie mai multe grupuri organizate de elevi din cadrul Şcolii Miroslava, a Şcolii nr. 22 din 

laşi, a Colegiului Economic nr, 1 şi a Liceului „Miron Costin" din laşi. S-au purtat discuţii cu elevii referitor 

la rolul şi importanţa justiţiei în societate, acestora fiindu-le oferite informaţii privind organizarea instanţei 

şi accesul la profesia de magistrat judecător. Cu aceeași ocazie, a avut loc manifestarea cu tema „Ora de 

dirigentie în sala de judecată", la care au participat elevii din clasele a Xl-a şi a XII-a de la Liceul 

„Alexandru loan Cuza" din laşi.  

- Întrucât propunerea de susţinere a unei ore de dirigentie într-o sală de judecată s-a bucurat de interes în 

rândul liceelor din laşi, la data de 30 octombrie 2014, a avut loc o nouă manifestare cu tema „Ora de 

dirigentie în sala de judecată", la care au participat elevi din clasele a X-a şi a XII-a din cadrul Liceului de 

Informatică din laşi. 
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- La data de 23 octombrie 2015, în cadrul evenimentului „Ziua porţilor deschise" organizat de Tribunalul laşi 
cu ocazia sărbătoririi Zilei Europene a Justiţiei Civile, în intervalul orar 10:00 - 15:00, în baza unui program 
anterior stabilit pe intervale orare, grupuri organizate de elevi de la Şcoala Podu lloaiei (cl. a Vlll-a), Şcoala 
Târgu Frumos, Liceul „Dimitrie Cantemir" laşi (cl. a XII-a), Liceul de Informatică laşi (cl. a IX-a), Liceului 
Economic laşi, Liceul „Emil Racoviţă", Liceul „Miron Costin", Colegiul „Mihai Eminescu" laşi (cl. a Xl-a), 
Colegiului Agricol laşi, Şcoala „Spectrum" (cl. a IV-a), Liceul „C. Negruzzi", Liceul „Al. I. Cuza" (clasa a 
IX-a), Liceul „V. Alecsandri", (cl. a Vll-a şi cl. a IX-a) au efectuat turul Noului Palat de Justiţie, vizitând 
încăperile care au relevanţă pentru activitatea instituţiei, primind explicaţii în legătură cu activitatea 
acestora. 

- În cadrul aceluiaşi eveniment, pe lângă vizitarea Palatului de Justiţie au avut loc mai multe activităţi de 
educaţie juridică: a avut loc manifestarea "Ora de dirigenție în sala de judecată” la care au participat elevi 
ai Şcolii Târgu Frumos, elevi ai Liceului Economic laşi (clasa a IX-a), ai Liceului „Alexandru. I. Cuza" 
(clasa a IX-a) și ai Colegiului Agricol laşi; a avut loc un proces simulat, la care au participat elevi ai 
Liceului „Emil Racoviţă" laşi. Temele de discuţie abordate în cadrul acestor manifestări au vizat 
organizarea sistemului judiciar, cu accent pe organizarea Tribunalului iaşi, rolul judecătorului în apărarea 
drepturilor cetăţenilor şi ale minorilor implicaţi în proceduri judiciare, în special, accesul la profesiile 
juridice, conduita în sala de judecată şi în societate, obligaţiile civile. În cadrul acestei manifestări s-au 
distribuit broşuri cuprinzând materiale de prezentare, precum: "Organigrama CSM", "Organizarea 
Sistemului judiciar din România", "Admiterea în magistratură", „Prezentarea Zilei europene a justiţiei 
civile” şi Ghidurile practice - "Modele de cereri pentru justițiabili în materie procesual civilă şi civilă" şi 
"Modele de cereri pentru justiţiabili în materie penală". 

26.  Ilfov             Nu au fost desfășurate activități de educație juridică. 

27. Maramureş  - La nivelul Tribunalului Maramureş şi al Judecătoriei Baia Mare, la data de 08.04.2015,  elevii claselor a XI-

a şi a XII-a de la Colegiul Naţional Mihai Eminescu au vizitat Palatul de Justiţie  în cadrul programului 

„Şcoala altfel‖. Cu acest prilej, elevii din ciclul preuniversitar au asistat la o şedinţă de judecată a unui 

complet specializat  în soluţionarea cauzelor cu arestaţi/corupţie. Ulterior, aceştia au primit explicaţii legate 

de procedura de judecată, dispoziţiile Noului Cod penal. 

