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I
PRELIMINARII

Asimilarea de către sistemul de drept naţional a standardelor prescrise de dreptul comu-
nitar constituie un imperativ al timpului, obligatoriu de parcurs pentru realizarea opţiunii de 
integrare europeană a Republicii Moldova. Realizarea pe această cale a reformei de drept este 
indispensabil condiţionată de implementarea unor transformări în domeniul justiţiei pentru 
copii şi, în mod prioritar, a unor elemente de conţinut pe care le implică: justiţie restaurativă, 
probaţiune, dejudiciarizare, asistenţă socială etc. 

Justiţia pentru copii urmează a fi administrată cu profesionalism de către reprezentanţii 
organelor de resort implicaţi direct sau indirect în activitatea de înfăptuire a justiţiei. Din 
categoria acestora, în primul rând, fac parte funcţionarii serviciilor poliţieneşti care, încă de 
la o fază incipientă a procedurilor judiciare, intră în contact direct cu copilul victimă, martor 
sau cu cel aflat în conflict cu legea.

În scopul pregătirii profesioniştilor de înaltă calificare, care ar promova principiile şi 
standardele internaţionale prescrise în materie, este necesar a modela instruirea lucrătorilor 
de poliţie în strictă consonanţă cu noile realităţi juridice ale societăţii. Prin urmare, prezentul 
curs de instruire oferă poliţiştilor posibilitatea învăţării unor practici pozitive de adminis-
trare a justiţiei pentru copii, în vederea asigurării unui tratament juridic adecvat al acestora, 
pornind de la particularităţile lor biopsihosociale.

Curriculumul are un caracter pluridisciplinar, îmbinând elemente de drept penal, con-
travenţional, procesual-penal şi aspecte criminologice. În esenţă, curriculumul este destinat 
formării unor competenţe speciale care ar viza cunoaşterea, aplicarea şi integrarea elemente-
lor referitoare la justiţia pentru copii.

Nivelul de cunoaştere presupune acumularea cunoştinţelor teoretice, formarea bazei 
conceptuale în domeniul administrării justiţiei privind copiii. Aplicarea se referă la conso-
lidarea competenţelor de punere în practică de către poliţişti a principiilor şi standardelor 
comunitare existente în materie. În ultimă instanţă, integrarea se referă la formarea capacită-
ţilor de transfer al cunoştinţelor teoretice şi al abilităţilor practice în situaţii atipice, soluţio-
narea speţelor, rezolvarea unor sarcini cu un grad sporit de complexitate, formularea poziţiei 
proprii şi argumentarea soluţiilor promovate.
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II
OBIECTIVE STANDARD ALE DISCIPLINEI

În baza studierii disciplinei „Justiţia pentru copii” audientul trebuie:
La nivel de cunoaştere şi înţelegere:

- să cunoască cadrul normativ relevant în materia justiţiei pentru copii; 
- să explice normele standard şi principiile ce stau la baza funcţionării justiţiei pentru 

copii;
- să determine rolul şi locul funcţionarului de poliţie în administrarea justiţiei pentru 

copii;
- să identifice procedurile speciale aplicabile în privinţa copiilor;
- să evidenţieze modele de tratament judiciar aplicabile copiilor conform standardelor 

internaţionale şi naţionale;
- să înţeleagă esenţa şi avantajele justiţiei restaurative în cauzele cu implicarea copiilor. 

La nivel de aplicare: 
- să interpreteze normele juridice internaţionale şi naţionale ce reglementează elemen-

tele aferente justiţiei pentru copii; 
- să aplice principiile ce stau la baza drepturilor copilului în situaţii concrete;
- să folosească bunele practici existente în domeniul justiţiei juvenile;
- să administreze elementele justiţiei juvenile;
- să delimiteze competenţele funcţionale ale autorităţilor publice în administrarea jus-

tiţiei pentru copii;
- să coreleze activitatea de administrare a justiţiei pentru copii cu serviciile comunitare;
- să aplice normele legale prin prisma tendinţelor de dejudiciarizare a procesului con-

travenţional şi penal în cauzele cu implicarea copiilor;
- să utilizeze metode eficiente de prevenire a delincvenţei în rândul copiilor.

