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I. PRELIMINARII 
 

Asimilarea de către sistemul de drept naţional a standardelor prescrise de dreptul 
comunitar 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. 

Administrarea justiţiei pentru minori este o parte a justiţiei penale, care a obţinut un loc 
aparte  ţinînd cont de schimbările din acest domeniu.   Din această perspectivă se impune 
pregătirea cadrelor noi cu o viziune largă  în domeniul dat pentru exercitarea funcţiei de 
judecător şi procuror.  

Acest modul este necesar pentru a familiariza audienţii cu sistemul de justiţie juvenilă aşa 
cum este promovat în cadrul standardelor internaţionale din domeniu, cu organizaţiile, procesele 
şi actorii care fac parte din sistemul de Justiţie Juvenilă. În cadrul lui sînt explorate componentele 
sistemului de justiţie juvenilă, alternativele la metodele tradiţionale în cadrul procesului penal. O 
atenţie specială este atrasă provocărilor inerente ce apar la instrumentarea cazurilor privind copiii 
în conflict cu legea.  

Disciplina îşi propune să ofere o prezentare de ansamblu asupra protecţiei copilului în 
conflict cu legea, copilului martor sau copilului victimă prin intermediul standardelor 
internaţionale şi prin normele naţionale: care sînt drepturile acestora, care sînt mijloacele prin 
care li se oferă protecţie, cum se  asigură echilibrul între protecţia societăţii şi protecţia 
minorului, dacă există standarde comune la nivelul documentelor legale internaţionale şi 
naţionale privind drepturile minorilor. 

Curriculumul la disciplina „Justiţia pentru copii” se axează pe trei niveluri 
comportamentale cu un grad divers de  complexitate: cunoştinţe, aplicare, integrare. 

Nivelul cunoaşterii presupune acumularea şi aprofundarea cunoştinţelor teoretice, formarea 
bazei conceptuale în domeniul administrării justiţiei privind copiii. 

Aplicarea presupune utilizarea cunoştinţelor obţinute anterior privind justiţia juvenilă, 
consolidarea competenţelor de punere în practică a principiilor şi standardelor comunitare 
existente în materie.  

Integrarea se referă la formarea capacităţilor de transfer al cunoştinţelor teoretice şi al 
abilităţilor practice în situaţii atipice, soluţionarea speţelor, rezolvarea unor sarcini cu un grad 
sporit de complexitate, formularea poziţiei proprii şi argumentarea soluţiilor promovate. 

În ultimă instanţă, audienţii trebuie să aibă o înţelegere a sistemului de justiţie juvenilă, să 
poată explica procesul de constituire a standardelor în domeniul dat şi să explice problemele 
majore cu care se confruntă justiţia juvenilă.   
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II. OBIECTIVELE GENERALE ALE DISCIPLINEI 
 
La nivel de cunoaştere şi înţelegere 
- să explice conceptele de bază ale justiţiei juvenile; 
- să definească componentele justiţiei juvenile; 
- să determine obiectivele principiile justiţiei juvenile; 
- să stabilească exigenţele internaţionale şi naţionale referitoare la procedurile 
  privind copii în conflict cu legea; 
- să dea exemplu de diferite opinii doctrinare în privinţa tratamentului aplicat faşă 
  de copii în conflict cu legea; 
- să explice noţiunile legale şi pe cele doctrinare; 
- să interpreteze normele juridice relevante justiţiei juvenile. 
 
La nivel de aplicare 
- să argumenteze necesitatea existenţei unui sistem de justiţie juvenilă;  
- să relateze conţinutul principiilor specifice justiţiei juvenile; 
- să stabilească legături între normele generale şi normele speciale ale procedurii penale 

referitoare la justiţia pentru minori; 
- să analizeze, acolo unde este cazul diferitele alternative de a acţiona în ceea ce 
   priveşte copii în conflict cu legea în cadrul procesului penal;  
- să interpreteze reglementările internaţionale şi naţionale din domeniul justiţiei 
   juvenile;   
- să propună soluţii la problemele de ordin practic vizînd materia Justiţiei juvenile în dreptul 

penal;  
- să reflecte utilizarea normelor de comportament faţă de copii în conflict cu legea sau care vin 

în contact cu organele de drept; 
- să argumenteze esenţa unor fenomene sau aspecte ce ţin de Justiţia Juvenilă. 
 