- La nivelul Judecătoriei Sighetu Marmaţiei, în cursul anului 2015, judecătorii desemnaţi în vederea 

implementării protocolului au desfăşurat un număr de 2 activităţi de educaţie juridică, cu grupuri de elevi 

din cadrul Liceului  Regele Ferdinand precum şi din cadrul Colegiului Naţional  „Dragoş Vodă‖ la data de 

07.04.2015, respectiv 09.04.2015, cu ocazia vizitei efectuate de aceştia la sediul instanţei.  

- La nivelul Judecătoriei Vişeu de Sus, în cursul anului 2015 a avut loc o singură acţiune în cooperare cu 

Liceul Teoretic „Bogdan Vodă‖ la sediul instanţei, în data de  28.05.2015, având ca teme: prezentarea 

instanţei; competenţa judecătoriilor în soluţionarea cauzelor de natură civilă; drepturile şi libertăţile 

fundamentale ale cetăţenilor; accesul liber la justiţie reglementat de O.U.G. nr. 51/2008. 
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- La nivelul Judecătorie Dragomireşti, cu ocazia Zilei Europene a Justiţie, celebrată în întreaga Europă în data 

de 25 octombrie a fiecărui an, instanţa a organizat activităţi de educaţie juridică destinate a apropia justiţia 

de cetăţeni, pentru a-i ajuta să fie mai bine informaţi despre drepturile lor şi modalitatea de funcţionare a 

justiţiei de zi cu zi. Astfel, la data de 26.10.2015, au fost invitaţi elevii din clasele a VIII-a din cadrul Şcolii 

cu cls. I-VIII Dragomireşti, care au fost foarte curioşi de felul în care se lucrează în instanţă. Preşedintele 

instanţei le-a făcut o prezentare a instanţei şi le-a explicat modul în care se desfăşoară activitatea, 

informându-i despre necesitatea cunoaşterii şi respectării legilor arătând că legea îi protejează pe cei corecţi, 

iar atunci când sunt victime să ştie că sunt organe ale statului în care pot avea încredere şi care îi vor 

pedepsi pe cei vinovaţi. 

28. Mehedinţi  - Au fost desfășurate activități la nivel curricular la disciplina dirigenție – Școala generală „Alice Voinescu‖ 

Drobeta Turnu Severin, clasa a IV-a, și activități extracurriculare de tipul „Săptămâna altfel‖.  

29. Mureş              Nu au fost desfășurate activități de educație juridică. 

30.  Neamţ  - A fost încheiat la data de 27 mai 2015 Protocolul de colaborare privind educația juridică în unitățile de 

învățământ  între Tibunalul Tmiș și Inspectoratul Școlar Județean Neamț 

- De asemenea, la data de 29 decembrie 2015, a fost încheiat un contract de parteneriat educațional între 

Tribunalul Neamț și Colegiul Național „Calistrat Hogaș‖ Piatra Neamț. 

- Manifestație anuală de tipul „Ușilor deschise‖, organizată în luna octombrie 2015 cu ocazia Zilei Europene 

a Justiției Civile la care au participat elevi din mun. Piatra Neamț. 

31.  Olt  - Au fost organizate activități cu ocazia Zilei Europene a Justiției Civile la sediul Tribunalului Olt, în cadrul 

cărora elevii, însoțiți de cadre didactice, au participat la întâlniri cu judecătorii din cadrul instanței, în care 

au fost făcute scurte prezentări ale dispozițiilor Legii nr. 272/2004 și Legii nr. 143/2000. 

- În data de 03.02.2016, s-a desfășurat o masă rotundă cu tema „Corupția și efectele ei în societate‖ la care au 

participat elevi din cadrul Colegiului Național Vocațional „Nicolae Titulescu‖ Slatina. 

