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Proiectul de și pentru tineret  

“Documentat faci ce este corect.Drept e Legal “ 
01 septembrie – 30 noiembrie 2021 

 
 În data de 30 noiembrie 2021 se va incheia proiectul de și pentru tineret “Documentat faci ce este 

corect.Drept e Legal “organizat de Centrul de Tineret Focșani, cu sprijinul Inspectoratului de Politie al 

Judeţului Vrancea, al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Vrancea si al Centrului 

Judeţean de Resurse si Asistenţă Educaţională Vrancea. De asemenea, alaturi de noi a fost si doamna 

avocat Ana Viorica Puscasu. Activitățile proiectului au avut ca scop informarea și educarea tinerilor cu 

privire la unele elemente legislative de bază și de interes pentru ei. 

Au fost organizate mai multe activitati  în cadrul cărora li s-au prezentat elemente de baza din 

legislaţia românească şi europeană care îi vizează în mod direct, astfel încât aceştia să fie mai informaţi, să 

işi cunoască drepturile şi obligaţiile corespunzătoare vârstei, pentru a nu fi vulnerabili şi pentru a nu fi 

manipulaţi. Datorita interesului deosebit al elevilor si al coordonatorilor pentru acesta tema, la proiect au 

participat 191 de tineri, mult mai multi tineri decat am preconizat initial. Elevii au discutat cu specialisti  

despre siguranța școlară, prevenirea violenței în școală, atât verbală cât și fizică, despre răspunderea 

penală, astfel încât elevii să fie mai informaţi, să îşi cunoască drepturile şi obligaţiile corespunzătoare 

vârstei. De asemenea, au invatat despre comunicarea empatica si inteligenta emotionala care pot fi folosite 

pentru a preveni fenomenul de bullying.  

Centrul de Tineret Focșani - Direcția Județeană pentru Sport și Tineret Vrancea mulțumește 

participanților si coordonatorilor acestora la proiectul de tineret “Documentat faci ce este corect.Drept e 
Legal “,  dar si colaboratorilor nostri din acest proiect, Inspectoratului de Politie al Judeţului Vrancea, 

Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Vrancea si Centrului Judeţean de Resurse si 

Asistenţă Educaţională Vrancea. 
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