




Acest document descrie politica și procedurile de safeguarding, respectiv de asigurare a siguranţei  
și a protecţiei copilului în sport.

Documentul a fost elaborat de Fundaţia Terre des hommes, în baza Standardelor Internaţionale 
pentru Copii în Sport (create de International Children in Sport Working Group), a standardelor 
Coaliţiei Internaţionale Keeping Children Safe și în baza Setului de Instrumente pe tema siguranţei 
și protecţiei copiilor dezvoltat de UEFA și Terre des hommes. 

Documentul a fost de asemenea adaptat legislaţiei naţionale și a beneficiat de suportul partenerilor 
de proiect din România, respectiv Autoritatea Naţională pentru Drepturile Persoanelor cu Dizabil-
ităţi, Copii și Adopţii (ANDPDCA), Federaţiei Române de Fotbal și Federaţiei Române de Gimnastică.  

Scopul proiectului Mediu Sigur pentru Copii în Sport este de a promova politicile privind siguranţa 
și protecţia copiilor în mediile sportive și recreaţionale din România și Grecia. 

Această publicaţie a fost realizată în cadrul proiectului european „Mediu sigur pentru copii în sport”
(“Keeping Children Safe in Sport”), co-finanţat de Programul Drepturi, Egalitate și Cetăţenie al Uniunii 
Europene (REC 2014-2020) și coordonat de Fundaţia Terre des hommes România, în parteneriat 
cu Terre des hommes Grecia și Terre des hommes Ungaria. Conţinutul său este responsabilitatea 
exclusivă a autorilor și nu reflectă opiniile Comisiei Europene. Comisia Europeană nu poate fi trasă 
la răspundere pentru orice utilizare a informațţiilor conţținute în aceasta.
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INTRODUCERE

1. DEFINIŢII GENERALE 

1.1. Safeguarding - definiţie:

[NUMELE ORGANIZAŢIEI DVS
PROCEDURI DE SAFEGUARDING 

Măsuri de monitorizare și evaluare sunt menite 
să urmărească procesul de soluţionare a unor 
incidente și să verifice faptul că procedurile 
de safeguarding sunt respectate în context și 
implementate adecvat.

Prin acest document, [instituţia noastră/organizaţia/
federaţia] se angajează ca aceste proceduri să fie 
aplicate și respectate, în conformitate cu legea. 
Persoanele vizate de sfera de aplicare a acestor pro-
ceduri le vor citi, semna și implementa.

Procedurile se aplică tuturor persoanelor din or-
ganizaţie, după cum sunt specificate mai jos:

membrii Consiliului/Director ai [NUMELE ORGA-
NIZAŢIEI DVS];
membrii personalului [NUMELE ORGANIZAŢIEI 
DVS] inclusiv, dar fără a se limita la angajaţi 
(antrenori, sportivi, personalul tehnic etc.), 
prestatorii de servicii și consultanţi;
copiii și părinţii;
voluntarii [NUMELE ORGANIZAŢIEI DVS].

Procedurile se aplică și altor organizaţii, precum 
donatorii, asociaţii ale suporterilor [NUMELE 
ORGANIZAŢIEI DVS] care sunt activi prin programele 
organizaţiei și au contact cu copiii. 

În continuarea documentului, vom denumi Pro-
cedurile de safeguarding - Proceduri.

Obiectivul procedurilor de safeguarding: 

Asigurarea unui cadru adecvat și sigur în timpul 
desfășurării activităţilor sportive ale copiilor, respectiv 
activităţi de performanţă, recreaţionale sau specifice 
sportului de masă. 
Procedurile sunt implementate ca o dovadă a anga-
jamentului organizaţiei noastre de a ne asigura că toţi 

’’Safeguarding’’, în traducere ”Siguranţa în sport” este 
definită ca fiind responsabilitatea organizaţiei de a se 
asigura că sportul este o experienţă sigură, pozitivă și 
care aduce bucurie tuturor copiilor și că toţi copiii sunt 
protejaţi și feriţi de a trăi experienţe abuzive sau cu 
potenţial vătămător și/sau dăunător atunci când sunt 
implicaţi în activităţi sportive, în funcţie de capacitatea 
lor fizică și mentală și la orice nivel de implicare 
(performanţă, sport de masă, mediu recreaţional). 

Responsabilitatea pe care o au organizaţiile este de 
a se asigura că personalul, operaţiunile și programele 
lor nu dăunează copiilor, adică nu expun copiii la riscul 
de vătămare și la abuz, și că orice suspiciuni pe care 
organizaţia le are legat de nerespectarea siguranţei 
copiilor, în mediul sportiv în care ei activează, este 
semnalată autorităţilor îndreptăţite (def. conform 
Coaliţiei Internaţionale „Keeping Children Safe”). 

Siguranţa copiilor în sport se referă la acţiunile pe 
care le întreprindem pentru a ne asigura că toţi copiii 
beneficiază de condiţii de siguranţă și sunt protejaţi 
de orice prejudiciu atunci când sunt implicaţi în mod 
direct sau indirect în programele și activităţile noastre 
de sport/joc.
Procedurile de safeguarding includ: măsuri de 
prevenţie, măsuri de răspuns și măsuri de monitorizare 
și evaluare. 

Măsurile de prevenţie sunt măsurile menite să 
reducă riscurile ca un copil să fie vătămat;
Măsurile de răspuns sunt măsurile menite să 
asigure faptul că, în caz de apariţie sau suspectare 
a unui incident, acest lucru nu este trecut cu 
vederea și că se întreprind acţiuni prin care se 
răspunde concret la orice situaţii potenţiale de 
risc, se asigură și se verifică asistarea copilului și 
se previne reapariţia, pe cât posibil, a unor situaţii 
similare. 
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COPIL Conform acestor proceduri de safeguarding și în acord cu Convenţia ONU cu privire la 
Drepturile Copilului din 1989 și Legea 272/2004, copil este orice persoană cu vârsta sub 
optsprezece ani. 

ABUZUL înseamnă orice acţiune voluntară a unei persoane care se află într-o relaţie de 
responsabilitate, încredere sau de autoritate faţă de copil, prin care viaţa, dezvoltarea 
normală fizică, mintală, spirituală, morală și socială, integritatea corporală și sănătatea 
fizică și mintală a copilului sunt puse în pericol (conform Legii nr. 272/2004 privind 
protecţia și promovarea drepturilor copilului, republicată, cu modificările și completările 
ulterioare) - Informaţii suplimentare cu privire la tipurile, semnele și simptomele abuzului 
se regăsesc în Anexa 1 – Recunoașterea abuzului asupra copilului.  

PREJUDICIU orice acţiune care compromite siguranţa și bunăstarea unui copil. Prejudiciile pot apărea 
în diferite circumstanţe, ori atunci când o persoană alege în mod intenţionat să își 
folosească greșit autoritatea sau încrederea de care se bucură și abuzează un copil, ori 
pentru că practicile de safeguarding sunt insuficiente (posibil din cauza lipsei de formare 
și de conștientizare – de exemplu inabilitatea de a supraveghea în mod adecvat copiii sau 
lipsa de intervenţie/acţiune).

Cu toate că procedurile de safeguarding se doresc a fi exhaustive, este posibil să apară circumstanţe care nu 
sunt acoperite în mod explicit sau situaţii în care apar incertitudini privind aplicarea procedurilor. În astfel de 
situaţii, conţinutul procedurilor va oferi orientare în vederea luării măsurilor necesare care vor avea la bază 
interesul suprem al copilului. 

1.2 Definiţii specifice

Luarea la cunoștinţă atât de către fiecare membru 
al organizaţiei (cât și de copii, părinţi și voluntari) 
a celor prevăzute în Codul de conduită specific cu 
privire la responsabilităţile și răspunderea pentru 
respectarea acestora;
Oferirea îndrumărilor pentru identificarea și 
semnalarea oricărei forme de violenţă asupra 
copilului, conform legii nr. 272/2004, a HG 49/2011 
și a Noului Cod Penal (2009);

copiii cu care intrăm în contact (direct sau indirect) 
sunt protejaţi și că bunăstarea lor este promovată, 
iar punerea în aplicare a programelor și activităţilor 
noastre de sport/joc nu le provoacă copiilor niciun 
prejudiciu de sănătate fizică și/sau emoţională. 

Aceste proceduri își propun să își atingă obiectivul 
prin:

Demonstrarea angajamentului și abordării orga-
nizaţiei privind protecţia drepturilor copilului;
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VIOLENŢA
ASUPRA 
COPILULUI

reprezintă forme de rele tratamente produse de către părinţi sau de orice altă persoană 
aflată în poziţie de răspundere, putere ori în relaţie de încredere cu copilul, care produc 
vătămare actuală sau potenţială asupra sănătăţii acestuia și îi pun în pericol viaţa, 
dezvoltarea, demnitatea și moralitatea. În funcţie de caracteristicile și de gravitatea 
faptei, violenţa asupra copilului antrenează răspunderea civilă, disciplinară sau penală 
a făptuitorului/agresorului (definiţia conform Hotărârii de Guvern nr. 49/2011 pentru 
aprobarea Metodologiei-cadru privind prevenirea și intervenţia în echipă multidisciplinară 
și în reţea în situaţiile de violenţă asupra copilului și de violenţă în familie și a Metodologiei 
de intervenţie multidisciplinară și interinstituţională privind copiii exploataţi și aflaţi în 
situaţii de risc de exploatare prin muncă, copiii victime ale traficului de persoane, precum 
și copiii români migranţi victime ale altor forme de violenţă pe teritoriul altor state).

VIOLENŢA 
PSIHOLOGICĂ - 
BULLYING 

este ’’acţiunea sau seria de acţiuni fizice, verbale, relaţionale și/sau cibernetice, într-un 
context social dificil de evitat, săvârșite cu intenţie, care implică un dezechilibru de putere, 
au drept consecinţă atingerea demnităţii ori crearea unei atmosfere de intimidare, ostile, 
degradante, umilitoare sau ofensatoare, îndreptate împotriva unei persoane sau grup de 
persoane și vizează aspecte de discriminare și de excludere socială, care pot fi legate 
de apartenenţa la o anumită rasă, naţionalitate, etnie, religie, categorie socială sau la o 
categorie defavorizată ori de convingerile, sexul sau orientarea sexuală, caracteristicile 
personale, acţiune sau serie de acţiuni, comportamente ce se desfășoară în unităţile de 
învăţământ și în toate spaţiile destinate educaţiei și formării profesionale.’’ 

Sunt excluse termenului de violenţă psihologică – bullying, relaţiile violente dintre adulţi 
și copii și relaţiile violente dintre adulţi care se supun reglementărilor altor acte normative. 

(Definiţie conform art 6¹ din Legea nr. 221/2019 pentru modificarea și completarea Legii 
educaţiei naţionale nr. 1/2011 și Ordinului 4343 din 2020 privind abordarea normelor 
metodologice de aplicare a articolului 7 din Legea Educaţiei Naţionale).
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Participarea la programele și activităţile de sport/joc trebuie să fie o experienţă sigură, pozitivă și 
agreabilă pentru toţi copiii. Toţi copiii au drepturi egale la protecţie, la promovarea bunăstării și participării 
lor, indiferent de vârstă, sex, orientare sexuală, etnie sau origine socială, religie și nivel de abilitate sau 
dizabilitate.

Toate măsurile privind siguranţa în sport a copilului vor respecta și promova interesul superior al copilului.

Fiecare adult care interacţionează cu copilul  în cadrul organizaţiei  este responsabil de siguranţa în sport a 
copilului. Și copiii joacă un rol în propria lor siguranţă în sport, cât și în siguranţa  altor copii,.   

Măsurile de siguranţă în sport trebuie să fie incluzive și nediscriminatorii și să ia în considerare faptul că 
unii copii (precum cei cu dizabilităţi) se pot confrunta cu un risc crescut de abuz asupra lor. 