32.  Prahova  Informații comunicate de Curtea de Apel Ploiești pentru anul 2014: 

La  iniţiativa Vicepreşedintelui Curţii de Apel Ploieşti - judecător Ana Roxana Tudose, a fost semant un 

Protocol între Inspectoratul Şcolar Judeţean Prahova şi Curtea de Apel Ploieşti, care excede Protocolului încheiat 

între Ministerul Educaţiei Naţionale, Ministerul Justiţiei, Consiliul Superior al Magistraturii şi Ministerul Public, 

având însă anumite subpunctele comune. 

La data de 31.03.2014, la sediul Inspectoratului Şcolar Judeţean Prahova a avut loc o videoconferinţă 

naţională la care au participat reprezentanţi ai instituţiilor semnatare ale Protocolului, respectiv Ministrul Educaţiei 

Naţionale, Ministrul Justiţie, Procurorul General al Parchetului de pe lângă înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, dar şi 

reprezentanţi ai Consiliului Superior al Magistraturii, videoconferinţă în cadrul căreia a fost subliniată încă o dată, 
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importanţa majoră a acestui Protocol interministerial, dar şi implicarea masivă a magistraţilor, judecători şi 

procurori, până la acest moment. 

In cadrul şedinţei de lucru ce a avut loc după această conferinţă şi la care au participat Inspectorul Şcolar 

General, Vicepreşedintele Curţii de Apel Ploieşti, precum şi inspectorul de specialitate ştiinţe socio-umane şi 

inspectorul responsabil cu activităţi educative în şcoli, s-a stabilit constituirea la nivelul Judeţului Prahova a unui 

grup de lucru comun formatdin reprezentanţi ai Inspectoratului Şcolar Judeţean, reprezentanţi ai instanţelor din 

judeţ, dar şi ai Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Ploieşti, Parchetului de pe lângă Tribunalul Prahova, 

Parchetului de pe lângă Judecătoria Ploieşti şi de la celelalte parchete de la instanţele din circumscripţie şi anume, 

Parchetul de pe lângă Judecătoria Câmpina, Parchetul de pe lângă Judecătoria Vălenii de Munte, Parchetul de pe 

lângă Judecătoria Mizil, Parchetul de pe lângă Judecătoria Sinaia, şi procurori din cadrul Direcţiei de Investigaţie a 

Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism - Serviciul Teritorial Ploieşti, care să elaboreze o 

Metodologie comună de acţiune şi să participe efectiv la desfăşurarea activităţilor ce decurg din acest Protocol. 

Tribunalul Prahova 

- În data de 9 aprilie 2014, domnul judecător Şologon Oliviu Corneliu -Tribunalul Prahova a susţinut 

prelegerea cu tema „Răspundere şi responsabilitate juridică şi civică" la Colegiul Naţional „I.L. Caragiale" 

Ploieşti. La această activitate au participat 25 de elevi de la clasele a XII-a H. 

- În data de 10 aprilie 2014 , domnul judecător Şologon Oliviu Corneliu -Tribunalul Prahova a susţinut 

prelegerea cu tema „Sistemul judiciar roman şi aspect generale referitoare la normele juridice cu caracter 

general ce reglementează statul român" la Colegiul Naţional „Minai Viteazul" Ploieşti. La această activitate 

au participat 32 de elevi de la clasa a X- a FI. 

Judecătoria Sinaia 

- În data de 10 aprilie 2014 , doamna judecător Ştefan Vieru Marilena -Judecătoria Sinaia a susţinut 

prelegerea cu tema „Infracţiuni în care pot fi implicaţi minorii şi responsabilităţile fiecărui cetăţean român" 

la Colegiul „Ion Kalinderu" Buşteni. La această activitate au participat 15 elevi, alături de 15 profesori din 

cadrul acestei instituţii de învăţământ. 

Judecătoria Câmpina 

- În data de 7 aprilie 2014, doamna judecător Stănescu Elena - Judecătoria Câmpina a susţinut prelegerea cu 

tema „ Problemele cu care se confruntă tinerii din ziua de astăzi; însemnătatea profesiei de judecător, de 

grefier, de avocat; Noul Cod Civil." la Liceul Teoretic „Aurel Vlaicu" Breaza. La această activitate au 

participat 30 de elevi. 

