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JUSTIFICARE: 

 Potrivit datelor oficiale puse la dispoziție de Consiliul Legislativ, în România erau în vigoare la 
finele anului 2019 un număr de 10.100 de acte normative primare – legi, ordonanțe și ordonanțe de 
urgență. Conform Constituției României, toate trebuie cunoscute și respectate de către cetățenii țării. 
 În același timp, în România, cifrele ne arată că a crescut alarmant numărul minorilor implicați în 
litigii judiciare. Dacă este să ne referim doar la cauzele penale, statisticile ne arată că în fiecare an 
aproximativ 4.000 de copii sunt victimele unor răufăcători și alți 3.500 de copii sunt ei înșiși infractori. 
 În România, la sfârșitul anului 2019, erau patru milioane de copii, dintre care un milion sunt 
adolescenți. Legislaţia românească prevede că începând cu vârsta de 14 ani cetățenii răspund penal şi 
contravenţional.  
 Prin urmare, este necesar ca aceștia să ştie ceea ce le este permis şi ceea ce le este interzis să facă 
pentru a putea fi evitate consecinţele negative asupra lor din cauza unor fapte comise sau a unor anturaje 
nepotrivite. 
 
OBIECTIVE:  

 familiarizarea elevilor cu principalele reglementări (legale, statutare și regulamentare) ce se 
aplică în viața cotidiană.  

 înțelegerea responsabilităților: interdicții, permisiuni, proceduri aplicabile, sancțiuni posibile, 
precum și a efectelor implicării într-o procedură disciplinară sau judiciară; 

 promovarea supremaţiei legii ca o condiţie esenţială pentru siguranţa individului şi ca valoare 
intrinsecă a democraţiei. 

 
COMPETENȚE GENERALE URMĂRITE: 

 Utilizarea conceptelor specifice științelor sociale pentru organizarea demersurilor de cunoaștere 
și explicare a unor fapte, evenimente, procese din viața reală;  

 Aplicarea cunoștințelor specifice științelor sociale în rezolvarea unor situații problemă, precum și 
în analizarea posibilităților personale de dezvoltare;  

 Cooperarea cu alte persoane în rezolvarea unor probleme teoretice și practice în cadrul diferitelor 
grupuri;  

 Manifestarea unui comportament social activ și responsabil, adecvat unei lumi într-o continuă 
dinamică;  

 Participarea la luarea deciziilor și la rezolvarea problemelor comunității 
 
SELECȚIE DE CONȚINUTURI ABORDATE: 

 Copilul și familia: - Dreptul de a-și cunoşte părinţii;  
                     - Dreptul de a fi crescut şi îngrijit de părinţi; 



                       - Părinţi în străinătate; - Părinţi despărţiţi şi cei divorţaţi; 
                       - Gradele de rudenie; - Familia extinsă; 
                       - Violenţa domestică: - Protejarea copiilor lipsiţi de familie;  
            - Răpirea şi abandonul. 

 Tănărul și sănătatea: - Servicii medicale; - Alcoolul; - Tutunul; - Pastile, etnobotanice, droguri; 
               - Mediu şi nutriţie; - Protecţia consumatorului.  

 Viaţa intimă şi de familie a tănărului: 
   - Sexul şi contracepţia; - Infecţii venerice; 
   - Agresiuni sexuale şi coruperea sexuală a minorilor; - Violul;  
   - Prescripţia răspunderii autorului; - Naşterea şi avortul;  
   - Traficul de persoane pentru exploatare sexuală.  

 Elevul şi şcoala: - Violenţa în şcoală; - Bullying-ul;  
         - Drepturile elevilor și recompensarea lor;  
         - Îndatoririle și interdicțiile; - Sancționarea elevilor 
         - Nediscriminarea; - Minorităţile; - Copiii instituţionalizaţi; - Copiii refugiaţi; 

 Copilul, tânărul și mijloacele de comunicare:  
-  Mass-media şi social-media; - Jocurile video; - Internetul și Dark Web-ul;  
-  Mediul fizic şi spaţiul cibernetic;  
-  Pericole utilizării computerului și internetului; - Agresorii online;  
-  Dreptul la propria imagine; - Pornografia infantilă.  

 Circulaţia și călătoriile: - Codul rutier: Circulaţia ca pieton; Circulaţia cu bicicleta; 
- Circulaţia cu scuterul şi ATV-ul; Circulaţia cu vehiculul;  

                    - Acordarea primului ajutor; - Călătorii peste graniţă;  

 Actele şi bunurile minorului: - Contul bancar; - Alocaţia de stat pentru copil;  
                             - Obligaţia de întreţinere; - Pensia de urmaş;  
                             - Documentele și lucrurile personale; - Bunuri găsite;  
                             - Armele albe și armele de foc. 

 Tănărul și munca:   - Contractul de muncă; - Intership-ul; - Voluntariatul;  
              - Exploatarea prin muncă; - Şomajul. 

 Participarea la luarea deciziilor: - Libertatea de exprimare;  
                                                    - Libertatea de asociere şi reuniune paşnică; -Petrecerile;  
                     - Alegerea în organismele unităţilor şcolare; 
          - Libertatea de gândire, conştiinţă şi religie;  
          - Accesul la informaţii publice 

 Minorul în procesul judiciar: - Responsabilitatea și răspunderea;  
      - Activitatea de prevenție; - Minorul victimă; - Tânărul infractor;  
                                       - Copilul care nu răspunde penal; - Minorul martor;  
                    - Desfăşurarea unui un proces penal;  
      - Desfăşurarea unui proces civil. 

 