Comunicarea și deschiderea sunt esenţiale în asigurarea siguranţei copilului în mediile sportive; 

Fiecare membru al organizaţiei are obligaţia să cunoască și să respecte procedurile de safeguarding și să 
prevină potenţialele situaţii de risc de vătămare și de abuz asupra copiilor;

Fiecare membru al organizaţiei, părinţii, voluntarii sau copiii au obligaţia de a semnala orice situaţie de risc 
sau de abuz asupra copiilor;  

Toate preocupările privind siguranţa copilului in sport vor fi tratate cu seriozitate. 

Colaborarea și promovarea parteneriatelor cu instituţii guvernamentale și organizaţii neguvernamentale 
este foarte necesară.  

Confidenţialitatea datelor personale este obligatorie, cu respectarea GDPR, informaţiile personale și 
sensibile ale celor implicaţi (inclusiv numele persoanei care raportează incidentul, al copilului și al 
presupusului făptuitor/autor) vor fi transmise autorităţilor în drept (DGASPC, Poliţie)

Toate măsurile de protecţie a copiilor vor fi luate cu respectarea legislaţiei naţionale în vigoare (Legea cu 
nr. 272/2004).

Respectarea şi garantarea drepturilor copilului se realizează conform următoarelor principii: 
(conform articolului 6 din Legea nr. 272/2004) 

a) respectarea şi promovarea cu prioritate a interesului superior al copilului;
b) egalitatea de șanse şi nediscriminarea;
c) asigurarea unei îngrijiri individualizate şi personalizate pentru fiecare copil;
d) respectarea demnităţii copilului;
e) ascultarea opiniei copilului şi luarea în considerare a acesteia, ţinând cont de vârsta şi de gradul său de 
maturitate;
f) asigurarea protecţiei împotriva abuzului, neglijării, exploatării şi oricărei forme de violenţă asupra 
copilului.’’

1.3 Principii generale
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1.4 Contexte de risc pentru siguranţa în sport a copiilor  

1.4.1 Siguranţa infrastructurii şi a echipamentelor

1.4.2 Siguranţa activităţilor sportive 

1.4.3 Supravegherea copiilor

toalete, stadioane publice, stadioanele echipelor 
adverse etc.). 

O atenţionare sporită trebuie acordată poziţionării și 
stării vestiarelor, toaletelor și dușurilor, accesului la 
un telefon, kitului de prim ajutor, perimetrelor sigure, 
zonelor slab luminate, locaţiei toaletelor spectatorilor 
etc. 

În cazul în care [NUMELE ORGANIZAŢIEI DVS] identifică 
circumstanţe riscante, se vor planifica acţiuni de 
reducere a riscului (supraveghere sporită, efectuarea 
dușului la domiciliu etc.) și se va întocmi un raport 
de soluţionare a reclamaţiilor pentru a îmbunătăţi pe 
viitor infrastructura. (Anexa 2 Evaluarea specifică a 
riscului)

măsurilor adecvate pentru a garanta participarea 
copiilor în condiţii de siguranţă. Astfel de măsuri 
vor fi revizuite periodic, atât în timpul cât și la finalul 
activităţilor, astfel încât experienţa acumulată să 
poată fi luată în considerare pentru viitoare activităţi 
și pentru a se face modificările necesare.

adult supraveghetor. În general, munca prestată de un 
membru al personalului, neînsoţit, va fi evitată. 

Cel puţin doi adulţi trebuie să fie prezenţi când se 
lucrează cu copiii. Se recunoaște că acest lucru nu este 
întotdeauna posibil, dar adulţii vor lucra întotdeauna 
într-un mediu deschis în care să poată fi observaţi de 
alţii.

Folosirea infrastructurii și echipamentelor bine pro-
iectate, sigure și menţinute în condiţii de siguranţă, 
poate avea un impact pozitiv semnificativ în 
îmbunătăţirea protecţiei copiilor care participă la 
programele noastre sportive/de joc. 

[NUMELE ORGANIZAŢIEI DVS] se va asigura 
întotdeauna că nivelurile de siguranţă în propriile 
spaţii destinate antrenamentului, săli de sport, dotări 
și echipamente, precum și cele pe care le folosesc în 
deplasări respectă standardele de siguranţă aprobate 
naţional. 

Se va acorda o atenţie sporită planificării utilizării 
tu turor instalaţiilor suplimentare care sunt în 
proprietatea și îngrijirea unei terţe părţi (plaje publice, 

Atât timp cât participă la activităţile clubului , 
copiii participă la o serie de activităţi dificile și/sau 
distractive cu diferite cerinţe fizice sau emoţionale, 
[NUMELE ORGANIZAŢIEI DVS] va evalua întotdeauna 
riscurile existente (Anexa 2 Evaluarea riscului specific) 
care apar în planificarea activităţilor și în asigurarea 

Forme posibile de abuz asupra copilului se pot produce 
în absenţa unei supravegheri adecvate a adulţilor.  
Atribuţiile presupun acordarea unei atenţii sporite și 
specifice contextului în care are loc supravegherea. 

Printre aspectele care vor fi luate în considerare în 
planificarea supravegherii sunt: numărul de copii 
care participă, vârsta, sexul, precum și formarea 
personalului de supraveghere și raportul dintre copii/
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1.4.4 Relaţiile 

1.4.5 Vătămarea corporală sau emoţională și accesul copiilor 
victime la prim ajutor și tratament medical și psihologic

1.4.6 Contact fizic/Intimitate și accesul la facilităţi 

1.4.7 Presiunea de a performa

deoarece crește riscul a unor potenţiale situaţii de 
abuz de autoritate și de încredere care pot determina 
diferite forme de violenţă asupra copiilor. 

[NUMELE ORGANIZAŢIEI DVS] va implementa 
procedurile de monitorizare, responsabilizare și 
transparenţa precum și cele de control pentru 
personalul în poziţii de autoritate.

toate activităţile și operaţiunile vor fi suspendate până 
când se remediază situaţia. 

În plus, în cazul producerii unei îmbolnăviri sau în caz 
de vătămarea/rănirea copilului/tânărului, incidentul va 
fi luat în serios, iar toate deciziile referitoare la îngrijirile 
fizice și medicale și/sau psihologice vor fi luate în 
interesul superior al copilului, în relaţie cu părinţii sau 
reprezentanţii legali și în conformitate cu legislaţia 
aplicabilă. (Anexă Confidenţialitate, Consimţământ, 
Proceduri în caz de urgenţă ) 

Acestea vor fi monitorizate prin proceduri care să 
asigure respectarea intimităţii copiilor. Vor exista 
adulţi responsabili de supravegherea copiilor în toate 
aceste contexte. (Anexă 3 Intimitatea și utilizarea în 
siguranţă a vestiarelor)

comportamentul personalului și voluntarilor săi că 
nu este compromisă plăcerea copiilor de participa la 
activităţi și programe de sport/joc din cauza presiunii 
puse pe ei de a câștiga. Copiii vor fi capacitaţi să facă 
efort, dezvoltându-le încrederea în sine și propria 
dorinţă de a fi mai bun.

(Anexa: Codul de conduită)

Între copii și adulţii în poziţie de autoritate pot apărea 
și se pot dezvolta relaţii apropiate și de încredere. 
Antrenorii, sportivii, personalul tehnic și alţii asemenea, 
de multe ori joacă un rol important în viaţa lor, mai ales 
dacă copiii nu sunt în relaţii bune, de susţinere cu alţi 
adulţi semnificativi pentru ei.  

Deși aceste relaţii le pot fi benefice copiilor din multe 
puncte de vedere, ele vor fi monitorizate îndeaproape, 

Aproape toate sporturile presupun riscul de vătămare 
corporală. Totuși, dorinţa de a obţine performanţe și 
victorii poate conduce la situaţii în care copiii sunt 
împinși dincolo de limita rezonabilă sau adecvată 
vârstei și nivelului abilităţilor lor sau capacitării lor de 
a face efort. 

[NUMELE ORGANIZAŢIEI DVS] are standarde clare 
și proceduri de prim ajutor și urgenţe medicale și 
psihologice  în conformitate cu legislaţia naţională și 
bunele practici. În cazul producerii unei situaţii în care 
aceste standarde și proceduri nu sunt puse în aplicare, 

Situaţiile care presupun contact fizic (de exemplu băi, 
dușuri, vestiare, dormitoare, cabinete de fizioterapie 
sau alte cabinete care pot fi medicale/de psihologie), 
pot oferi cadrul unei situaţii de risc pentru abuz sexual, 
bullying, cyberbullying, grooming etc. 

Victoria este o parte importantă a sportului și a 
activităţilor fizice; totuși dorinţa de a câștiga poate 
conduce la situaţii în care copiii sunt împinși dincolo 
de limita rezonabilă sau adecvată vârstei și nivelului 
abilităţilor lor. A supune copiii insistenţelor și presiunii 
extreme de a performa poate avea efecte nocive 
asupra lor, de ordin psihologic, emoţional și fizic. 
[NUMELE ORGANIZAŢIEI DVS] se va asigura, prin 
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orice comportament mediat de tehnologie, identificat 
în spaţiul de social-media, website-uri, mesagerie. 

Această formă de violenţă nu se limitează la 
comportamente repetate de tip: e-mailuri, postări, 
mesaje, imagini, filme cu un conţinut abuziv/jignitor/
ofensator, aceasta însemnând, de asemenea, și 
excluderea deliberată/marginalizarea unui copil în 
spaţiul online, spargerea unei parole de cont personal 
de e-mail, derulate pe grupuri și reţele de socializare 
online sau prin alte forme de comunicare electronică 
online; 

(conform definiţiei din art. 7 din Legea nr. 221/2019 
de modificare a Legii Educaţiei Naţionale nr. 1/2011) 

Copiii se pot confrunta cu situaţii de cyberbullying, 
prin intermediul diferitelor platforme și dispozitive 
digitale. Cyberbullying-ul poate fi evident (deschis) 
sau ascuns (închis) sub forma comentariilor, textelor 
sau chiar al diseminării fotografiilor, videoclipurilor și 
înregistrărilor discuţiilor etc. 

În cazurile de bullying, este necesară atât susţinerea 
copilului victimă cât și a martorilor și găsirea celei 
mai bune soluţii pentru reabilitarea copilului cu 
comportament agresiv pentru ca niciunul dintre copii 
să nu fie abuzat. Astfel vor fi promovate bunăstarea și 
interesele copiilor implicaţi .

Se va adopta o abordare pro-activă cu toleranţă  
ze ro la bullying, inclusiv acţiuni de sensibilizare, 
capacitându-i pe copii să ceară ajutor și să ia în serios 
orice incident de hărţuire. 

Bullying-ul este un comportament agresiv, abuziv și 
de nedorit în rândul copiilor/tinerilor de vârstă școlară, 
care implică un dezechilibru de putere, real sau 
perceput, între copiii mai mari, mai puternici, încrezători 
în forţele proprii și alţi copii. Comportamentul este 
repetat sau are potenţialul de a se repeta în timp. Atât 
copiii care sunt agresaţi, cât și copiii cu comportament 
agresiv pot avea probleme psihologice și de conduită 
grave și de durată.

„Puterea” poate fi, fără a limita, forţa fizică, abilităţile 
deosebite, accesul la informaţii jenante, popularitatea 
s.a. și este utilizată de copilul cu comportament 
agresiv pentru a controla sau a dăuna altor copii. 
Dezechilibrele de putere se pot schimba în timp și în 
situaţii diferite, chiar dacă implică aceleași persoane. 
Astfel de comportamente de intimidare/hărţuire se 
întâmplă de mai multe ori sau au potenţialul de a se 
întâmpla mai mult de o dată. 