La nivel de integrare:
- să exprime o atitudine faţă de principiile ce stau la baza funcţionării justiţiei pentru 

copii;
- să-şi asume responsabilitatea faţă de consecinţele erorilor determinate de aplicarea 

incorectă a legilor;
- să-şi perfecţioneze continuu capacitatea de a lua decizii legale în situaţii concrete de 

administrare a justiţiei pentru copii;
- să estimeze de sine stătător imperfecţiunile normelor juridice autohtone existente în 

materia justiţiei pentru copii; 
- să elaboreze propuneri de lege ferenda, inclusiv de compatibilizare a cadrului norma-

tiv naţional cu cel internaţional.
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III
ADMINISTRAREA DISCIPLINEI

Codul disciplinei Semestrul Numărul de ore Evaluarea

C S

SO 18 18 Examen

V. TEMATICA ŞI REPARTIZAREA ORIENTATIVĂ A ORELOR

a) Tematica şi repartizarea orientativă a orelor de curs:

Nr. 
crt. Tema

Realizarea 
în timp 

(ore)
1. Justiţia pentru copii: noţiuni introductive 2
2. Dejudiciarizarea procesului contravenţional şi penal în cauzele cu implicarea copiilor 2
3. Probaţiunea în privinţa copiilor 2
4. Justiţia restaurativă 2
5. Autorităţi ce administrează justiţia pentru copii 2
6. Proceduri prietenoase aplicabile copiilor 2
7. Acţiuni şi măsuri procesuale speciale aplicabile în privinţa copiilor 2
8. Servicii comunitare de protejare a copilului 2
9. Prevenirea delincvenţei în rândul copiilor 2

Total 18

b) Tematica şi repartizarea orientativă a orelor de seminar

Nr. 
crt. Tema

Realizarea 
în timp 

(ore)
1. Justiţia pentru copii: noţiuni introductive 2

2. Dejudiciarizarea procesului contravenţional şi penal în cauzele cu implicarea co-
piilor 2

3. Probaţiunea în privinţa copiilor 2

4. Justiţia restaurativă 2

5. Autorităţi ce administrează justiţia pentru copii 2

6. Proceduri prietenoase aplicabile copiilor 2

7. Acţiuni şi măsuri procesuale speciale aplicabile în privinţa copiilor 2

8. Servicii comunitare de protejare a copilului 2

9. Prevenirea delincvenţei în rândul copiilor 2

Total 18
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IV
OBIECTIVE DE REFERINŢĂ

să definească sistemul justiţiei pentru copii;- 
să identifice elementele sistemului justiţiei pentru - 
copii;
să cunoască calităţile pe care le poate avea copilul - 
în sistemul judiciar;
să interpreteze normele şi standardele internaţio-- 
nale existente în materia justiţiei pentru copii;
să explice şi să pună în aplicare principiile funda-- 
mentale ale justiţiei pentru copii.

Justiţia pentru copii: noţiuni introductive 
Sistemul justiţiei pentru copii.•	
Copilul în sistemul judiciar.•	
Norme şi standarde internaţionale în mate-•	
rie de justiţie pentru copii.
Principii fundamentale ale justiţiei pentru •	
copii. 
Măsuri de protecţie judiciară a copiilor.•	

să cunoască posibilităţile de aplicare a alternative-- 
lor la sancţiunile contravenţionale;
să identifice criteriile speciale de individualizare a - 
răspunderii penale;
să conştientizeze prioritatea individualizării răs-- 
punderii prin prisma personalităţii făptuitorului în 
raport cu gravitatea faptei;
să identifice temeiurile liberării de răspunderea pe-- 
nală şi de pedeapsa penală a copiilor aflaţi în con-
flict cu legea;
să înţeleagă priorităţile şi avantajele alternativelor - 
măsurilor de constrângere şi măsurilor preventive;
să utilizeze măsurile cu caracter educativ;- 
să identifice garanţiile suplimentare şi mecanisme-- 
le de asigurare a drepturilor şi intereselor legale ale 
copiilor aflaţi în conflict cu legea.

