
	

Norme de Conviețuire 
Clubul de Tineret Linx- București  

 
 
I. Introducere  
 
1. În cadrul Clubului Linx considerăm ca fiind fundamental respectul și protecția minorului. 
Prezentul document constituie Planul de Conviețuire și normele de protecție ale minorului care se 
vor aplica în activitatea Clubului Linx. Aceste reguli au aplicare pentru toți cei care iau parte în 
mod frecvent la activitățile Clubului : părinți, membri, prieteni, tutori, profesori, etc. 
 
2. În acest plan se reunesc doar câteva noțiuni generale și câteva idei practice care ne facilitează 
aplicarea în întregime a legislației care este în vigoare în România : 

a) Legea 677 / 2001 de protecție a datelor. 
b) Legea 272 / 2004 actualizată, referitoare la protecția și promovarea  drepturilor 

copilului. 
 

Aceste norme se vor aplica întotdeauna de către toți cei care fac parte din Clubul Linx. La 
începutul fiecărui an școlar, fiecare colaborator va semna un document (pe proprie răspundere) 
prin care confirmă că el cunoaște aceste norme și că se obligă să le respecte. 

 
3. Persoana responsabilă cu respectarea acestor norme de conviețuire în cadrul Clubului Linx este 
Ludwig Gebhard. Orice persoană care a sesizat un fapt care să nu se înscrie în aceste Norme de 
conviețuire are obligația de a formula o Reclamație adresată persoanei responsabile.  
 
 
II. Norme pentru personalul Clubului, Membri și familiile acestora 
 
4. Clubul Linx își declară acordul în vederea formării integrale a membrilor săi și a tuturor celor 
care participă la activitățile sale. 
 
5. Unul dintre obiectivele sale principale este cel de a realiza activitatea de educare a conviețuirii 
pentru toți participanții. stimulând  respectul reciproc, evitând orice fel de discriminare, 
favorizând egalitatea în diversitate pentru a întări dezvoltarea diferitelor personalități. 
 
6. Pentru a reuși să realizeze toate aceste obiective, Clubul Linx va solicita întotdeauna sprijinul 
părinților, primii educatori ai fiilor lor. Va fi solicitata și se va mulțumi pentru implicarea și 
colaborarea acestora în diversele activități. Monitorii Clubului se vor îngriji de a avea o buna 
comunicare cu părinții membrilor și prietenilor. Această comunicare se va realiza cu părinții : atât 
cu tatăl, cât și cu mama, pentru că este necesară implicarea celor doi părinți. 
 
7. Membrii vor fi protejați contra oricărui act violent care să atenteze la libertatea persoanelor sau 
a drepturilor umane. 



	

 
8. Este interzis consumul de droguri, alcool, tutun și orice altă substanță nocivă pentru sănătatea 
minorilor. Atunci când va fi cazul, persoanele care vor fi însărcinate cu gătitul vor primi 
autorizarea de a manipula alimente. 
 
9. Activitățile care se vor organiza în aer liber vor presupune ca tinerii să aibă un contact plin de 
respect față de natură. Atunci când se vor organiza tabere cu o durată de mai multe zile și un 
număr mai mare de participanți, directorul și monitorii (întotdeauna doi sau mai mulți) vor fi 
autorizați în mod legal. 
 
10. Minorii vor dormi în dormitoare (sau corturi) de cel puțin trei locuri. Niciodată nu va dormi 
un adult în încăperile sau în corturile minorilor. Clubul Linx va beneficia pentru aceste activități 
de o poliță de asigurări și va avea prevazută asistență medicală în cazul în care aceasta ar fi 
necesară. 
 
11. Se vor evita activitățile sportive care vor presupune un grad de risc pentru integritatea 
membrilor. Și dacă va fi organizată vreuna se va beneficia de autorizare explicită din partea 
părinților. Monitorii pentru aceste activități vor avea autorizație Legală. 
 
12. În cazul în care va fi necesar transportul minorilor, conducătorii de autovehicule vor fi cu 
atenție selectați. Niciodată nu va călători un adult singur cu un minor, decât dacă are 
consimțământul explicit al părinților și în mod excepțional. 
 
