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Positief project  

(Proiect Pozitiv) 
Dacă 

 ai vârstă cuprinsă între 12 și 18 ani 
 ai fost implicat într-un delict juvenil pentru care ai fost audiat de 

poliție 

Parchetul sau judecătorul pentru minori îți oferă posibilitatea întocmirii 
unui „proiect pozitiv”. Poate că îți pare rău ori cauți o manieră de 
remediere. În acest plan pe care îl întocmești, îți poți asuma 
responsabilitatea urmărilor faptelor comise.  

Împreună 

 vom  căuta să găsim unde s-a greșit mai exact 
 ce consecințe a avut: pentru tine, pentru victimă și pentru mediul 

înconjurător 
 și ce poți face tu însuți/însăți pentru a le remedia 

Cum? 

Împreună căutăm un răspuns la aceste întrebări și întocmim un plan 
personal. În acesta vom scrie ce vrei să faci pentru a aborda orice probleme 
sau ca pe viitor să nu se mai ajungă la aceasta.  
Există numeroase posibilități pentru acest lucru: 
 

 să te angajezi în muncă voluntară 
 să înveți în a-ți stabili limitele 
 să găsești o activitate utilă pentru a-ți ocupa timpul 
 să-ți ceri scuze 
 ... 
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Fiecare tânăr este diferit, deci la fel și fiecare plan. Pornim de la o foaie de 
hârtie goală și ținem cont de ceea ce tu crezi că este important. De 
asemenea, îi ascultăm pe părinții tăi și pe cei apropiați ție. Dacă referentul 
aprobă planul tău, vom urmări implementarea. După aceasta vom face 
împreună un raport despre „proiectul tău pozitiv” adresat magistratului de 
parchet sau judecătorului pentru minori. 

 

Știai că... 

îl implicăm îndeaproape pe avocatul tău în pregătirea planului? Acest lucru 
este important, deoarece avocatul tău va aproba, de asemenea, acest plan. 
El sau ea vor veghea ca planul întocmit de noi să fie unul corect față de 
tine și să îți respecte drepturile. Îți poți contacta avocatul în orice moment 
al traiectului. 

  

 