La nivel de integrare 
- să evalueze corelaţia standardelor internaţionale din domeniu cu legislaţia naţională; 
- să determine perspectivele dezvoltării dreptului procesual penal al R.Moldova în ceea ce 

priveşte justiţia juvenilă; 
- să evalueze practica existentă în domeniul aplicării normelor internaţionale;   
- să stabilească locul şi rolul Justiţiei juvenile în sistemul justiţiei penale; 
- să estimeze eficienţa normelor care alcătuiesc Justiţia juvenilă  a R.Moldova. 
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III. ADMINISTRAREA DISCIPLINEI 
 

Codul 
disciplinei Semestrul 

Numărul de ore 
Evaluarea 

C S 

SO III 4 10 colocviu diferențiat 
 

 
 

IV.TEMATICA ŞI REPARTIZAREA  ORIENTATIVĂ A ORELOR 
 
a) Tematica şi repartizarea orientativă a orelor de curs  

 
Nr. 
crt. Tema Numărul de ore 

1. Concepte generale privind justiţia juvenilă                 2 
 

2. Standarde internaţionale în domeniul justiţiei juvenile                 2 
 

 Total                 4 
 

 
 

b) Tematica şi repartizarea orientativă a orelor de seminar 
 

Nr. 
crt. Tema Realizarea în 

timp (ore) 

1.  Particularităţile desfăşurării urmăririi penale în cauzele privind 
copiii în conflict cu legea.   

          2 
 

2. Particularităţile examinării cauzelor copiilor în conflict cu legea în 
instanţele judecătoreşti. 

  2 
 

3. Aplicarea măsurilor procesuale de constrîngere în privinţa 
minorilor. 

 2 
 

4. Particularităţile instrumentării cauzelor privind copii care nu sunt 
subiecţi ai răspunderii penale. 

 2 
         

5. 
Particularităţile desfăşurării urmăririi penale şi examinării cauzelor 
cu copiii minori (martori, victimă, parte vătămată) în instanţele 
judecătoreşti  

 2 
        

 Total 10          
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V. OBIECTIVELE DE REFERINŢĂ ŞI CONŢINUTURI 
 

Obiective de referinţă Conţinuturi 

- să definească conceptul de justiţie juvenilă; 
- să identifice sarcinile şi părţile componente 
ale justiţiei juvenile; 
- să clasifice şi să sistematizeze principiile 
justiţiei juvenile; 
- să descrie obiectul de studiu al discipilinei; 
- să argumenteze necesitatea existenţei justiţiei 
juvenile. 

 

Concepte generale privind justiţia juvenilă  
Definiţia justiţiei juvenile. Componentele 
justiţiei juvenile. Sarcinile justiţiei juvenile 
Principiile generale ale justiţiei pentru minori. 
Principii generale ale drepturilor copiilor. 
Nondiscriminarea 
Interesul superior al copilului 
Dreptul la viaţă, supravieţuire şi dezvoltare 
Respectarea opiniei copilului. 
Principii specifice ale justiţiei juvenile. 
Principiul reabilitării şi reintegrării copiilor. 
Principiul tratării copilului în conflict cu legea 
ca pe o victimă. 
Principiul separării justiţiei pentru adulţi de cea 
pentru copii. 
Principiul neinstituţionalizării copiilor 
Principiul limitării aplicării justiţiei juvenile 
Principiul abordării complexe 
Necesitatea existenţei justiţiei juvenile. 
Stereotipurile create faţă de copiii. Istoricul 
apariţiei justiţiei juvenile 

- să explice la general conţinutul actelor 
internaţionale de bază din domeniul justiţiei 
juvenile;  
-  să identifice căi de aplicare a standardelor 
internaţionale în practica naţională; 
- să estimeze importanţa standardelor 
internaţionale în domeniul justiţiei juvenile; 
- să aprecieze caracterul obligatoriu a 
standardelor internaţionale.   

 

Standarde internaţionale în domeniul 
justiţiei juvenile  
Considerente generale privind instrumentele 
internaţionale în domeniul justiţiei juvenile. 
Actele internaţionale cu aplicare directă pentru 
justiţia juvenilă şi acte relevante justiţiei 
juvenile.  
Descrierea succintă a actelor internaţionale 
specifice justiţiei juvenile.  
Mecanisme şi instituţii de monitorizare şi 
aplicare a standardelor internaţionale. 
Comitetul ONU cu privire la drepturilor 
copilului.  
Comitetul de Coordonare al Naţiunilor Unite 
privind consultanţa şi asistenţa tehnică în 
domeniul justiţiei juvenile.  
Fondul Internaţional pentru Urgenţe ale 
Copiilor al Naţiunilor Unite (UNICEF).  
Biroul Înaltului Comisar ONU pentru DO, 
Comisia pentru DO, Comisia ONU privind 
prevenirea criminalităţii şi justiţia penală, 
Biroul ONUprivind Drogurile şi criminalitatea. 
Forţa juridică a standardelor internaţionale 
 