13. În toate activitățile Clubului Linx se va promova respectul reciproc, evitând orice contact 
fizic, bătăi, insulte sau orice tip de rele tratamente. Dacă se vor observa astfel de atitudini de 
intimidare sau de hărțuire între persoane egale, vor fi luate măsuri imediate. 
 
14. Monitorii și persoanele din conducerea Clubului Linx vor avea în vedere următoarele norme 
de bune practici cu privire la respect, educare, conviețuire și prudență : 
 

a) Un adult nu va rămâne niciodată singur cu un minor într-un loc izolat. 
b) Se va evita să se afle, în același timp, membri și persoane adulte în vestiare și, în 
măsura posibilului, membri de vârsta mică împreună cu cei de vârstă mare. 
c) Se vor evita manifestări inadecvate de afecțiune din partea monitorilor și a membrilor. 
d) Atunci când un preot se îngrijește spiritual de o activitate, va face aceasta într-un loc 
deschis, într-un spațiu adecvat pentru spovedanie, dotat cu grilaj sau într-o încăpere cu ușa 
de sticlă, astfel încât dinspre exterior să se poată vedea interiorul.  
e) Monitorii, atunci când vorbesc separat cu membrii, vor face aceasta, de asemenea, într-
un loc vizibil. Încăperile unde se vor efectua astfel de discuții personale vor avea uși de 
sticlă sau va fi lăsată deschisă ușa pe durata întrevederii.   

 
15. Dacă vreun monitor sau persoană din conducere are cunoștință despre vreun posibil abuz, 
hărțuire sau rău tratament se va proceda cu maximă celeritate, prudență și în mod hotărât. Astfel, 



	

se va urma procedura de acțiune prevăzută pentru fiecare caz.  
  
16. Monitorii Asociație vor evita orice comportament părtinitor sau arbitrar față de anumite 
familii sau membri. Monitorii niciodată nu vor accepta daruri personale de la familiile membrilor.   
 
17. Toți cei care vor colabora la activitățile Clubului vor trebui să cunoască aceste norme și să le 
îndeplinească.   
 
 
III. Procedura de acțiune în cazul agresiunii asupra minorilor 
 
18. Notificare :   

a) Dacă cineva aduce la cunoștința unei persoane din conducere sau unui monitor că a fost 
martor sau că a suferit vreun rău tratament sau abuz în timpul vreuneia dintre activitățile 
organizate în cadrul Clubului Linx, va fi ascultat cu maximă atenție și i se va spune că 
faptele vor fi comunicate imediat Conducerii Clubului și persoanelor – puține – care au în 
responsabilitate grija față de tineri și rezolvarea acestor cazuri.  
b) Dacă cel care este martor la astfel de fapte este un monitor, acesta va trebui să urmeze 
aceleași proceduri.   

 
19. Acțiuni posterioare notificării.  

a) Președintele Asociației „Muntele Alb” va fi responsabil pentru instrumentarea cazului.  
b) Se va efectua o investigație internă cu scopul de a clarifica faptele și pentru a lua 
măsurile cele mai indicate. Se va elabora, în scris, un Document intern, la care, din motive 
de confidențialitate, vor avea acces doar Președintele Asociației „Muntele Alb” și 
Directorul Clubului de Tineret Linx.  
c) Dacă presupusul agresor ar fi fost un membru, persoana responsabilă cu investigația se 
va întâlni cu părinții și va solicita membrului să relateze faptele întâmplate. Se va redacta 
în scris relatarea faptelor.  
d) Dacă presupusul agresor ar fi fost un colaborator al Clubului (monitor, persoană din 
conducere, părinte, antrenor ...) i se va solicita o explicație detaliată, în scris. Se va 
proceda cu maximă rapiditate și responsabilitate. Se va evita ca minorul și presupusul 
agresor să intre în contact și să se afle în aceleași spatii. 
e) Se va face tot posibilul pentru a se proteja dreptul la intimitate, la onoare și la o bună 
imagine a acuzatului și al acuzatorului, până ce instrumentarea cazului nu a fost efectuată, 
iar adevărul și desfășurarea faptelor nu au fost clarificate.  
f) Dacă faptele se vor confirma, vor trebui luate toate măsurile necesare pentru a evita să 
se repete astfel de situații. În cazul în care agresorul a fost un colaborator al Clubului, 
acesta va fi îndepărtat imediat în toate funcțiile sale. 
g) În continuare, Președintele îi va contacta pe părinții sau tutorii minorului pentru a-i 
informa, în detaliu, despre desfășurarea cercetării faptelor, a hotărârilor și a măsurilor 
adoptate. De asemenea, vor fi informate și familiile minorilor  care au fost martori la 
fapte. 