Comportamentul de violenţă psihologică - bullying 
poate fi identificat prin trei criterii care îl fac să 
se diferenţieze de alte acte de violenţă: este un 
comportament agresiv intenţionat; are un caracter 
repetitiv, de-a lungul unei perioade de timp; are 
caracter relaţional, în cadrul relaţiei apărând un 
dezechilibru de forţe.

Cyberbullying-ul, forma de violenţă psihologică - 
bullying manifestată în mediul digital, constă în 
acţiuni care se realizează prin intermediul reţelelor de 
internet, utilizând calculatorul, tableta, telefonul mobil 
și poate cuprinde elemente de hărţuire online, alături 
de un conţinut ilegal și/sau ofensator care se referă la 

1.4.8 Bullying-ul și cyberbullying-ul 
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ORGANIZAŢIEI DVS) protecţia copilului este un aspect 
de o importanţă vitală și este o prioritate care trebuie 
să fie integrată în toate aspectele operaţiunilor 
noastre.

Angajaţii, antrenorii, consultanţii și voluntarii sunt 
responsabili de familiarizarea cu procedurile de 
safeguarding și cu codul de conduită asigurând 
siguranţa și bunăstarea copiilor și a tinerilor. 

Având în vedere că posibilii agresori ai copiilor ar putea 
căuta adesea locuri de muncă care prin natura lor îi 
aduc mai aproape de copii, [NUMELE ORGANIZAŢIEI 
DVS] va aplica întotdeauna proceduri de recrutare 
de personal stricte pentru a putea asigura verificarea 
personalului (antrenori, sportivi, personal tehnic etc.) 
și a voluntarilor în mod eficient și pentru a proteja 
copiii de agresori și de persoane cu antecedente de 
abuz asupra copilului.

Printre procedurile stricte de recrutare se numără 
acţiunile de preselecţie, selecţie și postselecţie – ce 
asigură aplicarea unor măsuri de protecţie. (Anexa 6 
Recrutare strictă) 

(Anexa 6 – Recrutare strictă) 

Niciun angajat, persoană contractantă sau voluntar nu 
va începe lucrul cu copiii până când nu s-au încheiat 
toate procesele de recrutare descrise în Procedura de 
Recrutare strictă. 

Consemnările privind practicile de recrutare stricte, 
respectiv cazierul judiciar, referinţele, declaraţiile pe 
propria răspundere, copiile semnate ale politicii de 
safeguarding și a codului de conduită vor fi păstrate 
la dosarul fiecărui angajat/sau voluntar, conform 
reglementărilor în vigoare privind protecţia datelor 
personale. 

Procedurile de safeguarding reafirmă și întăresc 
angajamentul organizaţiei noastre de a le asigura 
copiilor siguranţa și de a-i proteja împotriva oricăror 
forme de risc sau de tratament abuziv. Pentru [NUMELE 

Protecţia și promovarea bunăstării copilului în mediul 
sportiv este responsabilitatea tuturor adulţilor care 
interacţionează cu copiii. Totuși, pentru a asigura 
implementarea procedurilor, [NUMELE ORGANIZAŢIEI 
DVS] va identifica și va desemna la nivel administrativ 
o Persoană Responsabilă cu Siguranţa Copilului care 
se va asigura că politica și procedurile sunt respectate 
în cadrul organizaţiei și că se realizează legătura 
cu Persoanele Responsabile cu Siguranţa Copilului 
din alte organizaţii, inclusiv asociaţiile naţionale și 
cluburile afiliate de amatori și de profesioniști.

Rolul Persoanei Responsabile cu Siguranţa Copilului 
este acela de persoană resursă, care transmite  
informaţii, susţine și oferă asistenţă organizaţiei în 
punerea în aplicare a procedurilor de safeguarding, 
inclusiv a acelora care răspund la suspiciunile de abuz 
și la situaţiile riscante. 

Această persoană trebuie să aibă abilităţi bune de 
comunicare, de a-i asculta pe copii și de reacţiona cu 
celeritate la ceea ce copiii sesizează. 

(Anexa 4 – Rolurile și responsabilităţile persoanei 
responsabile cu siguranţa copilului) 

CEO/Directorul/Managerul General are responsa bi-
litatea de a se asigura că siguranţa copiilor în sport 
este o prioritate la nivelul politicii organizaţionale. 

Managerul de Resurse Umane are responsabilitatea 
de a se asigura că angajaţii și voluntarii sunt verificaţi 
corespunzător (prin cazier si certificat de integritate 
comportamentala) atunci când sunt angajaţi și de 
asemenea prin verificări periodice de sănătate. 

2.1.1 Adoptarea  unor proceduri de safeguarding 

2.1 Măsuri de prevenţie

2.1.2 Roluri și Responsabilităţi

MĂSURI
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Orice încălcare a acestei politici, a procedurilor 
de safeguarding sau a codului de conduită va fi 
tratată cu celeritate, păstrându-se confidenţialitatea 
informaţiilor, conform procedurilor corespunzătoare 
contractelor de muncă și conform cerinţelor legale.

Dacă se produce o încălcare a codului de conduită 
(o suspiciune sau o raportare) se poate solicita 
începerea unei investigaţii de către o persoană neutră 
(care are expertiza necesară în siguranţa copilului) 
prin intermediul echipei de management sau echipei 
dedicate siguranţei și protecţiei copilului din cadrul 
[NUMELE ORGANIZAŢIEI DVS], care va proceda 
conform procedurilor și a legilor în vigoare.

Dacă se identifică existenţa unui abuz, [NUMELE 
ORGANIZAŢIEI DVS] va lua măsurile necesare împotriva 
agresorului ce a  încălcat drepturile copilului sau nu a 
respectat regulamentul [NUMELE ORGANIZAŢIEI DVS]. 

Se va acorda atenţie evaluării riscului cu care se 
confruntă copiii și posibilităţii ca agresorul sau 
potenţialii agresori să fie suspendaţi din organizaţie 
până la momentul finalizării investigaţiilor relevante.

Măsurile disciplinare pentru neconformitate pot porni 
de la un avertisment sau de la o suspendare, la care 
se pot adăuga formări suplimentare și măsuri de 
conștientizare, până la concediere sau rezilierea unui 
contract ori acord. Aceste măsuri disciplinare se vor 
aplica fără a elimina punerea în aplicare a oricărei 
sancţiuni penale impuse. 

De asemenea, copiii vor semna și ei un cod de 
conduită pentru a înţelege clar care sunt așteptările 
privind comportamentul și rolul pe care îl joacă fiecare 
dintre ei în respectarea și asigurarea condiţiilor de 
siguranţă pentru ei și pentru alţi copii. (Anexa 15 Codul 
de conduită al copiilor) 

2.1.4 Procesul disciplinar în situaţii de neconformitate

Un cod de conduită clar se va impune tuturor 
persoanelor care lucrează pentru și în numele [NUMELE 
ORGANIZAŢIEI DVS]. Acesta stabilește așteptări clare 
în privinţa siguranţei în sport a copilului și oferă 
detalii privind atât comportamentele dezirabile, cât și 
comportamentele absolut interzise. (Anexa 5 – Codul 
de conduită).

Toate interacţiunile cu [NUMELE ORGANIZAŢIEI 
DVS] și toate activităţile organizate de [NUMELE 

2.1.3 Codul de conduită
ORGANIZAŢIEI DVS] vor depinde de semnarea și 
acordul privind dispoziţiile acestui cod de conduită din 
partea persoanei respective, iar codul de conduită va fi 
inclus în toate contractele de muncă și în alte acorduri 
care intră în domeniul de aplicare al acestei proceduri 
de safeguarding. 

Copiii din club vor fi consultaţi și implicaţi în crearea 
propriului lor cod de conduită, care va fi asumat atât 
de ei, cât și de părinţii acestora, prin acord scris. 

Toţi cei care lucrează pentru și în numele [NUMELE 
ORGANIZAŢIEI DVS] precum furnizorii de servicii/
echipamente sportive, comunitatea, copiii și părinţii 
lor/reprezentanţii lor legali precum si alţi actori din 
societate, vor fi informaţi cu privire Procedurile de 
Siguranţă în Sport pentru copii și vor putea recunoaște  
și raporta abuzurile.  

[NUMELE ORGANIZAŢIEI DVS] va publica online aceste 
proceduri și le va menţiona tuturor furnizorilor și 
actorilor implicaţi în activităţile sportive. Un exemplar 
al acestor proceduri va fi afișat în locul în care se 
desfășoară activităţile și programele sportive/de joc.

[NUMELE ORGANIZAŢIEI DVS] va asigura tuturor 
antrenorilor și voluntarilor formarea adecvată în ceea 
ce privește politica și procedurile de safeguarding, 
precum și orice alte informaţii suplimentare în materie 
de siguranţă a copilului, atât formal cât și informal 
(e.g. prin discuţii și întâlniri ale echipelor).

În plus, se poate asigura formare specializată în 
domeniul bunăstării, protecţiei și siguranţei copilului, 
în funcţie de natura activităţii întreprinse și de rolul 
personalului vizat, voluntarilor, antrenorilor etc., în 
funcţie de contextul activităţii și de experienţa lor.

2.1.5 Informare, conștientizare 
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Deși [NUMELE ORGANIZAŢIEI DVS] asigură orientare 
și formare privind drepturile și obligaţiile conform 
procedurilor și rolurilor individuale specifice, toţi 

În cadrul procedurilor de safeguarding s-au evidenţiat 
o serie de situaţii care necesită evaluarea imediată a 
riscului; totuși, acest lucru nu înseamnă că evaluarea 
riscului trebuie să fie luată în considerare doar în acele 
momente. 

Evaluarea riscurilor privind siguranţa și protecţia 
copilului, cât și strategiile de prevenţie sunt integrate 
în procesele existente de evaluare a riscului la toate 
nivelurile organizaţionale și sunt revizuite periodic.

În plus, [NUMELE ORGANIZAŢIEI DVS] va efectua o 
evaluare specifică a riscului pentru fiecare activitate, 
inclusiv pentru călătorii și evenimente sportive locale 
desfășurate local sau în deplasare, pentru a identifica 
și minimiza riscurile potenţiale. Responsabilitatea 
de a asigura evaluarea riscului îi aparţine persoanei 
responsabile de activitate. (Vezi Anexa 2 Evaluarea 
specifică a riscului)

Vulnerabilităţile specifice și nevoile copiilor vor fi luate 
în considerare în timpul evaluărilor de risc și se vor 
lua măsuri specifice pentru a se asigura îngrijirea și 
supravegherea copiilor. Persoanele responsabile de 

adulţii au responsabilitatea personală de a solicita 
clarificări și recomandări suplimentare dacă nu le sunt 
clare atribuţiile rolurilor lor.

activitate vor monitoriza în permanenţă și vor modifica 
tipul de intervenţie al evaluărilor de risc în timp ce 
efectuează astfel de activităţi.

Datele de contact pentru situaţii de urgenţă, 
formularele de consimţământ și informaţiile medicale 
vor fi colectate de la părinţi pentru fiecare copil, înainte 
de participarea lor la activităţi fizice, iar informaţiile 
trebuie să devină disponibile doar acelor persoane 
care au responsabilitatea protecţiei copiilor pe 
perioada activităţilor sportive. 

(Vezi Anexa 7 - Formular de consimţământ, Anexa 8  - 
Formular Medical] 

Dacă rezultatele evaluării arată că sunt prea multe 
riscuri care nu pot fi reduse la un nivel acceptabil, 
activitatea nu se va desfășura.  

[NUMELE ORGANIZAŢIEI DVS] va asigura activităţi de 
verificare de rutină periodice pentru a se asigura că 
riscurile privind siguranţa copiilor sunt identificate la 
timp și intervenţia se face cu celeritate. 

2.1.6 Evaluarea riscului

Numeroase forme de violenţă asupra copilului se 
produc în absenţa unei supravegheri adecvate. 

