
 
 

 

Justiție penală prietenoasă cu copiii cu dizabilități intelectuale și / sau psihosociale. 
Comunicarea și interacţiunea cu minorul în procedurile penale.  

Perioada: 16-16 iunie 

Loc: Constanța, Hotel Continental Forum localizat în Strada  Strada Mircea cel Bătrân 
39-41 

Ziua 1: marți, 14 iunie 

09:30 Welcome coffee: venirea, primirea şi 
înregistrarea participanților în sală 

 

10 – 11:30 Introducere  
De ce avem nevoie de acomodări 
procedurale pentru copiii cu dizabilități 
intelectuale și psiho-sociale 

Mugur Frățilă, psiholog 
clinician, Asociația Tonal 
Georgiana Pascu, manager 
program, CRJ 

11:30 – 11:45 Pauză de cafea  

11:45 – 13:00 Comunicarea, optimizarea comunicării Mugur Frățilă  
 

13:00 – 14:00 Pauză de prânz  

14:00 – 15:30 Tulburare psihică și dizabilitate: termeni și 
paradigme 

Mugur Frățilă  
 

15:30 – 15:45 Pauză de cafea  

15:45 – 17:00 Psihoeducație: identificarea 
comportamentelor regăsite la copiii și 
adolescenții cu dizabilități 

Mugur Frățilă  
 

17:00 Concluziile zilei  

 

Ziua 2: miercuri, 15 iunie 

10:00 – 11:30 Asigurarea respectării drepturilor copilului  
- modelul britanic  

Manuela Pop, asistent social 
principal 

11:30 – 11:45 Pauză de cafea  

11:45 – 13:00 Asigurarea respectării drepturilor copilului 
– analiza de caz 

Manuela Pop, asistent social 
principal 

13:00 – 14:00 Pauză de prânz  

14:00 – 15:30 Rolul profesioniștilor în interacțiunea cu 
minorul cu dizabilități intelectuale / 
psihosociale în domeniul justiției penale 

Oana Dodu, expert jurist, CRJ 



 
 

 

15:30 – 15:45 Pauză de cafea  

15:45 – 17:00 Exerciţii de comunicare între minorul cu 
dizabilități intelectuale / psihosociale și 
profesioniștii din domeniul justiției penale.  

Mugur Frățilă 

17:00 Concluziile zilei  

 

Ziua 3: joi, 16 iunie 

 

09:00 -11:00 Cum acționăm?  Georgiana Pascu 
Mugur Frățilă 
Manuela Pop 
Oana Dodu 

11:00 – 11:15 Pauză de cafea  

11:15 – 12:30 Concluziile evenimentului Georgiana Pascu 

12:30 – 14:00 Pauză de prânz, finalul evenimentului  

 

Pentru confirmări şi detalii suplimentare, vă rugăm să ne contactaţi la adresa 
andreea.badea@crj.ro/ telefon 0770472983 – Andreea Badea, sau la adresa oana.dodu@crj.ro 
/ telefon-0728112186 – Oana Dodu. 

Vă mulţumim!  
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