- să definească particularităţile  urmăririi 
penale în cauzele penale privind copiii în 
conflict cu legea; 

Particularităţile desfăşurării urmăririi 
penale în cauzele privind copiii în conflict cu 
legea  
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- să descrie modalitatea pornirii urmăririi 
penale şi exercitării urmăririi penale de către 
procuror; 
- să determine circumstanţele ce urmează a fi 
stabilite în cauzele cu minori; 
- să descrie modalitatea determinării 
coparticipanţilor la comiterea infracţiunii în 
grup cu minorii; 
- să enumere diferite situaţii care determină 
disjungerea  cauzei  în privinţa minorilor; 
- să formeze abilităţi în audierea minorilor;  
- să caracterizeze rolul apărătorului, 
pedagogului, psihologului şi reprezentantului 
legal;  
- să argumenteze dacă a fost oportun ca 
exercitarea urmăririi penale în cauzele cu 
minori să fie efectuată de procuror; 
- să justifice necesitate disjungerii cauzei în 
privinţa unui minor într-un dosar separat; 
- să formuleze un set de reguli care ar ghida un 
procuror la audierea bănuitului, învinuitului 
minorul. 

Pornirea şi desfăşurarea urmăririi penale în 
cauzele cu minori. 
Circumstanţele ce urmează a fi stabilite în 
cauzele cu minori. 
Determinarea coparticipanţilor şi disjunjerea 
cauzei în privinţa minorilor. 
Audierea învinuiţilor minori. 
Reprezentarea minorilor şi respectarea 
drepturilor minorilor în cadrul urmăririi penale. 
 
 
 
 
 

- să definească particularităţile  judecării 
cauzelor penale privind copiii în conflict cu 
legea; 
- să evidenţieze particularităţile de vîrstă şi 
psihologice ale minorilor în conflict cu legea; 
- să descrie modalitatea pregătirii cauzei penale 
către examinare şi citarea minorului în faţa 
instanţei; 
- să caracterizeze părţile care  reprezintă 
minorul în faţa instanţei; 
- să aplice tactica şi metodica cercetării 
judecătoreşti în cauzele cu minori; 
- să identifice diferite situaţii care determină 
disjungerea  cauzei  în privinţa minorilor; 
- să formeze abilităţi de a susţine o pledoarie în 
dezbaterile judiciare în cauzele cu minori;  
- să caracterizeze rolul procurorului, 
apărătorului, altor părţi în dezbaterile judiciare; 
- să determine chestiunile pe care trebuie să le 
soluţioneze instanţa la adoptarea sentinţei în 
cauzele cu minori; 
- să argumenteze necesitatea unei proceduri 
speciale de citare a minorului în instanţa de 
judecată; 
- să aplice tacticile şi metodicele cercetării 
judecătoreşti în cauzele cu minori; 
- să enumere diferite situaţii care determină 
disjungerea  cauzei  în privinţa minorilor; 
- să determine chestiunile pe care trebuie să le 
soluţioneze instanţa la adoptarea sentinţei în 

Particularităţile examinării cauzelor 
copiilor în conflict cu legea în instanţele 
judecătoreşti  
Pregătirea cauzei spre examinare. 

1. Participanţii la proces.  
2. Reprezentarea minorului în instanţă. 
3. Dezbaterile judiciare în cauzele cu minori. 
4. Sentinţa judecătorească în cauzele cu minori. 
5. Utilizarea cailor ordinare de atac în cauzele cu 

minori 
6.  
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cauzele cu minori; 
- să generalizeze particularităţile cailor 
ordinare de atac în cauzele cu minori. 
- să definească particularităţile  aplicării 
măsurilor de constrîngere în privinţa minorilor; 
- să descrie condiţiile aplicării măsurilor 
preventive în privinţa minorilor; 
- să identifice organele şi actele prin care se 
aplică măsurilor preventive în privinţa 
minorilor; 
- să descrie modalitatea aplicării măsurilor 
preventive în privinţa minorilor:  transmiterea 
sub supraveghere a minorului; obligarea de a 
nu părăsi localitatea sau obligarea de a nu 
părăsi  ţara; garanţia personală şi garanţia unei 
organizaţii; arestarea preventivă; 
- să argumenteze eficienţa aplicării măsurii 
preventive – transmiterea sub supraveghere a 
minorului; 
- să relateze despre înlocuirea, revocarea şi 
încetarea de drept a măsurilor preventive; 
- să descrie modalitatea atacării hotărîrilor 
privind măsurile preventive; 
- să estimeze impactul  asupra minorului în 
cazul reţinerii şi/sau aplicării măsurii 
preventive arestarea; 
- să justifice necesitatea unor norme distincte 
de cei adulţi privind termenul reţinerii şi 
arestării preventive.  