Pentru a preveni și a răspunde în mod activ potenţialelor 
incidente și situaţii de agresiune, [NUMELE ORGANI-
ZAŢIEI DVS] se va asigura întotdeauna că pune în 
aplicare o supraveghere adecvată, proactivă, iar 
activităţile sunt realizate conform legislaţiei naţionale 
și bunelor practici. 

Copilul are dreptul de a fi protejat împotriva abuzului, 
neglijării, exploatării, traficului, migraţiei ilegale, răpirii, 
violenţei, pornografiei prin internet, precum şi a oricăror 
forme de violenţă, indiferent de mediul în care acesta 
se află: familie, instituţii de învăţământ, medicale, 
de protecţie, medii de cercetare a infracţiunilor şi de 
reabilitare/detenţie, internet, mass-media, locuri de 

muncă, medii sportive, comunitate etc. (articol 89 din 
legea 272/2004). 

(Anexa 9 - Îndrumări pentru supravegherea activităţilor 
și deplasărilor inclusiv a șederilor peste noapte).

În general, se vor evita situaţiile în care un adult să 
rămână singur cu un copil. Când se lucrează cu copiii, 
trebuie să fie prezenţi cel puţin doi adulţi. Deoarece 
acest lucru nu este întotdeauna posibil, adulţii vor 
lucra întotdeauna într-un mediu deschis în care să 
poată fi observaţi de alţii, preferabil să lucreze cu 
grupuri de copii și nu individual cu fiecare copil.

Dacă se asigură tratament medical sau alt tip de 
îngrijire personală, copilului trebuie să i se garanteze 
dreptul de a avea prezent alături de el părintele sau 

2.1.7 Supravegherea copiilor
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Sportivii minori vor fi înștiinţaţi, în prezenţa unui adult, 
că au fost selectaţi pentru un control antidoping și vor 
fi însoţiţi de un părinte sau un adult desemnat sau de 
un reprezentant al echipei pe tot parcursul procedurii 
de prelevare a probelor. 

În cazul în care un sportiv minor declină dreptul de a 
alege un reprezentant care să fie prezent pe durata 
procedurii de prelevare a probelor, va fi prezent un 
martor în timpul colectării probei de urină, alături de 
ofiţerul de control anti-doping. 

Părinţilor/reprezentanţilor legali li se recomandă 
cu tărie să îi însoţească pe sportivii minori în timpul 
procesului de prelevare a probelor. Părinţii trebuie sa 
fie informaţi, să își exprime acordul și să fie prezenţi la 
prelevarea probelor biologice ale copilului. 

[NUMELE ORGANIZAŢIEI DVS] se va asigura de res-
pectarea normelor metodologice ale Agenţiei Naţionale 
Anti-Doping și ale legislaţiei în vigoare pentru minori 
(articolele 41, 42, 43 din Codul Civil).

2.1.8 Probe Anti-Doping  

un adult, respectiv antrenorul din club, un voluntar 
la alegerea lui. Copilului nu i se va asigura îngrijirea 
personală (precum spălatul) de către altcineva, dacă 
are el singur capacitatea de autonomie.

Vestiarele, dușurile etc. vor fi supravegheate, dar în 
modalităţi care să asigure respectarea intimităţii 
copiilor (Anexa 3 Intimitate și utilizarea în condiţii de 
siguranţă a vestiarelor).

În perioada de timp când copiii își schimbă echi-
pamentul sportiv, în vestiar vor fi prezenţi doar 
adulţii responsabili de supravegherea copiilor, nimeni 
altcineva (de ex. jurnaliști, părinţi, prieteni ai sportivilor) 
neavând voie să fie prezent în spaţiul respectiv. 

Pe durata deplasărilor cu ședere peste noapte (oca-
zionate de meciurile în deplasare și de cantonamente), 
copiii nu vor dormi singuri în aceeași cameră cu adulţii 
care îi supraveghează, cu excepţia cazurilor în care 
copilul este înrudit cu adultul sau adultul a primit 
însărcinarea din partea părinţilor sau reprezentanţilor 
legali ai copilului să îl sprijine pe acesta.

Se vor stabili proceduri clare pentru a gestiona situaţiile 
în care copilul se pierde sau dispare ori un părinte sau 
reprezentant legal al copilului nu se prezintă pentru 
a-și lua copilul acasă. 

nesolicitate, Persoana Responsabilă cu Siguranţa 
Copilului va primi aceste informaţii și va acţiona în 
consecinţă, putând face sesizări online Inspectoratului 
General al Poliţiei Române sau la CERT-RO. Cum copiii 
și adulţii au de obicei asupra lor dispozitive conectate 
la internet cu opţiuni de fotografiere/filmare, este 
important ca ei să fie familiarizaţi cu ceea ce este 
inclus in codul de conduită, referitor la utilizarea 
internetului, a fotografiilor, a videoclipurilor și reţelelor 
de socializare.

’’(1) Copilul are dreptul la protejarea imaginii sale 
publice şi a vieţii sale intime, private şi familiale.

(2) Este interzisă orice acţiune de natură să afecteze 

[NUMELE ORGANIZAŢIEI DVS] identifică riscurile și 
ia măsurile de safeguarding adecvate referitoare la 
modul de comunicare și interacţiune online, inclusiv 
prin reţelele de socializare, a copiilor și tinerilor prin 
utilizarea fotografiilor și a videoclipurilor. 

(Vezi Anexa 10 Protecţie și siguranţă online)

Toate dispozitivele conectate la internet oferite de 
[NUMELE ORGANIZAŢIEI DVS], inclusiv laptopuri și 
telefoane inteligente, vor fi folosite doar în scopul 
desfășurării activităţii sportive și vor avea filtre 
parentale adecvate pentru a preveni accesul copiilor 
la site-uri web neadecvate vârstei. În cazul în care 
se primesc materiale cu caracter ofensator sau 

2.1.9 Tehnologia de Comunicare prin Internet

Mediul online și reţelele de socializare



Politica și procedurile de safeguarding pentru copii în sport 19

ca furnizori de servicii sociale, instituţii publice sau 
private, în scopul de a obţine avantaje personale/
instituţionale sau de a influenţa deciziile autorităţilor 
publice. (conform art. 27 din Legea 272/2004)

Întrucât fotografiile și videoclipurile pot fi folosite în 
scopul intimidării în mediul online (cyberbullying), 
[NUMELE ORGANIZAŢIEI DVS] va restricţiona utilizarea 
acestor dispozitive în anumite zone și situaţii (băi, 
vestiare etc.), conform Anexei 3 Intimitatea și folosirea 
în condiţii de siguranţă a vestiarelor.

Întotdeauna va fi respectată demnitatea copiilor;
Nu vor fi realizate niciodată fotografii sau video-
clipuri ale copiilor care sunt dezbrăcaţi sau îmbră-
caţi inadecvat;
Fotografiile vor pune accentul pe activitate și nu 
pe un anumit copil sau tânăr;
Fotografierea sau filmarea videoclipurilor sunt 
rezervate strict uzului profesional. Personalul 
și voluntarii sunt încurajaţi să aprecieze și să 
distribuie doar materialele aprobate și publicate;
Va fi obţinută în acest sens, permisiunea copilului 
și a părintelui/persoanei responsabile de îngrijirea 
sa;
Copilul/tânărul este îndrumat să nu pozeze în 
maniere inadecvate (nedemne, conotaţii sexuale 
etc.);
Imaginile cu copii care au potenţial de a fi utilizate 
în scop ofensator, nu vor fi folosite;
Orice fotografie sau filmare neadecvate vor 
fi raportate către Persoana Responsabilă cu 
Siguranţa Copilului într-un interval de 24 de ore.

imaginea publică a copilului sau dreptul acestuia la 
viaţă intimă, privată şi familială.

(3) Participarea copilului în vârstă de până la 14 
ani la dezbateri publice în cadrul unor programe 
audiovizuale se poate face numai cu consimţământul 
scris al acestuia şi al părinţilor sau, după caz, al altui 
reprezentant legal.

(4) Copiii nu pot fi folosiţi sau expuşi de către părinţi, 
reprezentanţi legali, alte persoane responsabile de 
creşterea şi îngrijirea lor, organisme private acreditate 

Deși fotografiile și videoclipurile marchează activităţile 
pe care le desfășurăm și înregistrează amintiri speciale, 
ele pot deveni o potenţială sursă de abuz asupra 
copiilor. Măsurile de protecţie a copiilor presupun 
ca expunerea publică a fotografiilor și videoclipurilor 
să se realizeze într-o manieră prudentă, adecvată și 
întotdeauna cu acordul celor filmaţi/fotografiaţi. 

Astfel, nu se vor posta fotografii sau videoclipuri în 
mediul online și nici nu vor fi folosite în alte scopuri 
(precum pentru promovarea [NUMELE ORGANIZAŢIEI 
DVS]) fără a avea permisiunea expresă a copilului și 
părinţilor/tutorilor (Anexa 7 - Consimţământ)

Fotografiile și videoclipurile realizate profesional 
în numele [NUMELE ORGANIZAŢIEI DVS] vor adera 
la următoarele principii și vor ţine cont de interesul 
suprem al copilului. Astfel:

Fotografii vor fi verificaţi și informaţi cu privire 
la Procedura de siguranţă a copilului (de safe-
guarding);

Folosirea fotografiilor și a videoclipurilor
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În situaţia necesităţii raportării situaţiei constatate, 
existând suspiciunea de violenţă asupra copilului, 
este informată direcţia generală de asistenţă socială 
și protecţia copilului (DGASPC) din judeţul/sectorul 
respectiv, în vederea asigurării protecţiei și siguranţei 
copilului, respectând cadrul legal naţional și interesul 
superior al copilului. Prin urmare, vor fi implicate doar 
persoanele a căror participare este necesară pentru 
a investiga suspiciunea de abuz sau pentru a oferi 
asistenţă medicală sau psihologică copilului. Se va 
consemna în scris fiecare intervenţie, iar documentul 
va fi semnat de către persoanele implicate și de 
către Persoana Responsabilă cu Siguranţa Copilului 
din [NUMELE ORGANIZAŢIEI DVS] și va fi transmis 
DGASPC și poliţiei. În situaţiile care impun se solicită 
și sprijinul serviciului de ambulanţă.

se confirmă, [NUMELE ORGANIZAŢIEI DVS] nu va lua 
măsuri punitive împotriva persoanei care a efectuat 
semnalarea acestor suspiciuni, cu excepţia cazurilor 
în care se constată intenţii răuvoitoare.

Responsabilă cu Siguranţa Copilului (introduceţi 
datele sale de contact) sau, în situaţiile în care acest 
lucru nu este posibil (incidentul îl/o privește), șefului 
de departament, managerului de Resurse Umane sau 
Directorului/Președintelui  [NUMELE ORGANIZAŢIEI 
DVS].  

 [NUMELE ORGANIZAŢIEI DVS] are o procedură clară 
pentru raportarea și investigarea incidentelor și 
preocupărilor care este comunicată tuturor celor care 
lucrează cu organizaţia, inclusiv copiilor și familiilor.

(Anexa 11 Abordarea incidentelor și a preocupărilor 
privind siguranţa copilului în mediile sportive]

Consemnările scrise ale tuturor rapoartelor primite 
(chiar și raportările vagi) vor fi stocate într-un loc 
sigur, confidenţial de către Persoana Responsabilă cu 
Siguranţa Copilului, indiferent de rezultatul raportării.

Toate raportările, investigaţiile și managementul 
incidentelor privind siguranţa copilului vor fi în 
conformitate cu legislaţia naţională (Legea nr. 
272/2004 și HG nr. 49/2011). 

Situaţiile de violenţă semnalate vor fi investigate 
de către profesioniști interni sau externi (Direcţiile 
Generale de Asistenţă Socială și Protecţia Copilului, 
Poliţie) în funcţie de natura și gravitatea lor. În 
situaţia în care se semnalează o suspiciune care nu 

2.2 MĂSURI DE INTERVENŢIE 

Toate incidentele și preocupările privind siguranţa 
și bunăstarea copiilor vor fi tratate cu seriozitate și 
soluţionate conform procedurilor de safeguarding. 