	

h) Dacă va fi considerat oportun – depinzând de situația în care faptele au fost făcute 
publice -, vor putea fi organizate și alte întâlniri cu membrii, monitorii sau cu părinții, din 
cadrul Clubului.  

 
20. Decizia pentru investigație.  

a) O dată terminată investigația, realizată în mod pertinent, Președintele Asociației 
„Muntele Alb” va convoca o reuniune extraordinară a Consiliului Director pentru a 
realiza informarea asupra faptelor și a transmite deciziile adoptate. Se va întocmi și semna 
un document, se va închide dosarul și se va arhiva.  
b) Vor fi informați părinții sau tutorii minorului afectat și li se va facilita orice informație 
vor dori să aibă la dispoziție pentru ca dacă consideră aceasta oportun să le aducă în fața 
autorităților. Clubul Linx va fi întotdeauna disponibil de a colabora cu familia, în tot ceea 
ce aceasta consideră ca fiind oportun. 
c) Dacă agresorul ar fi fost un monitor sau un profesor al Clubului, în cazul în care vor fi 
demonstrate ca fiind adevărate acuzațiile, Președintele Asociației „Muntele Alb” va 
decide dacă agresorul trebuie să fie sancționat, retras din funcțiile sale, expulzat temporar 
sau definitiv, în funcție de gravitatea faptelor. 
d) Dacă agresorul ar fi fost alt membru, în cazul în care se confirmă faptele, iar acestea 
sunt extrem de grave, acesta va fi imediat expulzat din Clubul Linx.  
e) Dacă se dovedește că acuzația a fost falsă, cel care a înfăptuit-o va fi expulzat imediat 
din Clubul de tineret, pentru că acest tip de acuzații false distruge orice fel de conviețuire. 
În aceste cazuri, se va stabili modul de fi refăcuta buna imagine a persoanei care a fost 
defăimată în mod fals. Dacă acuzația falsă este făcută de către părinți, tutori sau orice altă 
persoană adultă, persoana care a fost în mod fals acuzată și, în acest caz, și Clubul de 
tineret, vor evalua oportunitatea de a recurge la  tribunale pentru acționare în justiție.   
f) După luarea deciziei, Consiliul Director al Asociației „Muntele Alb” și cel al Clubului 
Linx vor revedea prezentele norme de conviețuire si protocoalele de colaborare, avându-
se în vedere actualizarea lor și necesitatea de a fi îmbunătățite și pentru a evita cazuri 
similare în viitor.  

 
 
 
 
 
 

 
București, 9 aprilie 2018  

 
 
 
 



	

Anexa I 
 
 

 
 

D E C L A R A Ț I E   
 
 

 Subsemnatul, Dl. __________________________________________________, cu 
Document de Identitate / C.I. Seria ______, nr._______________________________, cu 
domiciliul în___________________,  adresă _________________________________________, 
telefon _____________________,  
 
 
 
 
 

D E C L A R  
 

 
 1.- că am citit  și că am înțeles în totalitate documentul Norme de Conviețuire ale 
Clubului de Tineret Linx,  
 
 2.- și că mă oblig la îndeplinirea lor pe durata prezentului curs școlar________/________. 
 
 
 
 
Semnat la București, ______ / __________________ / _______________. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nume și semnătură, 