Aplicarea măsurilor procesuale de 
constrîngere.  
 Specificul aplicării măsurilor procesuale de 
constrîngere faţă de minori.  
Reţinerea minorilor. 
Caracteristica generală a măsurilor preventive. 
Condiţiile aplicării măsurilor preventive; 
Organele şi actele prin care se aplică o măsură 
preventivă; 
Transmiterea sub supraveghere a minorului;  
 Obligarea de a nu părăsi localitatea sau 
obligarea de a nu părăsi  ţara; 
 Garanţia personală şi garanţia unei organizaţii; 
 Arestarea preventivă; 
 Înlocuirea, revocarea şi încetarea de drept a 
măsurilor preventive; 
Atacarea hotărîrilor privind măsurile 
preventive. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- să descrie condiţiile şi modalităţile de audiere 
a martorului minori; 
- să  descrie condiţiile şi modalităţile de 
audiere a victimei, părţii vătămate  minore; 
- să cunoască modalităţile speciale de audiere a 
martorului, victimei, părţii vătămate  minore; 
- să explice necesitatea audierii a martorului, 
victimei, părţii vătămate  minore de către 
judecătorul de instrucţie; 
- să relateze despre măsurile de protecţie în 
privinţa copiilor minori - martori, victimă, 
parte vătămată; 
- să descrie drepturile de care beneficiază 
martorul, victima, partea vărămată minoră; 
- să descrie drepturile de care beneficiază 
martorul, victima, partea vărămată minoră şi 
obligaţiile acestora; 
- să caracterizeze rolul pedagogului, 
psihologului şi reprezentantului legal;  
 
- să definească conceptul de alternative şi 

Particularităţile desfăşurării urmăririi 
penale şi examinării cauzelor cu copiii 
minori (martori victimă, parte vătămată) în 
instanţele judecătoreşti  
Modalităţile audierii copiilor minori martori;  
Modalităţile audierii copiilor minori victimă, 
parte vătămată. 
Locul şi durata audierii copiilor minori –
martori, victimă, parte vătămată. 
Modalităţile speciale de audiere a copiilor 
minori – martori, victimă, parte vătămată. 
Protecţia martorului, victimei, părţii vătămate 
minore. 
Drepturile şi obligaţiile martorului, victimei, 
părţii vărămate minore. 
Reprezentarea martorului, victimei, părţii 
vărămate minore. 

ă. 
 
 
Alternativele în justiţia juvenilă  
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principiile alternativelor. 
- să explice teoriile criminologice ce stau la 
baza aplicării alternativelor 
- să identifice tipuri de programe alternative 
- să argumenteze conceptul de justiţie 
restaurativă, principiile şi valorile care stau la 
baza ei; 
- să compare sistemul actual al justiţiei penale 
cu abordările propuse de justiţia restaurativă; 
- să enumere diferite practici de aplicare a 
justiţiei restaurativă; 
- să formeze o atitudine pozitivă faţă de justiţia 
restaurativă  
- să aplice modalităţile restaurative în cadrul 
sistemului de justiţie juvenilă existent.  

 
Considerente generale privind alternativele în 
justiţia juvenilă.  
Principiile aplicării alternativelor.  
Motivarea criminologică a alternativelor în 
justiţia juvenilă.  
Perspectiva de etichetare şi teoria asocierii  
diferenţiate.  
Exemple de programe alternative.  
Măsuri alternative tradiţionale sau care nu 
vizează aplicarea tehnicilor justiţiei 
restaurativă. 
Justiţia restaurativă.  
Principiile justiţiei restaurative.  
Formele justiţiei restaurative 
Alternative în legislaţia RM. 
 