[NUMELE ORGANIZAŢIEI DVS] va asigura cadrul de 
semnalare a suspiciunilor de abuz (inclusiv raportările 
anonime). Raportările vor fi direcţionate către Persoana 

2.2.1 Tratarea incidentelor și preocupărilor privind protecţia 
copilului

2.2.2 Raportarea  incidentelor

2.2.3 Clauza de protecţie a avertizorilor de integritate
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de implementare a acestei proceduri, în vederea 
minimizării riscurilor identificate. (Anexa 14 - Formular 
pentru planul de acţiune și progresele realizate)

Periodic, [NUMELE ORGANIZAŢIEI DVS] va solicita 
o evaluare externă a implementării și a gradului de 
adecvare a procedurilor de safeguarding pentru copii, 
în sport. 

Procedurile de safeguarding vor fi revizuite în fiecare 
an, dacă situaţia o impune.

documente considerate necesare pentru a implementa 
aceste proceduri de safeguarding. 

Pentru întrebări referitoare la acest document, vă 
rugăm să contactaţi Persoana Responsabilă cu 
Siguranţa Copilului  din [NUMELE ORGANIZAŢIEI DVS].

[NUMELE ORGANIZAŢIEI DVS] își ia angajamentul de 
a îmbunătăţi încontinuu procedurile de safeguarding. 
Acestea sunt într-o evoluţie continuă și vor fi 
modificate periodic în urma experienţei acumulate.

Cel puţin o dată pe an, [NUMELE ORGANIZAŢIEI 
DVS] își va evalua procedurile de safeguarding și 
de implementare a acestora, printr-un proces de 
autoevaluare. (Anexa 13 - Formular de auto-evaluare) 

Pe baza acestei evaluări, se va elabora un plan anual 
operaţional, cu acţiuni care vor aborda orice lacune 

Această politică a fost adoptată de [NUMELE 
ORGANIZAŢIEI DVS] la data de [DATA] și intră în 
vigoare la aceeași dată. 

[NUMELE ORGANIZAŢIEI DVS] împuternicește ad-
ministraţia în vederea adoptării de ghiduri sau alte 

2.3 MONITORIZARE ȘI EVALUARE

3. DISPOZIŢII FINALE
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ANEXA 1 Recunoașterea Abuzului asupra Copilului 

ANEXA 2 Evaluarea specifică a riscului

ANEXA 3 Intimitatea și utilizarea în siguranţă a vestiarelor

ANEXA 4 Persoana de Contact Responsabilă de Protecţia copilului

ANEXA 5 Codul de conduită

ANEXA 6 Recrutarea strictă

ANEXA 7 Formularul de consimţământ

ANEXA 8 Formularul medical

ANEXA 9 Îndrumări pentru supravegherea activităţilor și deplasărilor inclusiv a șederilor peste 
noapte

ANEXA 10 Protecţia și siguranţa în mediul online a copilului

ANEXA 11 Modalităţi de răspuns în cazul existenţei unor incidente sau a unor suspiciuni legate de 
siguranţa copiilor

ANEXA 12 Modelul general de evaluare a riscului privind protecţia copilului

ANEXA 13 Formularul de auto-evaluare

ANEXA 14 Formularul pentru planul de acţiune și progresele realizate

ANEXA 15 Codul de conduită pentru copii 
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ANEXA 17 Implicarea copiilor și tinerilor

ANEXA 18 Ajutor și asistenţă în gimnastică. Mobilitate și flexibilitate 

ANEXE
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Violenţa asupra copilului reprezintă un concept 
complex și integrator pentru diversele forme de abuz 
fizic, verbal, emoţional, sexual, neglijare, exploatare 
economică/exploatare prin muncă, exploatare sex-
uală, răpire și/sau dispariţie, migraţie în situaţii de 
risc, trafic, violenţă prin internet etc., raportându-se la 
toate mediile cu care copilul se află în relaţie: familie, 
instituţii de învăţământ, medicale, de protecţie, medii 
de cercetare a infracţiunilor și de reabilitare/detenţie, 
internet, mass-media, locuri de muncă, medii sportive, 
comunitate etc. 

În funcţie de particularităţile comiterii actului violent, 
respectiv de raportul dintre agresor și copil, toate 
aceste forme de violenţă asupra copilului pot fi 
subsumate următoarelor tipuri de violenţă: violenţă 
asupra propriei persoane, violenţă interpersonală și 
violenţă colectivă.

Violenţa asupra copilului reprezintă forme de rele 
tratamente produse de către părinţi sau de orice altă 
persoană aflată în poziţie de răspundere, putere ori în 
relaţie de încredere cu copilul, care produc vătămare 
actuală sau potenţială asupra sănătăţii acestuia 
și îi pun în pericol viaţa, dezvoltarea, demnitatea 
și moralitatea. În funcţie de caracteristicile și de 
gravitatea faptei, violenţa asupra copilului antrenează 
răspunderea civilă, disciplinară sau penală a făp-
tuitorului/agresorului

Principalele forme de violenţă asupra copilului sunt: 
abuzul, neglijarea, exploatarea și traficul de copii.

Abuzul este definit de Legea nr. 272/2004 privind 
protecţia și promovarea drepturilor copilului, repu-
blicată, cu modificările și completările ulterioare și 
poate îmbrăca diferite forme, fiind clasificat ca abuz 
fizic, emoţional, psihologic, sexual și economic

Abuzul fizic constă în vătămarea corporală a copilului 
în cadrul interacţiunii, singulară sau repetată, cu o 
persoană aflată în poziţie de răspundere, putere ori în 
relaţie de încredere cu acesta, fiind un rezultat al unor 
acte intenţionate care produc suferinţă copilului în 
prezent sau în viitor.

Abuzul emoţional constă în expunerea repetată 
a copilului la situaţii al căror impact emoţional 
depășește capacitatea sa de integrare psihologică. 
Abuzul emoţional vine din partea unui adult care se 
află în relaţie de încredere, răspundere sau putere 
cu copilul. În mod concret, aceste acte pot fi umiliri 
verbale și nonverbale, intimidări, ameninţări, terorizări, 
restrângeri ale libertăţii de acţiune, denigrări, acuzaţii 
nedrepte, discriminări, ridiculizări și alte atitudini ostile 
sau de respingere faţă de copil.

Dacă abuzul emoţional este repetitiv și susţinut, 
duce la afectarea diverselor paliere ale psihicului 
copilului (de exemplu, structura de personalitate, 
afectele, cogniţiile, adaptarea, percepţia), devenind 
abuz psihologic, care are consecinţe mai grave decât 
abuzul emoţional și pe termen lung asupra dezvoltării 
copilului.

Abuzul sexual reprezintă implicarea unui copil sau a 
unui adolescent minor dependent și imatur din punctul 
de vedere al dezvoltării psihosexuale în activităţi 
sexuale pe care nu este în măsură să le înţeleagă, 
care sunt nepotrivite pentru vârsta sa ori pentru 
dezvoltarea sa psihosexuală, activităţi sexuale pe care 
le suportă fiind constrâns prin violenţă sau seducţie 
ori care transgresează tabuurile sociale legate de 
rolurile familiale; aceste activităţi includ, de regulă, 
contact fizic, cu sau fără penetrare sexuală.

În această categorie pot intra: molestarea sexuală, 
expunerea copilului la injurii sau limbaj cu conotaţie 
sexuală, precum și atingerea copilului în zonele 
erogene cu mâna sau prin sărut, indiferent de vârsta 
copilului; situaţiile care duc la satisfacerea nevoilor 
sexuale ale unui adult sau ale unui alt copil care se 
află într-o poziţie de responsabilitate, putere ori în 
relaţie de încredere cu copilul victimă; atragerea sau 
obligarea copilului la acţiuni obscene; expunerea 
copilului la materiale obscene sau furnizarea de astfel 
de materiale acestuia etc.; căsătoria timpurie sau 
logodna copiilor care implică relaţii sexuale (mai ales 
în comunităţile de romi); mutilarea genitală; hărţuirea 
sexuală, definită pentru locul de muncă, pentru copiii 
care lucrează în sistemul formal aflat fie sub incidenţa 

Recunoașterea abuzului asupra copilului – conform 
HG49/2011 

ANEXA 1
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Tulburări de comportament (apatie, iritabilitate, impulsivitate, agresivitate, 
minciună, fuga de acasă, furtul, consumul de alcool, de droguri etc.) 

Tulburări de somn (insomnii, somnolenţă, somn agitat, coșmaruri etc.) 

Tulburări de alimentaţie (anorexie, bulimie) 

Autostigmatizare, autoculpabilizare 

Ticuri (clipit, rosul unghiilor etc.) 

Enurezis, encoprezis; 

Neglijenţă în îndeplinirea sarcinilor și incapacitate de a respecta un program 
impus

Dificultăţi în relaţionare și comunicare 

Scăderea randamentului școlar, absenteism și abandon școlarț 

Stare depresivă, uneori cu tentative de suicid 

Persistenţa unor senzaţii olfactive sau cutanate obsedante 

Modificarea rapidă a dispoziţiei afective

Legii nr. 53/2003 - Codul muncii, cu modificările și 
completările ulterioare, denumit în continuare Codul 
muncii, fie sub incidenţa Codului civil.B. 

Neglijarea este definită de Legea nr. 272/2004 și 
se  poate prezenta sub mai multe forme: neglijarea 
alimentară - privarea de hrană, absenţa mai multor 
alimente esenţiale pentru creștere, mese neregulate, 
alimente nepotrivite sau administrate necorespunzător 
vârstei copilului; neglijarea vestimentară - haine 
nepotrivite pentru anotimp, haine prea mici, haine 
murdare, lipsa hainelor; neglijarea igienei - lipsa igienei 
corporale, mirosuri respingătoare, paraziţi; neglijarea 
medicală - absenţa îngrijirilor necesare, omiterea 
vaccinărilor și a vizitelor de control, neaplicarea 
tratamentelor prescrise de medic, neprezentarea la 
programe de recuperare; neglijarea educaţională - 

substimulare, instabilitatea sistemului de pedepse și 
recompense, lipsa de urmărire a progreselor școlare; 
neglijarea emoţională - lipsa atenţiei, a contactelor 
fizice, a semnelor de afecţiune, a cuvintelor de 
apreciere.

Cu alte cuvinte, neglijarea este privare repetată a 
asigurării nevoilor de bază fizice sau psihice ale 
copilului, ceea ce poate duce la tulburarea gravă a 
dezvoltării fizice sau cognitive a copilului. 

O persoană poate abuza un copil agresându-l ea 
însăși sau prin incapacitatea sa de a preveni acţiunile 
agresive ale altor persoane la adresa copilului (de 
exemplu prin nesupravegherea corectă a copiilor sau 
prin neasigurarea nevoilor sale de bază). 

SEMNE EVOCATOARE DE VIOLENŢĂ ASUPRA COPILULUI (HG49/2011)
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SEMNE 
EVOCATOARE 
SPECIFICE 
ABUZULUI FIZIC: 

Semne fizice (vânătăi, leziuni, arsuri, hemoragii, fracturi etc.)

SEMNE 
EVOCATOARE 
SPECIFICE 
ABUZULUI SEXUAL:

Semne și simptome ale bolilor cu transmitere sexuală 

Comportament sexual inadecvat vârstei etc. 

