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     C  O  M  U  N  I  C  A  T 

„Ş c o a l a   a l t f e l   î n   i n s t a n ţ ă” 

 
 Biroul de Informare şi Relaţii Publice din cadrul Tribunalului Bistriţa-Năsăud 

este abilitat să facă următoarele precizări: 

 Cu ocazia programului „Şcoala altfel – Să ştii mai multe, să fii mai bun” derulat la 

nivelul unităţilor şcolare în perioada 18-22 aprilie 2016 şi în cadrul activităţilor preconizate a            

se desfăşura în baza „Protocolului de colaborare privind educaţia juridică în unităţile de 

învăţământ preuniversitar”, protocol încheiat între Ministerul Educaţiei Naţionale,                 

Ministerul Justiţiei, Ministerul Public şi Consiliul Superior al Magistraturii, colective de elevi 

din cadrul Colegiului Naţional „Liviu Rebreanu”, a Şcolii Gimnaziale nr.1, a Şcolii Gimnaziale 

„Lucian Blaga” şi a Liceului cu program sportiv din municipiul Bistriţa au vizitat Palatul de 

Justiţie însoţiţi de cadrele didactice, numărul acestora ajungând la peste 150 de vizitatori.  

 Totodată, aducem la cunoştinţă faptul că Tribunalul Bistriţa-Năsăud, Judecătoria Bistriţa 

şi Serviciul de Probaţiune Teritorial BN, cu sprijinul unui procuror DIICOT şi  a unui avocat 

din partea Baroului BN au realizat proiectul „Job Shadow Week” în parteneriat cu Colegiul 

Naţional „Liviu Rebreanu” Bistriţa, în cadrul căruia un număr de 30 de liceeni au petrecut toată 

săptămâna alături de judecători, procurori, consilieri de probaţiune, avocaţi şi grefieri.                 

Elevii au avut posibilitatea de a cunoaşte detaliile acestor profesii, astfel încât cei implicaţi să 

poată să înţeleagă, la modul general, ce înseamnă responsabilitatea acestor funcţii, cu atât mai 

mult cu cât într-una din zile a fost organizată o vizită la Penitenciarul Bistriţa.                 

 Proiectul a fost perceput ca un experiment juridic reuşit, mai ales că vineri,  22 aprilie 

2016, a fost organizat un proces simulat într-un pseudo-dosar cu obiectul „trafic de droguri”, 

ceea ce a suscitat interesul liceenilor prezenţi în sala de judecată ca asistenţă; acuzarea, apărarea 

şi completul de judecată au fost formate din grupuri mixte procuror DIICOT, avocat, judecător 

şi elevi, potrivit opţiunilor acestora din urmă, tinerii fiind foarte credibili în rolurile interpretate. 

 Activităţile educaţionale întreprinse s-au concentrat pe conştientizarea importanţei 

deprinderii cunoştinţelor elementare de drept şi a promovării unei culturi juridice menite să 

încurajeze, de la o vârstă fragedă, respectul faţă de lege, echitatea socială şi atitudinea civică. 
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