- să identifice minorii care au comis acţiuni 
social periculoase şi nu sînt traşi la răspundere 
penală; 
- să determine vîrsta de la care survine 
răspunderea penal; 
- să definească noţiunea de responsabilitate ca 
temei pentru survenirea răspunderii penale; 
- să descrie etapele  fazei de pînă la pornirea 
urmării penale în cauzele cu minorii care nu 
sînt subiecţi ai infracţiunii. 
- să descrie atribuţiile Comisiei pentru minori. 
- să identifice măsurile educative aplicabile în 
privinţa minorilor. 
- să determine deosebirile dintre investigaţiile 
efectuate în cauzele cu minori care  nu au atins 
vîrsta de la care survine răspunderea penală şi 
în cazurile cu adulţi. 
- să stabilească legătura dintre vîrsta la care 
survine răspunderea penală şi responsabilitatea 
penală. 
- să argumenteze necesitatea luării în 
consideraţie ca material probator a declaraţiilor 
unui minor care nu a împlinit vîrsta răspunderii 
penale. 
- să caracterizeze sursele din care se pot obţine 
date despre vîrsta persoanei. 
- să estimeze valoarea declaraţiilor date de un 
minor care nu a atins vîrsta de 14 ani.  
- să justifice necesitatea aplicării în privinţa 
minorilor care au comis acţiuni social 
periculoase a măsurilor educative.  

Particularităţile instrumentării cauzelor 
privind copii care nu sunt subiecţi ai 
răspunderii penale. 
Condiţiile survenirii răspunderii penale: vîrsta 
şi responsabilitatea.  
Neînceperea urmăririi penale în privinţa 
minorilor care nu sunt subiecţi ai răspunderii 
penale.  
Desfăşurarea investigaţiilor în cazurile cu 
minori care nu sunt subiecţi ai infracţiunii. 
Importanţa probatorie  a depoziţiilor minorilor 
care nu sunt subiecţi ai răspunderii penale. 
Măsurile de constrîngere aplicabile minorilor 
care nu sunt subiecţi  ai răspunderii penale. 
Comisiile pentru minori. 
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VI. EVALUAREA DISCIPLINEI 
 

Evaluarea curentă în cadrul activităţilor practice: prezentări de comunicări, studierea şi 
rezolvarea speţelor, activităţi de grup, redactarea hotărîrilor emise de judecător, simulări de 
cazuri concrete. 
 

A. Mostră de evaluare curentă: 
Tema seminarului: Justiţia restaurativă 
 

Obiectivele  evaluării: 
1. Numiţi definiţia şi principiile justiţiei restaurative.  
2. Care sînt formele justiţiei restaurative.  
3. Comparaţi justiţia restaurativă cu justiţia retributivă. 
 

B. Mostră evaluare finală: 
Test 

Subiectul I. Alternativele în justiţia juvenilă  
1. Clasificaţi alternativele în justiţia juvenilă 
2. Argumentaţi necesitatea aplicării alternativelor în justiţia juvenilă 
3. Analizaţi eficienţa alternativelor în legislaţia RMoldova. 
 
Subiectul 2. Particularităţile examinării cauzelor copiilor în conflict cu legea în instanţele 
judecătoreşti  
1. Numiţi particularităţile examinării cauzelor copiilor în conflict cu legea 
2. Indentificaţi părţile care reprezintă minorul în faţa instanţei 
3. Determinaţi chestiunile pe care trebuie să le soluţioneze instanţa la adoptarea    sentinţei în 
cauzele cu minorii. 
 
Subiectul 3. Soluţionaţi speţa: 

I.N. s-a adresat cu plîngere la Comisariatul de poliţie s.Ciocana, mun.Chişinău pe faptul 
pătrunderii şi sustragerii din ap.10 str.M.Drăgan 15/1, mun.Chişinău de către persoane 
necunoscute a bunurilor ce-i aparţin în valoare totală de 50000 lei, în perioada cînd  era plecat în 
deplasare de serviciu. 

Pe faptul dat ofiţerul de urmărire penală a pornit urmărirea penală în baza art.186 alin.(2) 
lit.c), d) Cod penal. Investigînd cazul, ofiţerul de urmărire penală a stabilit că  furtul a fost comis 
de către A.B. (a.n.01.01.1996). 

Ulterior, după ce a fost reţinut, A.B. a fost interogat de către ofiţerul de urmărire penală, 
în prezenţa avocatului, recunoscut în calitate de bănuit  şi închis într-o celulă cu alte persoane, 
inclusiv majore, în privinţa lui aplicîndu-se măsura preventivă  arestul. 
1. Depistaţi erorile comise în cadrul procesului. 
2. Stabiliţi dacă este în drept ofiţerul de urmărire penală să interogheze minorul în lipsa 
reprezentantului legal. 
3. Apreciaţi legalitatea aplicării măsurii preventive şi deţinerii lui A.B. în celulă.  
4. Întocmiţi o sentinţă motivată prin prisma unor asemenea instituţii cum ar fi medierea. 
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