- În data de 9 aprilie 2014, doamna judecător Şerbănescu Marilena Alina -Judecătoria Câmpina a susţinut 

prelegerea cu tema „ Problemele cu care se confruntă tinerii din ziua de astăzi; însemnătatea profesiei de 
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judecător, de grefier, de avocat; Noul Cod Civil." la Liceul Tehnologic Câmpina.. La această activitate au 

participat 33 de elevi. 

- În data de 10 aprilie 2014, doamna judecător Petre Mariana - Judecătoria Câmpina a susţinut prelegerea cu 

tema „ Problemele cu care se confruntă tinerii din ziua de astăzi; însemnătatea profesiei de judecător, de 

grefier, de avocat; Noul Cod Civil." la Colegiul „Nicolae Grigorescu" Câmpina. La această activitate au 

participat 33 de elevi. 

33.  Satu Mare  - Au fost organizate activități cu ocazia Zilei justiției, a Zilei Europene a Justiției Civile, în cadrul Săptămânii 

altfel, precum și cu ocazia Ziua Ștafetei/Acum decid eu. Activitățile desfășurate au constat în expuneri și 

dezbateri. 

34.  Sălaj  - În anul 2014, judecătorii desemnați pentru desfășurarea de activități de educație juridică au susținut 

seminarii la liceele din Zalău, cu tema traficul de droguri, traficul de persoane, drepturile omului, aspecte 

ale procesului legislativ, problematica prevenției și combaterii corupției, aspecte referitoare la organizații și 

relații internaționale. Cu această ocazie au fost distribuite materiale informative cu caracter juridic. 

- În perioada martie 2015, în săptămâna Școala altfel la sediul Tribunalului Sălaj s-au prezentat un număr 

mare de elevi din ciclul primar și secundar. Judecătorii desemnați pentru desfășurarea de activități de 

educație juridică au susținut expuneri, prelegeri și dezbateri despre organizarea judiciară, respectarea 

regulamentelor școlare și consecințele nerespectării lor, principiile normelor de drept penal și civil, precum 

și modul în care trebuie să acționeze elevii în situația în care asupra acestora se săvârșesc abuzuri prin 

nerespectarea drepturilor lor. 

- În data de 23.10.2015, Tribunalul Sălaj a organizat evenimentul Ziua porților deschise, la care au participat 

aprox. 200 de elevi – clasele IX-XII de le liceele din Zalău, ocazie cu care magistrații au supus dezbaterii 

scurte considerații din dreptul familiei, dreptul civil și penal. S-au organizat și procese simulate cu teme 

alese de elevi (spre exemplu, abateri disciplinare cu consecințe penale și civile). 

35.  Sibiu  - Au fost organizate activități cu ocazia Zilei justiției, a Zilei Europene a Justiției Civile, precum și în cadrul 

Săptămânii altfel. 

- Judecătoria Agnita, Judecătoria Avrig – activități extracurriculare, de tipul expuneri, la instituțiile de 

învățământ din localitate. 

36.  Suceava  - Judecătoria Fălticeni au fost înregistrate un număr de două proiecte: 26 martie 2015 - având ca temă: 
„Şcoală/Familie/Comunitate-Copilul de azi, Cetăţeanu de mâine" - titular de proiect - Şcoala Gimnazială 
„Ion Irimescu"; 4 mai 2015 - având ca temă: „De vorbă cu legea" - titular de proiect - Şcoala Gimnazială 
„Ion Irimescu". 

- Judecătoria Gura Humorului: 23 octombrie 2015, patru clase de elevi de la Grupul şcolar „Alexandru cel 
Bun" Gura Humorului cu tema - recomandări antiinfracţionale şi antivictimele şi li s-au prelucrat unele legi 
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speciale (Legea nr. 272/2004, Legea nr. 217/2003 şi Legea nr. 61/1991) de către preşedintele instanţei. 
- Judecătoria Suceava: la data de 07.04.2014 la sediul Judecătoriei Suceava s-a desfăşurat activitatea „Vizită 

la instanţă" , la care au participat elevi din cadrul Şcolii nr. 1 Suceava și din cadrul Liceului Petru Rareș 
Suceava. 