Leziuni traumatice ale organelor genitale 

Prezenţa unei sarcini la o adolescentă (care nu declară tatăl) 

Teama incontrolabilă de bărbaţi (în cazul fetelor)

SEMNE 
EVOCATOARE 
SPECIFICE 
NEGLIJĂRII GRAVE:

Starea pielii (murdărie, excoriaţii, dermite)

Stări de denutriţie, de insuficienţă ponderală, carenţe alimentare 

Hipotrofie staturo-ponderală non-organică

Lipsa dezvoltării limbajului, abilităţilor specifice vârstei 

Aceste semne nu sunt obligatoriu datorate unei situaţii 
de violenţă asupra copilului, însă ridică suspiciunea 
asupra unei astfel de situaţii și trebuie corelate cu alte 
date (contextul în care s-a întâmplat abuzul, informaţii 
de la alţi profesioniști, eventuale probe etc.) pentru a 
afla cauza acestora. 

Indiferent de posibilităţile profesionistului de a afla  
cauza acestora, acesta este obligat să semnaleze la 
DGASPC și verificările vor fi realizate ulterior pentru 
a stabili dacă este sau nu vorba despre violenţă 
asupra copilului. Cu alte cuvinte, se semnalează atât 
suspiciunea, cât și cazul.

Indicatori ai abuzului

Există o serie de indicatori fizici sau comportamentali 
care pot fi identificaţi la copilul abuzat. În tabelul de 
mai jos împărţim indicatorii din fiecare categorie de 
abuz în trei grupuri de indicatori; indicatori fizici care 
pot fi identificaţi pe corpul copilului, indicatori care 
privesc comportamentul copilului și indicatori care 
privesc comportamentul îngrijitorului/abuzatorului. 
Nu uitaţi că aceștia sunt indicatori: ceea ce nu 
înseamnă în mod automat că abuzul a avut loc sau se 
petrece acum, dar va trebui să fie un semnal de alarmă 
care urmează să fie investigat, și nu ignorat.

SEMNE EVOCATOARE DE VIOLENŢĂ ASUPRA COPILULUI (HG49/2011)
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INDICATORI
FIZICI

Rănile sau semnele suspecte pe părţi ale corpului care nu se rănesc prin joaca 
obișnuită; observate după o perioadă în care copilul nu a fost văzut sau după 
weekend, sau când un copil se schimbă ori în timpul activităţilor sportive.

Semne de opărire sau arsură cu apă fierbinte.

Arsuri de ţigară, mai ales pe limbă, palme, braţe, picioare, spate sau șezut.

Arsuri care au forme de obiecte e.g. elemente electrice, becuri, bucăţi de fier, 
fire electrice.

Fracturi inexplicabile/multiple, oase rupte sau luxaţii.

Zgârieturi sau laceraţii inexplicabile, pe sau în zona gurii, buzelor, ochilor, 
urechilor, gâtului sau organelor genitale.

Răni abdominale inexplicabile precum umflături, vomă sau sânge în fecale sau 
urină.

INDICATORI
COMPORTAMENTALI

Copilul crede că merită să fie pedepsit/ă.

Prudent și vigilent în compania adulţilor/pare că se teme de un adult.

Extreme comportamentale - agresivitate sau pasivitate.

Schimbări bruște de comportament.

Teama de a merge acasă.

Privire goală sau îngheţată.

Stimă de sine scăzută.

Zvonuri că a fost rănit de un părinte sau de ambii părinţi.

COMPORTAMENTUL  
AGRESORULUI

Nu pare afectat de rănile pe care le vede la copil.

Oferă informaţii false/neconvingătoare despre felul în care a căpătat copilul 
acele răni.

Folosirea metodelor dure de disciplinare a copilului care se comportă greșit și 
inadecvate pentru vârsta și nivelul său de înţelegere.

Are așteptări nerealiste despre copil dată fiind vârsta și abilităţile sale.

Are percepţii negative despre copil, consideră că tot ce face e greșit.

Are probleme de sănătate mintală care nu sunt controlate.

Nu este stabil emoţional.

Face abuz de alcool și alte substanţe.

Mărturisește că a fost abuzat în copilărie.

ABUZ FIZIC
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ABUZ EMOŢIONAL

INDICATORI
FIZICI

Tulburări sau întârzieri de limbaj.

Dezvoltare fizică întârziată sau subdezvoltare/nu se dezvoltă.

Comportament hiperactiv; nivel de atenţie limitat.

Retras, anxios, izolat.

Nu stabilește contact vizual.

Expresie facială goală sau îngheţată.

Lipsa emoţiilor sau emoţii contrariante.

Caută atenţie din partea tuturor/are nevoie de aprobare constantă.

Își ciupește pielea până își provoacă durere sau până sângerează.

Incontinenţă urinară sau fecală.

Coșmaruri.

INDICATORI
COMPORTAMENTALI

Tulburări de somn și de alimentaţie.

Temeri și anxietăţi neobișnuite.

Extrem de obedient sau pasiv.

Agresiv.

Lipicios sau nu le permite celorlalţi să se apropie de el/ea.

Introvertit.

Crede că ceilalţi nu îl/o plac/iubesc.

Face comentarii negative despre el însuși/ea însăși și despre comportamentul 
lui/ei (“Niciodată nu fac ce trebuie”).

Lipsa încrederii.

Crede că merită să fie pedepsit/ă.

Încearcă să se sinucidă sau are gânduri suicidale.

COMPORTAMENTUL 
ADULTULUI 
RESPONSABIL/
AGRESORULUI

Blamează/denigrează copilul.

Este rece și distant și nu se arată afectuos faţă de copil.

Nu are o atitudine sau comportament pozitiv faţă de copil.

Descrie sau dă explicaţii negative referitoare la comportamentul copilului.

Tratează copiii în mod inegal.
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COMPORTAMENTUL 
ADULTULUI 
RESPONSABIL/
AGRESORULUI

Blamează/denigrează copilul.

Este rece și distant și nu se arată afectuos faţă de copil.

Nu are o atitudine sau comportament pozitiv faţă de copil.

Descrie sau dă explicaţii negative referitoare la comportamentul copilului.

Tratează copiii în mod inegal.

Nu îl interesează problemele copilului sau le minimizează.

Suferă de dependenţă de alcool sau droguri.

Părintele/adultul mărturisește că nu manifestă afecţiune faţă de copil.

Părintele/adultul este într-o relaţie abuzivă.

Părintele/adultul își pune nevoile/dorinţele sale mai presus de cele ale copilului.

Răspunde nevoilor copilului în mod dur și/sau distructiv.

Ameninţă și sperie copilul.

Ameninţă să trimită copilul departe sau îl ameninţă cu pedepse severe.

Nu este conștient de nevoile de bază ale copilului sau crede că acesta poate să 
își asigure propriile nevoi.

Crede că minorul este responsabil de reacţiile negative ale părintelui/adultului.

Impulsiv și incapabil să rămână consecvent în răspunsurile pe care i le dă 
copilului.

Blamează copilul pentru problemele cu care se confruntă.

Simte că nu are control, nu are reţele de suport sau abilităţi de a gestiona 
problemele.

ABUZ EMOŢIONAL
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ABUZ SEXUAL

INDICATORI
FIZICI

Dificultăţi în a merge sau a sta liniștit

Sarcină.

Masturbare (la copiii de vârste mici).

Durere la urinare sau defecare.

Răni, sângerări sau crăpături ale vaginului sau anusului sau în zona organelor 
genitale.

Infecţii orale la copii.

Boli cu transmitere sexuală la copii și adolescenţi.

Joc sexualizat.

Lipsă de inhibiţii sexuale faţă de adulţi.

Regres către incontinenţa urinară sau fecală după ce copilul căpătase control al 
acestor funcţii fizice.

INDICATORI
COMPORTAMENTALI

Retras sau afectuos în mod deschis către adulţi și/sau necunoscuţi.

Comportament și cunoștinţe sexuale inadecvate.

Relaţii precare cu copiii de aceeași vârstă.

Fugă frecventă de acasă.

Se auto-mutilează.

Abuz de alcool și droguri.

Schimbări majore în performanţa școlară; scad notele la școală, absenţe 
nejustificate (dacă merge la școală).

Deprimat.

Încearcă să se sinucidă.

Tipare de somn precare sau tulburate, inclusiv vise urâte, coșmaruri și lipsă de 
somn.

Tulburări alimentare precum bulimia și anorexia.

Stimă de sine scăzută.

Lipsa încrederii în ceilalţi.

Zvonuri că a avut relaţii sexuale cu cineva.

Limite confuze între comportamentul adecvat al unui copil și/sau adult.



Politica și procedurile de safeguarding pentru copii în sport 33

ABUZ SEXUAL

COMPORTAMENTUL 
ADULTULUI 
RESPONSABIL/
AGRESORULUI

Părintele/adultul îi oferă cadouri încontinuu unui anumit copil.

Părintele/adultul face uz de alcool sau de droguri

Părintele/adultul nu acceptă responsabilitatea abuzului copilului, dă vina pe 
copil și leagă ceea ce i s-a întâmplat de comportamentul copilului.

Părintele/adultul are control precar/limitat asupra propriilor impulsuri/dorinţe.

Probleme conjugale.

Controlează în mod excesiv mișcările copilului, oportunităţile de a vorbi cu 
ceilalţi sau de a se întâlni cu prietenii.

Limitele între adulţi și copii sunt vagi și frecvent încălcate.

Părintele/adultul a fost abuzat în copilărie.
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NEGLIJARE

INDICATORI
FIZICI

Are sub greutatea normală și este scund pentru vârsta lui și pentru etapa de 
dezvoltare în care se află, inclusiv întârziere de limbaj.

Nu se dezvoltă.

Subnutrit sau mereu înfometat.

Igienă zilnică precară sau lipsa ei, este murdar, miroase urât.

Îmbrăcat inadecvat pentru vreme, condiţiile locuinţei sau ale activităţii 
desfășurate.

Lipsa îngrijirilor medicale și a medicamentelor, în cazul în care sunt necesare.

Lipsa supravegherii în timpul jocului, în preajma unei flăcări deschise sau a unei 
sobe pe lemne, în apropierea apei etc.

Lipsa limitelor, a regulilor sociale sau rutinelor cotidiene.

Abandon al copilului.

Neînsoţire.

Implicarea copiilor în munci grele.

INDICATORI
COMPORTAMENTALI

Fură sau cerșește mâncare.

Adoarme deseori în timpul zilei.

Participare limitată sau redusă la școală; ajunge târziu și pleacă devreme.

Pare trist, singur și nefericit.

Dificultăţi în a lega și păstra prietenii.

Reticent în a vorbi despre viaţa de acasă.

Probleme comportamentale.

Caută compania adulţilor sau să fie lăudat.

Are probleme cu legea.

Consum de droguri sau alcool.

Nevoie inadecvată de afecţiune, este lipicios sau simte nevoia continuă de a atinge.

Preia responsabilităţi ale adulţilor.

Murmură, geme, cântă sau se leagănă pentru ”a se calma”.

Zăbovește în jurul școlii sau în alte centre pentru a evita să meargă acasă.

Are gânduri suicidale sau a încercat să se sinucidă.

Comportament regresiv, precum își suge degetul, incontinenţă fecală sau urinară.
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NEGLIJARE

COMPORTAMENTUL 
ADULTULUI 
RESPONSABIL/
AGRESORULUI

Părintele/adultul are o boală cronică sau o dizabilitate.

Părintele/adultul este deprimat sau are gânduri suicidale.

Părintele/adultul arată o înţelegere limitată a nevoilor copilului sau a felului în 
care poate răspunde acestor nevoi.

Părintele/adultul își pune sentimentele și nevoile sale în faţa celor ale copilului.

Părintele/adultul a avut o copilărie tulburată sau a fost neglijat în copilărie.

Suferă de o boală mintală sau o dizabilitate mintală.

Face abuz de alcool și droguri.
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Evaluarea specifică a riscului

Evaluarea generală a riscului trebuie efectuată în 
fiecare an, este utilă realizarea unei evaluări a riscului 
în cazul unui eveniment specific, precum o călătorie cu 
ședere peste noapte sau un turneu întrucât sunt șanse 
mari să trebuiască să fie luate în considerare anumite 
aspecte specifice.