Dejudiciarizarea procesului contravenţio-
nal şi penal în cauzele cu implicarea copi-
ilor 

Sancţiuni contravenţionale şi pedepse al-•	
ternative.
Criterii speciale de individualizare a răspun-•	
derii penale.
Liberarea de răspunderea penală şi pe-•	
deapsa penală. 
Alternativele măsurilor de constrângere şi •	
măsurilor preventive: priorităţi şi avantaje.
Măsuri cu caracter educativ.•	
Garanţii suplimentare şi mecanisme de asi-•	
gurare a drepturilor, intereselor legale ale 
copiilor la aplicarea măsurilor corecţionale.

să aprecieze interesul superior al copilului ca prin-- 
cipiu fundamental de aplicare a probaţiunii;
să coreleze interesul superior al copilului cu institu-- 
ţia probaţiunii;
să clasifice tipurile de probaţiune;- 
să identifice organele de probaţiune;- 
să relateze despre competenţele organelor de pro-- 
baţiune;
să evalueze conţinutul referatului presentenţial;- 
să cunoască criteriile de evaluare psihosocială a - 
personalităţii minorilor.

Probaţiunea în privinţa copiilor
Interesul superior al copilului – principiu •	
fundamental de aplicare a probaţiunii.
Tipurile de probaţiune.•	
Organele de probaţiune.•	
Referatul presentenţial de evaluare psiho-•	
socială a personalităţii copiilor.
Asistenţa şi consilierea minorilor în conflict •	
cu legea la faza presentenţială.
 Principii de activitate a consilierilor de pro-•	
baţiune. 
Rolul organelor de poliţie în desfăşurarea •	
activităţilor de probaţiune.
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să definească conceptul şi principiile justiţiei resta-- 
urative;
să identifice beneficiile pe care le are instituţia me-- 
dierii în cauzele cu copii;
să pună în aplicare principiile speciale caracteristi-- 
ce procedurii medierii în cauzele cu copii;
să determine conţinutul procedurii de mediere;- 
să descrie procedura medierii în cauzele cu copii;- 
să determine rolul pedagogului şi al psihologului - 
în medierea în cauzele cu copii;
să definească cercurile de împăcare;- 
să argumenteze rolul procurorului în instrumenta-- 
rea cauzelor cu copii;
să descrie programele de împăcare între victimă şi - 
făptuitor.

Justiţia restaurativă
Noţiune şi principii. •	
Beneficiile medierii în cauzele cu copii.•	
Principii speciale şi procedura medierii în •	
cauzele cu implicarea copiilor.
Rolul pedagogului şi al psihologului la me-•	
dierea în cauzele cu copii.
Cercurile de împăcare.•	
Cercuri de verdict. •	
Conferinţa familială. •	
Programele de împăcare între victimă şi •	
făptuitor.

să explice standardele internaţionale existente în - 
materia administrării justiţiei pentru copii;
să identifice organele abilitate cu competenţe spe-- 
ciale în administrarea justiţiei pentru copii;
să relateze despre avantajele instituirii organelor - 
specializate în cauzele cu implicarea copiilor;
să determine rolul şi competenţele comisiilor pen-- 
tru minori;
să estimeze perspectivele şi avantajele implemen-- 
tării procurorilor şi instanţelor de judecată speciali-
zate în cauzele cu implicarea copiilor;
să descrie funcţionalitatea instituţiilor de plasa-- 
ment pentru minori;
să argumenteze rolul avocatului parlamentar pen-- 
tru protecţia drepturilor copilului.

Autorităţi ce administrează justiţia pentru 
copii 

Exigenţe internaţionale privind administra-•	
rea justiţiei pentru copii.
Specializarea în cadrul organelor de poliţie.•	
Procurori şi instanţe de judecată speciali-•	
zate în cauzele cu implicarea copiilor (per-
spective şi avantaje de implementare).
Comisiile pentru minori de pe lângă autori-•	
tăţile publice locale.
Instituţii de plasament pentru minori.•	
Avocatul parlamentar pentru protecţia •	
drepturilor copilului.

să identifice scopurile şi obiectivele procedurilor - 
prietenoase;
să argumenteze criteriile de clasificare a proceduri-- 
lor prietenoase;
să descrie formele de organizare a procedurilor pri-- 
etenoase;
să determine rolul poliţistului, al apărătorului, al - 
pedagogului, al psihologului şi al reprezentanţilor 
legali în desfăşurarea procedurilor prietenoase;
să utilizeze pe larg tehnicile de comunicare cu co-- 
piii;
să pună în aplicare tehnicile de audiere a copilului.- 

