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I. PRELIMINARII 

 

Legea penală a Republicii Moldova, are ca prim obiectiv prevenirea de noi infracțiuni. 

O atenție deosebită a legiuitorului autohton se referă la infractorul minor, aplicând cel mai 

frecvent măsurile de constrângere cu caracter educativ, în cazul liberării de răspundere penală 

sau liberării de pedeapsa penală 

Politica penală a statului în domeniul prevenirii și combaterii infracțiunilor comise de 

minori, constituie o totalitate de măsuri luate în rândul minorilor ce se bazează pe activități cu 

caracter social-general, menite să asigure un trai decent de viață, un nivel de cultură, educare și 

învățământ al minorilor. Fiind o parte a sistemului general de prevenire a criminalității, politica 

penală este caracterizată de particularități esențiale, ele sânt condiționate de faptul că măsurile de 

prevenire sunt întreprinse în conformitate cu politica de stat în domeniul familiei, educației și 

ordinii de drept, realizate printr-un complex de măsuri. 

Prezența unor particularități în sistemul de prevenire a faptelor ilicite este condiționată 

de faptul că persoanele minore, ca categorie distinctă a populației, sunt foarte receptive și 

sensibile la acțiunea negativă a factorilor mediului social. 

Remarcăm că, aplicarea măsurilor de constrângere cu caracter educativ privește minorii 

ce au o experiență de viață sumară, deprinderi sociale superficiale, aceștia nu pot să aleagă 

prioritățile, în consecință, cad ușor sub influențe negative, pot fi manipulați și comit fapte ilicite. 

Astfel, deseori minorii ajung să aibă probleme cu legea penală, fie din necunoaștere, fie 

din cauza mediului care i-a afectat. În aceste condiții statul trebuie să intervină pentru a asigura o 

justiție prietenoasă minorului, o justiție accesibilă și corespunzătoare vârstei, rapidă, adaptată şi 

concentrată pe necesitățile şi drepturile copilului, inclusiv pentru acordarea serviciilor de calitate 

presentenţială, integrare în comunitate, penitenciară şi postpenitenciară. 

Deci, aplicarea măsurilor de constrângere cu caracter educativ reprezintă sancțiuni 

juridico-penale, prevăzute și aplicate de legislația statelor europene, fiind reglementate în 

sistemele din cadrul familiilor de drept romano-germanică și englezo-americană. Ideea aplicării, 

în mod prioritar, a măsurilor de siguranță în locul pedepsei penale se bazează pe categoria 

subiectului infracțiunii, or, în legislația penală națională minorul este considerat copil în sensul 

prevederilor Convenției ONU privind drepturile copilului și trebuie să i se asigure facilitățile și 

tratamentul ce derivă din reglementările internaționale, acestea având rol primordial în acest 

sens. Eforturile naționale trebuie concentrate asupra implementării programelor probaționale 

recent introduse în legea penală, în vederea asigurării realizării scopului măsurii respective: 

reeducării minorului și reintegrarea socială a acestuia. 

Obiectivele de bază ale disciplinei „Aplicarea măsurilor de constrângere cu caracter 

educativ” sunt familiarizarea audienților cu instituția măsurilor de constrângere cu caracter 

educativ și oportunitatea acestei instituții în prevenirea comiterii infracțiunilor de minori. 

Curriculumul cuprinde unități tematice care prevăd formarea abilităților de identificare a 

particularităților aplicării măsurilor de constrângere cu caracter educativ, în general, și al 

întocmirii actelor procedurale, în particular. Desfășurarea orelor de curs și a celor practice se va 

baza pe lucrul cu spețe concrete. 
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II. COMPETENŢE 

 

 

Prin studiul disciplinei „Aplicarea măsurilor de constrângere cu caracter educativ”, 

audientul va obține următoarele competențe: 

 

- Definirea conceptului de măsuri de constrângere cu caracter educativ; 

- Dezvoltarea deprinderilor practice de aplicare corectă a normelor ce privesc instituția 

liberării de răspundere penală a minorilor și întocmirea actelor procesuale; 

- Dezvoltarea abilităților practice de identificare a măsurilor de constrângere cu caracter 

educativ eficiente și aplicabile situațiilor de caz. 