- la data de 24.10.2014 la sediul Judecătoriei Suceava s-a desfăşurat activitatea „Proces simulat şi vizită la 
instanţă" la care au participat elevi din cadrul Liceului Petru Rareş Suceava. 

- la data de 28.11.2014 la sediul Colegiului Economic Dimitrie Cantemir s-a desfăşurat activitatea cu tema 
„Despre persoane" la care au participat elevi din cadrul acestei unităţi de învăţământ. 

- a fost încheiat Protocolul de Colaborare în domeniul Educaţiei Juridice pentru Elevi cu Şcoala Gimnazială 
Moara Mică şi Inspectoratul Şcolar Judeţean Suceava având ca obiect promovarea educaţiei juridice în şcoli 
de la vârsta de debut a învăţământului şcolar obligatoriu, prin facilitarea accesului elevilor la cunoştinţele 
elementare de drept. Durata proiectului a fost septembrie 2013 - iunie 2014. 

-  Judecătoria Vatra Dornei – în cadrul programului de învăţământ „Săptămâna altfel"- în anul 2013 și 2015, 
au fost desfășurate activități la nivelul instituţiilor de învăţământ preuniversitar din raza municipiului Vatra 
Dornei. Temele abordate în cadrul acestor întâlniri, în raport de vârsta elevilor au vizat ierarhia instanţelor 
judecătoreşti; diferenţe între dreptul civil şi dreptul penal; aspecte privind drepturile fundamentale din 
Constituţia României; rolul judecătorului, procurorului, avocatului, grefierului şi amplasarea acestora în 
sala de judecată; circuitul unui dosar   de la înregistrarea la instanţa de fond şi până la rămânerea definitivă 
a hotărârii; ce reprezintă o hotărâre judecătorească. 

37.  Teleorman  - Judecătoria Alexandria – 10 decembrie 2014 – activităţi de formare extracurriculară având ca temă: 

˝Drepturile omului ( Delicvenţa juvenilă) – Liceul Pedagogic Mircea Scarlat (clasa a X-a C). 

- Judecătoria Roşiorii de Vede –au fost încheiate acorduri de parteneriat între Judecătoria Roşiorii de Vede, şi 

următoarele unităţi de învăţământ: Şcoala Gimnazială „Mihai Eminescu‖ – Roşiorii de Vede, la data de 08 

aprilie 2015; Şcoala Gimnazială „Al. Depărăţeanu‖ – Roşiorii de Vede, la 08 aprilie 2015; Şcoala 

Gimnazială „Dan Berindei‖ – Roşiorii de Vede, la 08 aprilie 2015 Liceul Tehnologic Nr.2 Roşiorii de Vede, 

la data de 20 ianuarie 2015; Liceul Tehnologic „Emil Racoviţă‖ – Roşiorii de Vede, la data de 20.01.2015 şi 

Liceul Naţional „Anastasescu‖ Roşiorii de Vede – la data de 20.01.2015. 

- La data de 08.12.2014, la Liceul Tehnologic Nr.2 Roşiorii de Vede, a fost susținută o activitate instructiv-

educativă, interactivă, cu tema „Libertatea şi respectarea legilor‖, la care au participat un număr de 20 de 

elevi ai clasei a IX-a, trei cadre didactice şi psihologul şcolii. 

- La data de 26.11.2014, la Şcoala Gimnazială „Mihai Eminescu‖ Roşiorii de Vede, s-a desfăşurat activitatea 

cu aceeaşi temă, cu elevii claselor a VIII-a, la care au participat şi două cadre didactice. 

- Tot la Şcoala Gimnazială „Mihai Eminescu‖ Roşiorii de Vede, s-a desfăşurat la data de 20 mai 2015, 

activitatea cu tema „Puterea judecătorească – rol în asigurarea dreptăţii‖, în cadrul disciplinei de cultură 

civică, ocazie cu care au participat cei doi directori ai unităţii de învăţământ şi profesorul de cultură civică. 
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- Judecătoria Turnu Măgurele – preşedintele instanţei a susținut elevilor din învăţământul preuniversitar 

dezbaterea cu tema ˝Prevenirea delicvenţei juvenile˝ în luna aprilie 2015. 