Proceduri prietenoase aplicabile copiilor
Proceduri prietenoase: scopuri, obiective şi •	
clasificare.
Formele de organizare a procedurilor prie-•	
tenoase.
Subiecţii procedurilor prietenoase (poliţist, •	
apărător, pedagog, psiholog şi reprezen-
tant legal). 
Tehnici de comunicare cu copiii.•	
Aplicarea tehnicilor de audiere a copilului.•	
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să definească procedura specială în privinţa copi-- 
ilor;
să aplice procedurile speciale în cauzele cu copii - 
victime, copii martori şi copii aflaţi în conflict cu le-
gea;
să determine orientările şi tendinţele moderne de - 
stabilire a capacităţii şi a discernământului copilu-
lui;
să determine rolul şi statutul reprezentanţilor legali - 
în cadrul procedurii speciale;
să utilizeze procedee speciale la audierea copiilor;- 
să argumenteze necesitatea efectuării anchetei so-- 
ciale;
să determine avantajele anchetei sociale;- 
să descrie procedura de disjungere a cauzei unde - 
figurează copiii.

Acţiuni şi măsuri procesuale speciale apli-
cabile în privinţa copiilor

Regulile speciale în cauzele cu copiii victi-•	
me, copiii martori şi copiii aflaţi în conflict 
cu legea.
Orientări şi tendinţe moderne de stabilire a •	
capacităţii şi a discernământului copilului.
Garanţii suplimentare şi mecanisme de asi-•	
gurare a drepturilor şi intereselor legale ale 
copiilor.
Reprezentanţii legali ai copilului.•	
Particularităţile procedurii speciale.•	
Avantajele anchetei sociale.•	
Disjungerea cauzei cu minori.•	

să estimeze rolul serviciilor comunitare în preveni-- 
rea factorilor de risc;
să determine eficienţa familiei în resocializarea co-- 
pilului aflat în conflict cu legea;
să aprecieze importanţa şcolii în reorientarea şi - 
modelarea comportamentului copilului;
să descrie esenţa întâlnirilor de familie şi a cercuri-- 
lor comunitare;
să relateze semnificaţia centrelor comunitare în - 
prevenirea factorilor de risc;
să aprecieze necesitatea conlucrării organelor poli-- 
ţieneşti cu serviciile comunitare de protejare a co-
pilului.

Servicii comunitare de protejare a copilu-
lui 

Rolul serviciilor comunitare în prevenirea •	
factorilor de risc.
Instituţia familiei.  •	
Şcoala. •	
Întâlniri de familie şi cercuri comunitare.•	
Centrele comunitare şi prevenirea factori-•	
lor de risc.

să constate cauzele şi condiţiile delincvenţei în rân-- 
dul copiilor;
să pună în aplicare măsuri generale, speciale şi in-- 
dividuale de prevenire a delincvenţei în rândul co-
piilor;
să prevină delincvenţa în rândul copiilor prin per-- 
spectiva lichidării factorilor criminogeni de natură 
socială;
să aplice acţiuni concrete în vederea prevenirii situ-- 
aţionale a delincvenţei în rândul copiilor; 
să evalueze situaţiile de risc care duc la victimiza-- 
rea copiilor;
să elaboreze noi metode orientate spre lichidarea - 
factorilor criminogeni, pornind de la anumite situ-
aţii concrete de risc.

Prevenirea delincvenţei în rândul copiilor
Evaluarea factorilor criminogeni.•	
Măsuri generale, speciale şi individuale de •	
prevenire.
Prevenirea socială.•	
Prevenirea situaţională.•	
Prevenirea victimizării copiilor.•	
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V
SUGESTII PENTRU ACTIVITATEA INDIVIDUALĂ  

A STUDENŢILOR

SUBIECTE/PROBLEME FORME DE REALIZARE MODALITĂŢI DE EVALUARE

1. Standarde internaţionale în 
materia justiţiei pentru copii.

1. Referate/rezumate.
2. Studii de caz.

- prezentarea rezultatelor;
- participarea la mese rotunde.