Scopul evaluării riscului este acela de a asigura 
punerea în aplicare, în mod rezonabil, a măsurilor 
instituite de siguranţa și protecţia copilului în mediile 
sportive, astfel încât programele, evenimentele 
și activităţile sportive/de joc să se desfășoare în 
siguranţă.  Dacă reducerea sau atenuarea riscurilor la 
un nivel acceptabil nu este posibilă, atunci programul, 

Măsurile incluse în model sunt doar sugestii și vor 
fi adaptate la natura specifică evenimentului și 
organizaţiei/clubului respectiv. 

După identificarea pericolelor, vor fi evidenţiate 
riscurile specifice copiilor. 

De exemplu, lipsa unui consimţământ poate conduce 
la participarea copiilor la activităţi fără a avea acordul 
părinţilor lor. 

evenimentul, activitatea sportivă vor fi anulate. Eva-
luarea specifică a riscului se va realiza fie direct, fie 
împreună cu Persoana Responsabilă de Siguranţa 
Copilului și trebuie să se desfășoare în etapa de 
proiectare și planificare a unei activităţi care îi implică 
pe copii. 

Model de evaluare specifică a riscului

Orice risc/îngrijorare va fi cotat(ă) drept mare, mediu(e) 
sau mic(ă), în funcţie de probabilitatea ca acesta/
aceasta să se întâmple și în funcţie de gravitatea 
consecinţelor pentru copii în cazul în care riscul s-ar 
materializa, așa cum se vede în Matricea Evaluării 
Riscului.

Se va identifica o măsură necesară pentru a gestiona 
și reduce fiecare risc. Dacă riscurile nu pot fi reduse și 
rămân la un nivel crescut, trebuie luată în considerare 
anularea evenimentului. 

După producerea incidentului, este utilă revizuirea 
riscurilor pentru a identifica lecţiile învăţate care, 
ulterior, pot fi incluse în planuri pentru organizarea 
evenimentelor viitoare.

ANEXA 2
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Riscuri
Probabilitate
Mică/Medie/Mare  

Risc pentru copii
Mic/Mediu/Mare

Măsură 
necesară

Măsură luată  
când/de către 
cine

Revizuire în urma  
activităţii/Lecţii  
învăţate

Lipsa unor formulare de 
consimţământ media, conform 
GDPR, semnate și primite din 
partea părinţilor

Lipsa formularelor de 
consimţământ al părinţilor 
referitoare la activităţile în care 
este implicat copilul

Lipsa unor formulare medicale 
completate de părinţi

Supraveghere insuficientă 
dovedită din partea adulţilor

Lipsa unor Coduri de conduită 
semnate și respectate de 
către antrenori și de restul 
personalului adult

Lipsa existenţei avizelor 
de călătorie, aprobate de 
autoritatea relevantă

Lipsa existenţei unor vestiare 
separate pentru fete, respectiv 
pentru băieţi

Lipsa unor toalete separate 
pentru fete, respectiv pentru 
băieţi

Locaţii nesigure din cauza 
împrejurimilor nesigure

Cazarea inadecvată

Distribuirea nepotrivită pe 
camere.

Nu există o limitare și un control
al intrării în locaţie

Lipsa persoanei responsabile cu 
siguranţa copilului. 

Necunoașterea datelor de  
contact în situaţii de urgenţă
și lipsa unor informaţii medicale

Lipsa unor unităţi medicale 
locale în apropiere
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Lipsa comunicării cu părinţii 
privind permisiunile și 
dispoziţiile de deplasare 

Lipsa unor consimţăminte 
semnate și aprobări privind 
comunicarea cu presa

Lipsa unor îndrumări/ghidări 
specifice referitoare la 
eveniment

Riscuri
Probabilitate
Mică/Medie/Mare  

Risc pentru copii
Mic/Mediu/Mare

Măsură 
necesară

Măsură luată  
când/de către 
cine

Revizuire în urma  
activităţii/Lecţii  
învăţate
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ÎNDRUMĂRI GENERALE

1. Verificaţi care sunt băile disponibile și dacă acestea sunt destinate doar utilizării copiilor. 
Asiguraţi-vă că băile nu sunt aceleași pentru publicul general și pentru adulţi. 

2. Atunci când unităţile sportive sunt folosite atât de adulţi, cât și de copii în același timp, trebuie să 
se asigure acces separat la vestiare, la dușuri și zonele de toalete.  Dacă nu, se va solicita supra-
veghere suplimentară sau copiilor li se va cere să se schimbe înainte de a ajunge la locaţie.

3. Pentru activităţi sportive comune ambelor sexe, fetelor și băieţilor li se vor asigura vestiare 
separate.

4. Dacă copilul nu se simte confortabil să se schimbe sau să facă duș în prezenţa colegilor, nu se 
va pune presiune pe el/ea în acest sens. În schimb, el/ea va fi încurajat(ă) să se schimbe acasă.

5. Personalul și voluntarii adulţi nu se vor schimba și nici nu vor utiliza dușurile în același timp cu 
copiii prin folosirea aceluiași grup sanitar și în nicio situaţie nu vor rămâne dezbrăcaţi în faţa 
copiilor.

6. Folosirea telefoanelor mobile sau a dispozitivelor cu capacitate de înregistrare video de către 
voluntari și personal nu este permisă în zona vestiarelor și a băilor. Copiii vor fi descurajaţi să 
folosească telefoanele, întrucât interdicţia folosirii lor poate fi contraproductivă, deși acest lucru 
poate fi stabilit în anumite coduri de conduită. Dacă li se va permite folosirea telefoanelor, copiii 
vor primi informaţii privind condiţiile acceptabile și de siguranţă în care folosirea telefonului va fi 
posibilă.

7. Părinţii vor fi descurajaţi să intre în vestiarele copiilor, cu excepţia situaţiilor în care acest lucru 
este absolut necesar, precum cazul în care copiii ar avea nevoie de ajutor. În aceste condiţii, doar 
părintele de același sex cu copilul va putea intra în vestiar, iar acesta/aceasta îl va informa pe 
antrenor în prealabil. 

Cel puţin un membru al echipei de antrenori de același sex cu copiii va însoţi părintele.

8. Personalul adult și voluntarii, în special cei de sex diferit faţă de cel al copiilor respectivi, nu vor fi 
în vestiar când copiii se dezbracă.

În mod ideal, cluburile/organizaţiile dezvoltă o politică 
privind utilizarea vestiarelor și a dușurilor pentru a 
reduce riscul unor abateri de la un comportament 

moral, de abuz sau de bullying. Copiii sunt mai 
vulnerabili în aceste zone, întrucât sunt dezbrăcaţi pe 
jumătate și supravegherea este redusă câteodată.

ANEXA 3

Utilizarea în siguranţă  
a vestiarelor și respectarea intimităţii 
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SUPRAVEGHERE

Dacă folosirea la comun a vestiarelor de către adulţi și copii este inevitabilă, cel puţin doi membri ai personalului 
sau voluntari (același sex precum copiii respectivi) vor supraveghea grupul. Este important pentru personal 
și voluntari să încerce să echilibreze nevoia de supraveghere a adulţilor cu asigurarea dreptului copiilor la 
intimitate. De exemplu, nu există niciun motiv pentru a-i urmări pe copii la dușuri.

Supraveghetorii trebuie să fie, în mod deosebit, vigilenţi faţă de orice formă de bullying sau de folosirea 
telefoanelor mobile de către copii pentru a face fotografii. Dacă oricare dintre acestea se petrec, vor avea loc 
discuţii cu copiii, iar incidentul va fi raportat antrenorului sau persoanei responsabile de siguranţa copilului, 
deoarece aceasta ar putea sugera o nevoie sporită de informare referitoare la procedurile de „safeguarding”. 

Părinţii își pot supraveghea proprii copii sau, cu acordul clubului/organizaţiei, alţi copii. În situaţia supravegherii 
altor copii, este important să ne asigurăm că părinţii au semnat și înţeleg codul de conduită dedicat întregului 
personal și voluntarilor.

În situaţiile în care copiii trebuie să împartă vestiarul 
cu adulţii, riscurile vor fi reduse prin:

Negocierea unui spaţiu sau a unui interval de timp 
doar pentru copii;

Organizarea unui ‘spaţiu al echipei’ în care mem-
brii echipei se vor schimba împreună;

Copiilor li se va cere să se schimbe acasă.
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ROLURILE ȘI ATRIBUŢIILE PERSOANEI RESPONSABILE CU SIGURANŢA COPILULUI

Primă persoană de contact, care preia iniţiativa în organizaţie legat de aspectele ce ţin de siguranţa și 
protecţia copilului;

Participă la formările antrenorilor pe tema siguranţei copilului și asigurarea unei informări minime a 
întregului personal, a prestatorilor de servicii și a voluntarilor;

Se asigură că politica și procedurile de siguranţă a copilului este accesibilă personalului, voluntarilor și 
actorilor implicaţi (precum copiilor și familiilor) și că aceștia sunt familiarizaţi cu responsabilităţile care le 
revin;

Consiliază și susţine personalul și voluntarii și partenerii în implementarea politicii și procedurilor de 
siguranţă a copilului;

Efectuează evaluări de risc sau ghidează pe cei care le efectuează, la nevoie;

Se asigură că programele, practicile și activităţile organizaţiei respectă procedurile de safeguarding;

Propune managementului organizaţiei aprobarea unor parteneriate cu autorităţile locale și organizaţiile 
societăţii civile cu expertiză în bunăstarea copiilor, în sănătate și în aplicarea legii, astfel încât informaţiile 
să fie disponibile dacă se produce un incident sau dacă se solicită consiliere din exterior. (Pentru mai multe 
informaţii, vezi Anexa 11);

ANEXA 4

Persoana Responsabilă  
cu Siguranţa Copilului 
Rolul persoanei responsabile cu siguranţa copilului 
este esenţial pentru un mediu în care copiii de toate 
vârstele și abilităţile pot participa în siguranţă la 
activităţi sportive și se pot distra. Totuși, acest 
lucru nu înseamnă că responsabilitatea acestei 
persoane este doar asigurarea protecţiei și siguranţei 
copilului în cadrul organizaţiei. Rolul PRSC este, 
așa cum o sugerează și numele, acela de a consilia, 
susţine și asista copilul în acţiunile necesare prin 
responsabilitatea dată de organizaţia sa în punerea 
în aplicare a politicii de siguranţă și a procedurilor 
asociate, inclusiv de a trata cazurile specifice. 
Pentru a face acest lucru, Persoana Responsabilă cu 
Siguranţa Copilului trebuie să susţină managementul 
și cooperarea tuturor celor care lucrează cu și pentru 
organizaţie.

Deși rolul persoanei de contact responsabile cu 
siguranţa copilului este important, el nu trebuie să fie 
prea împovărător. Vor exista momente precum cele 
în care se produce un incident, când va avea muncă 
suplimentară de efectuat, dar de cele mai multe ori 
rolul presupune disponibilitate în oferirea asistenţei și 
suportului necesar, la nevoie. 

În mod ideal, organizaţiile vor nominaliza cel puţin două 
persoane care vor avea rol de persoane de contact, 
astfel încât volumul de lucru să poată fi împărţit, iar 
dacă una dintre persoane este absentă, a doua va 
putea îndeplini acel rol. Organizaţiile se vor asigura că 
numele și datele de contact ale responsabilului sunt 
cunoscute tuturor celor care lucrează cu și pentru 
organizaţie, precum și părinţilor și copiilor.
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Păstrează intacte consemnărilor privind orice incident de violenţă asupra copilului;

Respectă planul de implementare a politicii și procedurilor de siguranţă și protecţie a copilului și elaborează 
raportul anual privind progresele, după caz.

ATITUDINI ȘI COMPETENŢE  PERSONALE 

Pregătire pentru a prelua rolul de Persoană Responsabilă cu Siguranţa Copilului.