38.  Timiş  - În  cursul anului 2015, În perioada 06.04-10.04.2015 s-a derulat „Școala Altfel‖, perioadă în care, la 

solicitarea primită din partea dirigintelui  unei clase a VI-a, s-au prezentat elevilor principalele 

compartimente ale Tribunalului Timiș (arhiva, registratura, executări penale).  

- Dupa prezentarea compartimentelor,  elevii au fost invitați într-o sală de judecată, unde le-a fost prezentată 

organizarea instanțelor, mobilierul specific, simbolurile autorității judecatorești (roba judecatorului, a 

grefierului și avocatului, insignele, bavetele-în functie de fiecare grad de jurisdicție în parte) și le-au fost 

furnizate date despre clădirea unde functionează instanțele din oraș. 

- De asemenea, li s-a vorbit elevilor despre Conventia a Drepturile Omului, Declarația universală a 

drepturilor omului, drepturi și obligații, scopul justiției, rolul avocatului, al procurorului , al judecătorului, 

al notarului, al executorului judecatoresc și al mediatorului, despre vârsta de la care se răspunde penal și se 

pot încheia acte juridice. 

39.  Tulcea  - În anul 2014, cu prilejul Zilei Europene a Justiţiei civile s-a asigurat participarea elevilor de la 
nivel gimnazial şi de la liceu, fiind efectuate invitaţii la scoli gimnaziale ş i liceu, fapt pentru care 
au participat elevi de la Liceul de Arta „George Georgescu‖ Tulcea şi de la şcoala Ion Luca 
Caragiale.  

- În anul 2015, în perioada 6-9 aprilie 2015 a fost desfăşurată acţiunea „Școala  altfel". S-a asigurat 
participarea copililor la nivelul tuturor categoriilor de vârste (copii de la grădiniţă - grupă 
pregătitoare, elevi de la gimnazial şi dc liceu). 

- La data de 20 noiembrie 2015, iniţiativa Fundaţiei Terre Des Hommes Elveția şi a partenerilor săi 
în România privind „Ziua Ştafetei Acum Decid Eu‖ a fost susţinută şi de Tribunalul Tulcea în 
colaborare cu Inspectoratul Şcolar al Judeţului Tulcea. 

40.  Vaslui  - În programul naţional „Şcoala altfel", la sediul Tribunalului Vaslui, s-au prezentat mai multe grupuri de 

elevi care au fost informaţi cu privire la următoarele aspecte: organizarea şi funcţionarea sistemului judiciar 

şi a procedurilor judiciare, competenţa şi rolul Tribunalului Vaslui în sistemul judiciar, oportunităţi de 

carieră în Ministerul Justiţiei; prezentarea profesiei de judecător şi de grefier - accedere în profesie; noţiuni 

elementare privind conţinutul unei cereri de chemare în judecată, a conţinutului unei petiţii, conţinutul 

drepturilor şi libertăţilor fundamentale, modul de valorificare al acestora, elemente de drept civil şi drept 

penal, legislaţia în domeniul protecţiei şi promovării drepturilor copilului - forme de abuz, responsabilizarea 

persoanelor cu atribuţii în domeniul protecţiei copilului; sesizarea organelor competente şi măsurile de 

protecţie specială care pot fi dispuse faţă de minori; răspunderea penală a minorilor; consecinţe, modalităţi 

concrete de prevenire a delincventei juvenile. Această activitate s-a desfăşurat după cum urmează: 

-  pe data de 08.04.2015 - un grup de elevi de la Şcoala gimnazială „ Ştefan cel Mare"din Vaslui, însoţiţi de 
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domnul profesorFocşa Constantin. 