2.Dejudiciarizarea procesului 
contravenţional şi penal în cau-
zele cu implicarea copiilor.

1. Referate/rezumate.
2. Studiu de caz.
3. Selectarea elementelor de 
practică judiciară.
4. Analiza situaţiilor faptice.

- prezentarea rezultatelor;
- elaborarea sintezelor.

3. Probaţiunea în privinţa copi-
ilor.

1. Proiecte.
2. Studiu de caz.
3. Referate/rezumate.

- prezentarea rezultatelor;
- elaborarea sintezelor;
- participarea la mese rotunde.

4.  Procedurile speciale în pri-
vinţa copiilor.

1. Studii de caz.
2. Jocuri de rol.
3. Proces simulat.

- elaborarea scenariului;
- prezentarea scenariului.

VI
EVALUAREA DISCIPLINEI

A. Mostră de evaluare curentă
Participarea audienţilor în cadrul activităţilor practice

Chestionări•	
Participări la dezbateri•	
Realizarea activităţii individuale sub formele: sintetizarea elementelor de practică ju-•	

diciară, elaborarea şi prezentarea referatelor
Studii de caz•	
Rezolvarea speţelor•	
Studierea dosarelor penale•	

Probe scrise: două testări obligatorii

TEsT
Tema: Justiţia restaurativă

Noţiunea şi beneficiile medierii în cauzele cu copii.1. 
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Descrieţi principiile şi procedura medierii în cauzele cu implicarea copiilor.2. 
Conferinţa familială – element de realizare a justiţiei restaurative.3. 

B. Mostră de evaluare sumativă finală
Examen în scris

TEsT

subiectul 1. Măsuri cu caracter educativ aplicabile copiilor aflaţi în conflict cu legea pe-
nală

1.1 Avertismentul
1.2 Încredinţarea copilului pentru supraveghere părinţilor, persoanelor care îi înlocu-

iesc sau organelor specializate de stat 
1.3 Tratamentul medical de reabilitare psihologică a copilului

subiectul 2. Reprezentanţii legali ai copilului
Noţiunea de reprezentant legal al copilului1. 
Etapa desemnării reprezentantului legal al copilului într-un proces2. 
Categorii de persoane care pot avea calitatea de reprezentant legal al copilului3. 

subiectul 3. Soluţionaţi speţa:
V.S., fiind abandonat de părinţi de la vârsta de 10 ani, a fost plasat într-o şcoală-internat 

din mun. Bălţi. După ce a împlinit vârsta de 15 ani, acesta a fugit din locul de plasament şi a 
venit în mun. Chişinău, unde locuia la unchiul său C.S. Ultimul, fiind anterior condamnat, 
ducea un mod amoral de viaţă, întrebuinţând sistematic băuturi alcoolice. Pentru a supra-
vieţui, V.S. lucra la diverse munci ocazionale (lucrări de construcţie, munci agricole etc.). 
Peste o perioadă de timp unchiul acestuia a început să-l bată sistematic, sub pretextul că V.S. 
nu aducea banii câştigaţi acasă. V.S. s-a adresat în una din zile poliţistului de sector, care l-a 
îndemnat să se întoarcă la şcoala-internat. 

Într-o seară C.S., fiind în stare de ebrietate, i-a propus nepotului său să intre în casa 
vecinului, care era plecat la odihnă, pentru a sustrage bunuri. Drept urmare, noaptea, sus-
numiţii au pătruns împreună în incinta locuinţei vecinului, de unde au sustras bunuri în 
valoare de 24 000 de lei.

Ulterior, după ce au fost reţinuţi, V.S. a fost interogat şi închis într-o celulă cu alte per-
soane, inclusiv majore, în privinţa lui aplicându-se măsura preventivă a arestului. După ce a 
fost ţinut în arest aproximativ patru luni de zile, acestuia i-a fost aplicată de către instanţa de 
judecată pedeapsa închisorii de 6 luni de zile.