 

 

III. PRINCIPALELE OBIECTIVE 

 

La sfârșitul studiului disciplinei, audientul va fi capabil să: 

 

- să identifice particularitățile aplicării măsurilor de constrângere cu caracter educativ; 

- să constate factorii care influențează sau pot influența conduita generală а persoanei în 

raport cu care se aplică măsurile de constrângere cu caracter educativ; 

- să determine locul măsurilor de constrângere cu caracter educativ în sistemul măsurilor de 

siguranță; 

- să estimeze avantajele aplicării măsurilor de constrângere cu caracter educativ; 

- să estimeze perspectivele de reintegrare în societate a persoanelor față de care vor fi 

aplicate măsurile de constrângere cu caracter educativ; 

- să aprecieze rolul organelor de drept în eficientizarea aplicării măsurilor de constrângere cu 

caracter educativ. 

      
IV. ADMINISTRAREA DISCIPLINEI 

 

Denumirea 

disciplinei 
Formatori Semestrul 

Total 

ore 

Ore  

curs 

Ore 

practice 
Evaluarea 

Aplicarea 

măsurilor de 

constrângere cu 

caracter educativ 

Ion Chirtoacă 
I 

 

12 

 
4 

8 

 

Evaluare 

continuă 

 

V. TEMATICA ŞI REPARTIZAREA ORIENTATIVĂ A ORELOR 

 

Nr. 

d/o 
Tematica Ore curs 

Ore 

practice 

1. 
Incursiune în cadrul legal penal și procesual penal cu privire la 

măsurile de constrângere cu caracter educativ 
1  

2. 
Particularitățile aplicării măsurilor de constrângere cu caracter 

educativ 
1 2 

3. 
Perspectivele reintegrării sociale a minorilor față de care se 

aplică măsurile de constrângere cu caracter educativ 
1 3 

4.  
Practica judiciară națională și internațională cu referire la 

aplicarea măsurilor de constrângere cu caracter educativ 
1 3 

TOTAL 4 8 
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VI. UNITĂŢI TEMATICE 

 

Unități tematice Strategii 

didactice/Resurse 

logistice 

Sugestii pentru 

lucrul individual 

Tema 1. Incursiune în cadrul legal penal și procesual penal cu privire la măsurile de 

constrângere cu caracter educativ. 

Ore curs 

1. Aspecte legale cu privire la măsurile de 

constrângere cu caracter educativ.  

2. Evoluția și caracteristica măsurilor de 

constrângere cu caracter educativ. 

3. Aspecte comparative cu privire la măsurile de 

constrângere cu caracter educativ. 

 

Prelegere 

interactivă (cu 

suport vizual); 

Brainstorming  

Proiector/laptop 

Flipchart 

Acces la internet 

 

Tema 2. Particularitățile aplicării măsurilor de constrângere cu caracter educativ. 

Ore de curs 

1. Sistemul măsurilor de constrângere cu caracter 

educativ. 

2. Determinarea particularităților măsurilor de 

constrângere cu caracter educativ.  

3. Condițiile aplicării în practică a măsurilor de 

constrângere cu caracter educativ. Consecințele 

nerespectării acestora. 

  

Curs – prelegere 

Proiector/laptop 

Prelegere 

interactivă (cu 

suport vizual); 

Brainstorming  

 

 

 

 

 

Ore practice 

Studiu de caz 

întocmirea actelor 

procesuale; 

Tema 3. Perspectivele reintegrării sociale a minorilor față de care se aplică măsurile de 

constrângere cu caracter educativ. 

Ore de curs 

1. Aspecte generale cu privire la prevenirea și 

combaterea criminalității juvenile. 

2. Aportul comunității și a autorităților de stat în 

reintegrarea socială a minorilor în raport cu 

care se aplică măsurile de constrângere cu 

caracter educativ.  

3. Rolul măsurilor de constrângere cu caracter 

educativ în prevenirea și combaterea 

criminalității juvenile. 

 

Curs –prelegere 

Proiector/laptop 

Prelegere 

interactivă (cu 

suport vizual); 

Brainstorming 

 

Ore practice 

Studii de ca, 

analiza actelor 

procesuale. 

Lucru în grup. 

Tema 4. Practica judiciară națională cu referire la aplicarea măsurilor de constrângere cu 

caracter educativ. 

Ore practice 

1. Practica judiciară națională cu privire la 

aplicarea măsurilor de constrângere cu caracter 

educativ. 

2. Soluționarea spețelor. 

 

Curs  - prelegere 

Proiector/laptop 

Prelegere 

interactivă (cu 

suport vizual); 

Brainstorming 
 

 

Ore practice 

Studii de caz, 

analiza practicii 

judiciare. 

Întocmirea 

actelor procesul-

penale. 

 



  5 

 

VII. EVALUAREA 

 

       Evaluarea continuă se va realiza prin: 

- participarea audienților în cadrul orelor de curs şi al celor practice; 

- realizarea activităților individuale;  

- întocmirea actelor procesuale. 
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