- pe data de 09.04.2015 - un grup de elevi de la Liceul Emil Racoviţâ din Vaslui, însoţiţi de doamna profesor 

Ghelbere Cristina. Pe data de 10.04.2015 - un grup de elevi de la Şcoala gimnazială Mihai Eminescu din 

comuna Laza, , însoţiţi de doamnele învăţătoare Panact Elena, Ilieş luliana Petronele, Lavric Ionela Mirela. 

- pe data de 10.04.2015 - un grup de elevi de la Şcoala gimnazială Elena Farago din Vaslui, însoţiţi de 

doamna învăţătoare Moraru Cerasela. 

- Pe data de 24.06.2015, la sediul Tribunalului Vaslui s-a prezentat un grup de elevi de la Şcoala gimnazială 

„Ştefan cel Mare "din Vaslui, însoţiţi de domnul profesor Focşa Constantin care au donat jucării pentru sala 

de şedinţă pentru minori a instanţei. Această acţiune umanitară a venit ca urmare a faptului că în urma 

vizitei la sediul instanţei în cadrul programului „Săptămâna altfel", elevii au fost impresionaţi de faptul că 

majoritatea minorilor care vin în instanţă pentru audieri au o situaţie materială precară. 

- Pe data de 23 octombrie 2015, cu ocazia sărbătoririi Zilei europene a Justiţiei Civile, Tribunalul Vaslui a 

organizat o manifestare de tipul „uşilor deschise " ocazie cu care la sediul instanţei s-a prezentat un grup de 

elevi de la Liceul Ştefan Procopiu, însoţiţi de doamna profesor Suhan Mirela. Aceştia au fost informaţi cu 

privire la următoarele aspecte: organizarea şi funcţionarea sistemului judiciar şi a procedurilor judiciare, 

competenţa şi rolul Tribunalului Vaslui în sistemul judiciar, oportunităţi de carieră în Ministerul Justiţiei; 

prezentarea profesiei de judecător şi de grefier — accedere în profesie; noţiuni elementare privind 

conţinutul unei cereri de chemare în judecată, a conţinutului unei petiţii, conţinutul drepturilor şi libertăţilor 

fundamentale, modul de valorificare al acestora, elemente de drept civil şi drept penal, legislaţia în 

domeniul protecţiei şi promovării drepturilor copilului - forme de abuz, responsabilizarea persoanelor cu 

atribuţii în domeniul protecţiei copilului; sesizarea organelor competente şi măsurile de protecţie specială 

care pot ji dispuse faţă de minori; răspunderea penală a minorilor; consecinţe, modalităţi concrete de 

prevenire a delincventei juvenile. 

- Cu ocazia ediţiei 2015 a „Zilei ştafetei - acum decid eu" desfăşurată în săptămâna 16-20 noiembrie 2015, 

două eleve de la Liceul Ştefan Procopiu din Vaslui au efectuat un stagiu de informare la instanţa noastră şi 

au asistat o şedinţă de judecată.Au vizitat compartimentele instanţei (registratură, arhivă) unde au asistat la 

desfăşurarea activităţii specifice acestor compartimente, în timpul programului cu publicul, oferindu-li-se pe 

parcurs informaţiile adecvate, s-au urmărit paşii formării unui dosar de la registratura instanţei şi până ce 

acesta ajunge pe masa judecătorului. De asemenea, li s-a dat posibilitatea de a asista la o şedinţă publică în 

materie penală 

- Pe data de 27 noiembrie 2015, Preşedintele Tribunalului Vaslui, doamna Judecător Sîrghi Diana Elena a 

participat la activitatea preventiv- educativă cu tema „ Opreşte violenţa din casa ta ", organizată la Liceul 
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teoretic „Nicolae Iorga " din Negreşti, în colaborare cu IPJ Vaslui, Primăria Negreşti şi fundaţia 

WORLDVISION. 

41.  Vâlcea   

42.  Vrancea  - Prelegeri în cadrul unităților de învățământ susținute de către judecătorii desemnați cu desfășurarea 

activităților de educație juridică; 

- Activități organizate cu ocazia Zilei justiției, a Zilei Europene a Justiției Civile, precum și în cadrul 

Săptămânii altfel, când au fost organizate și procese simulate la care au participat  elevii din învățământul 

preuniversitar. 

 

 