Identificaţi eventualele erori comise de către reprezentanţii organelor de resort. 
Soluţionaţi cazul prin prisma unor asemenea instituţii cum ar fi medierea, alternative 

măsurilor de constrângere şi preventive sau probaţiunea. 
Aplicând metoda jocului de rol, efectuaţi o audiere a copilului cu raportare la situaţia 

faptică descrisă mai sus.
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torul Oficial al Republicii Moldova nr. 1 din 12.08.1994.
Codul penal al Republicii Moldova nr. 985-XV din 10. 
18.04.2002 // Monitorul Oficial al Republicii Moldova nr. 
128-129/1012 din 13.09.2002.
Codul de procedură penală al Republicii Moldova  nr. 122-11. 
XV din 14.03.2003 // Monitorul Oficial al Republicii Mol-
dova nr. 104-110/447 din 07.06.2003.
Codul contravenţional al Republicii Moldova nr. 12. 
218-XVI  din  24.10.2008 // Monitorul Oficial nr. 
3-6/15 din 16.01.2009.
Legea cu privire la mediere nr. 134-XVI din  14.06.2007 13. 
// Monitorul Oficial al Republicii Moldova nr. 188-
191/730 din 07.12.2007.
Legea privind drepturile copilului nr. 338-XIII din 15.12.94 14. 
// Monitorul Oficial al Republicii Moldova nr. 13/127 din 
02.03.1995.
Legea  cu privire la protecţia martorilor şi altor participanţi 15. 
la procesul penal  nr. 105-XVI  din  16.05.2008 // Monito-
rul Oficial nr. 112-114/434 din 27.06.2008.
Legea privind statutul ofiţerului de urmărire penală nr. 16. 
333-XVI  din  10.11.2006 // Monitorul Oficial al Republicii 
Moldova nr. 195-198/918 din 22.12.2006.
Legea privind activitatea operativă de investigaţii nr. 45-17. 
XIII  din  12.04.94 // Republicat: Monitorul Oficial al Re-
publicii Moldova nr. 11-13/38 din 31.01.2003.

II. PRACTICĂ judICIARĂ 
Hotărârea Plenului Curţii Supreme de Justiţie a Republicii 1. 
Moldova Cu privire la practica judiciară în cauzele penale 
privind minorii, nr. 39 din 22.11.2004 // Buletinul Curţii 
Supreme de Justiţie a Republicii Moldova, 2005, nr. 7, pag. 
6.
Hotărârea Plenului Curţii Supreme de Justiţie a Republicii 2. 
Moldova Cu privire la mersul examinării de către instan-
ţele judecătoreşti din mun. Chişinău a cauzelor penale cu 
inculpaţii aflaţi în stare de arest, nr. 19 din 31.10.2005 // 
Buletinul Curţii Supreme de Justiţie a Republicii Moldova, 
2005, nr. 11.
 Hotărârea Plenului  Curţii Supreme de Justiţie a Republicii 3. 
Moldova Despre aplicarea de către instanţele judecătoreşti a 
unor prevederi ale legislaţiei naţionale şi internaţionale pri-
vind aplicarea pedepsei sub formă de muncă neremunerată 
în folosul comunităţii şi executarea acestei pedepse, nr. 8 din 
04.07.2005, Buletinul Curţii Supreme de Justiţie a Republi-
cii Moldova, 2005, nr. 12.

Hotărârea Plenului  Curţii Supreme de Justiţie a Republicii 4. 
Moldova Despre aplicarea de către instanţele judecătoreşti 
a unor prevederi ale legislaţiei de procedură penală pri-
vind arestarea preventivă şi arestarea la domiciliu, nr. 4 din 
28.03.2005 // Buletinul Curţii Supreme de Justiţie a Repu-
blicii Moldova, 2010, nr.3.
 Hotărârea Plenului  Curţii Supreme de Justiţie a Repu-5. 
blicii Moldova Cu privire la aplicarea în practica judiciară 
a principiului  individualizării pedepsei penale, nr. 16 din 
31.05.2004 //Buletinul Curţii Supreme de Justiţie a Repu-
blicii Moldova, 2004, nr. 6.
 Hotărârea Plenului  Curţii Supreme de Justiţie a Republicii 6. 
Moldova Privind aplicarea în practica judiciară de către in-
stanţele judecătoreşti a unor prevederi ale Convenţiei pentru 
apărarea drepturilor omului şi libertăţilor fundamentale nr. 
17 din 19.06.2000, Buletinul Curţii Supreme de Justiţie a 
Republicii Moldova, 2000, nr. 9-10.
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