În mod ideal, cunoștinţe și experienţă în protecţia și siguranţa copilului.

Dorinţa de a participa la formări în materie de siguranţă și protecţie a copilului.

Respect și autoritate în cadrul organizaţiei, astfel încât opiniile lui să conteze.

Disponibilitate, bune abilităţi de comunicare cu adulţii și cu copiii.

Capacitatea de a păstra calmul când apar probleme, mai ales dacă un copil are nevoie de asistenţă.

Abilitatea de a arăta empatie copiilor și de a se asigura că nevoile și interesele lor rămân în centrul măsurilor 
și deciziilor luate (abordarea centrată pe copil).

Abilitatea de a lucra cu alţii pentru a se asigura că politica de siguranţă a copilului și procedurile asociate 
sunt implementate în general și în mod specific, când se produce un incident care ţine de protecţia copilului.

Angajament faţă de valorile NUMELE ORGANIZAŢIEI DVS, faţă de siguranţa și protecţia copiilor și apărarea 
drepturilor lor, împreună cu abilitatea de a promova și susţine protecţia copilului.

Abilităţi și cunoștinţe necesare pentru a asigura cursuri de formare.

Capacitatea de a ţine evidenţa evenimentelor (cursuri de formare, incidentele).

Abilitatea de a lucra în mod profesionist, păstrând principiile confidenţialităţii și fiind consecvent într-un 
domeniu în care pot apărea probleme și situaţii sensibile și perturbatoare.

ROLURILE ȘI ATRIBUŢIILE PERSOANEI RESPONSABILE CU SIGURANŢA COPILULUI
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MODEL DE COD DE CONDUITĂ

În timpul antrenamentelor cât și în afara lor, voi oferi prin comportamentul meu un exemplu pozitiv copiilor, 
dând dovadă de practici sportive corecte și voi fi un model de urmat pentru copii prin:

Respectarea drepturilor, a demnităţii și valorii fiecărei persoane implicate în activităţile sportive, indiferent 
de vârsta, rasa, culoarea pielii, etnice, origine naţională sau socială, gen, dizabilitate, limbă, religie, opinii 
politice sau de alt fel, bunăstare, locul nașterii sau alt statut, orientare sexuală sau orice alt motiv

Respectarea regulilor și promovarea spiritului jocului

Încurajarea far play-ului și a standardelor înalte de comportament

Neimplicarea sau tolerarea unui comportament sau limbaj cu caracter ofensiv sau abuziv

Susţinerea permanentă a eforturilor copiilor și aprecierea sportului ca atare,  nu doar a victoriei În lucrul cu 
copiii cu vârste sub 18 ani, 

Respectarea politicii de siguranţă și de protecţie a copilului și aprecierea bunăstării, a siguranţei și a 
confortului copiilor înaintea oricăror altor criterii

Reprimarea oricărei forme de bullying în rândul copiilor

Oferirea de oportunităţi semnificative pentru a capacita copiii

Tratarea cu respect întotdeauna a tuturor copiilor și tinerilor, fără a-i umili, fără a mă adresa lor sau 
comporta faţă de ei dispreţuitor, în timpul antrenamentelor, concursurilor sau oricăror alte activităţi pe care 
le desfășor împreună cu ei. 

Neademenirea sau exploatarea copiilor în scopul câștigurilor mele personale sau financiare

Neîntreţinerea vreunei relaţii sexuale, de vreun fel, cu vreun jucător sub 18 ani sau adresarea vreunor 
comentarii sugestive sexuale vreunui copil.

Codurile de conduită sunt importante întrucât 
stabilesc tipul de comportament dorit. 

Codul este mai mult decât o lista de ceea ce 
este permis sau nepermis; este un set comun de 
comportamente agreate și acceptabile care contribuie 

la crearea și menţinerea unui mediu pozitiv, distractiv 
și sigur pentru copii.

Puteţi insera alte aspecte pe care le consideraţi 
importante în funcţie de contextul dvs.

ANEXA 5

Codul de conduită
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Neimplicarea sau permiterea jocurilor verbale sau fizice, provocatoare sexual sau a atingerii inadecvate a 
copiilor.

Asigurarea că toate activităţile sunt potrivite pentru abilităţile și vârsta copiilor.

Colaborarea cu ceilalţi (e.g. medici, fizioterapeuţi) pentru asigurarea respectării intereselor copiilor și 
tinerilor.

Tratarea întotdeauna frumos și apreciativ a copiilor, fără a-i abuza sau pedepsi fizic vreodată. 

Asigurarea întotdeauna și verificarea existenţei unei supravegheri adecvate a copiilor și a faptului că toate 
prevederile și procedurile specifice organizării turneelor, competiţiilor, cantonamentelor și altor activităţi 
sunt respectate, ceea ce presupune și că nu voi împărţi camera/camerele cu copiii.

Respectarea intimităţii copiilor - de exemplu nu voi intra la dușuri sau în vestiar fără permisiune și nu voi 
oferi îngrijiri personale copiilor,  pe care aceștia și le pot realiza singuri.

Asigurarea că orice tratament, e.g. fizioterapia, are loc într-un mediu deschis. și supravegheat, și nu în 
privat.

Evitarea petrecerii vreunui timp, singur, cu anumiţi copii, departe de ceilalţi copii.

Neutilizarea reţelelor de socializare în mod inadecvat, ceea ce înseamnă că nu voi implica copiii în 
conversaţii private pe reţelele de socializare și nu voi posta sau distribui imagini care le-ar putea compromite 
bunăstarea sau le-ar produce vreo neplăcere. 

Nepostarea vreunei fotografii sau alte informaţii despre copii ori familiile lor, pe propriile mele pagini de 
reţele de socializare (e.g. Facebook sau alte website-uri) sau pe ale clubului/organizaţiei, fără permisiunea 
copiilor vizaţi și a părinţilor lor.

Împărtășirea tuturor preocupărilor mele referitoare la siguranţa și bunăstarea copiilor, inclusiv referitoare 
la situaţii individuale ale copiilor, persoanei responsabile de siguranţa copilului sau, dacă nu este numită o 
astfel de persoană, conducerii.

1. Înţeleg că, dacă nu respect codul de conduită, se pot lua măsuri împotriva mea precum: suspendare, pierderea 
licenţei de practică, concediere și raportare către organismele de protecţie a copilului sau către poliţie Prin 
semnarea acestui cod, confirm că nu există motive de îngrijorare privind capacitatea mea de a lucra cu copiii 
și de a mă implica în activităţi sportive. (de exemplu, condamnări precedente sau suspiciun de abuz asupra 
copilului)

NUME DATA SEMNĂTURĂ

..................................... ..................................... .....................................

MODEL DE COD DE CONDUITĂ



Politica și procedurile de safeguarding pentru copii în sport 45

Activităţile sportive adresate copiilor și calitatea 
desfășurării acestora nu ar exista fără timpul, abilităţile 
și implicarea personalului și a voluntarilor.

Asigurarea că în organizaţiile sportive activează 
persoane ce au o pregătire adecvată, reprezintă 
o componentă cheie a creării unui mediu în care 
siguranţa copilului să fie tratată cu seriozitate, și în 
care copiii beneficiază de un mediu care îi ajută să 
se dezvolte armonios și în care sunt încurajaţi să-și 
atingă potenţialul. 

În aceeași măsură în care intenţionăm să recrutăm 
doar antrenori ce dispun de calificările necesare 
pentru a profesa cu succes, tot așa, ar trebui să ne 
asigurăm că cei care lucrează cu și pentru organizaţia 
sportivă, îndeplinesc criteriile necesare pentru a 
lucra cu copiii într-o manieră care le asigură mereu 
acestora, siguranţa și protecţia.  

Este recunoscut că uneori, agresorii și agresorii 
sexuali (pedofilii) ţintesc organizaţiile în care au acces 
la copii. 

Pe de altă parte, chiar dacă o persoană nu intenţionează 
neapărat să agreseze copiii, este posibil ca ea să nu fie 
potrivită lucrului cu copiii din cauza unor atitudini sau 
caracteristici personale (nu are răbdare, nu are tact 
pedagogic).

Faptul că organizaţia este preocupată să recruteze 
personalul și voluntarii în condiţii de siguranţă  trans-
mite un mesaj cu privire la angajamentul acesteia 
faţă de siguranţa și protecţia copilului. Procesul 
de recrutare și verificare minuţioasă a candidaţilor 
transmite tuturor mesajul că organizaţia este 
conștientă că există riscul abuzului și aceasta poate 
să descurajeze persoanele nepotrivite să aplice la un 
post în organizaţie.

Cu toate acestea, trebuie să ţinem cont că procesul 
de recrutare nu oferă siguranţă 100% niciodată, 
în ciuda eforturilor noastre susţinute. Obiectivul 
recrutării sigure este de a lua măsuri, care, cumulate, 
au ca obiectiv reducerea riscului de a angaja persoane 
nepotrivite.

Introducerea unor proceduri de recrutare stricte poate 
provoca uneori anxietate, iar unele persoane se pot 
simţi ofensate când organizaţia dorește să efectueze 
verificări. Se va explica că aceasta este procedura pe 
care toţi cei care lucrează cu sau pentru organizaţie 
trebuie să o respecte și că nu este nimic personal. 
Majoritatea persoanelor rezonabile vor înţelege că o 
organizaţie serioasă trebuie să se asigure că cei care 
lucrează cu/pentru ea sunt potriviţi pentru a lucra cu 
copiii și li se aduc astfel asigurări că protecţia copilului 
este un subiect tratat cu seriozitate.

Tabelul de mai jos conţine idei despre felul în 
care se pot include măsuri de recrutare stricte în 
numirea personalului și a voluntarilor. În unele state, 
respectarea tuturor măsurilor sugerate poate fi dificilă 
- de exemplu, obţinerea referinţelor poate să nu fie 
fezabilă sau verificările efectuate de poliţie pot fi 
falsificate. La fel, obţinerea copiilor calificărilor poate 
fi dificilă, mai ales dacă solicitanţii și-au schimbat 
domiciliul de câteva ori sau au plecat din ţară, de 
exemplu în cazul refugiaţilor. Cel mai important este 
să se depună toate eforturile rezonabile și fezabile, și 
să se pună în aplicare diferite abordări, nu una singură.

Toate practicile de recrutare și angajare stipulate 
în legislaţie vor fi respectate. În cadrul [NUMELE 
ORGANIZAŢIEI DVS], la angajare, se solicită, ca măsură 
de siguranţă, cazierul și certificatul de integritate 
comportamentală precum și documente care să 
ateste că persoana angajată are calificarea cerută 
de postul respectiv. Acest lucru este în conformitate 
cu Art. 18 (1) din Legea 118/2019 cu modificările și 
actualizările ulterioare.

ANEXA 6

Recrutare strictă 



Politica și procedurile de safeguarding pentru copii în sport 46

PROFILUL 
CANDIDATULUI

Hotărâţi care sunt abilităţile și cunoștinţele necesare pentru a lucra cu copiii și 
încorporaţi-le în profilul candidatului. Acest lucru va depinde de poziţie - evident un 
antrenor va interacţiona mai mult cu copiii și va avea nevoie de abilităţi sporite în lucrul 
cu copiii spre deosebire de o persoană cu rol administrativ.

ANUNŢUL DE 
ANGAJARE

Inseraţi o declaraţie clară care evidenţiază angajamentul organizaţiei de a asigura 
protecţia copilului în orice anunţ de angajare.

ÎNTREBĂRILE
ADRESATE LA
INTERVIU

Inseraţi cel puţin o întrebare care să aibă legătură cu protecţia copilului. Vezi Anexa 1 
pentru exemple de întrebări.

PROCESELE DE RECRUTARE ȘI SELECŢIE

FAZA DE PRE-ANGAJARE

DECLARAŢIILE 
PE PROPRIA 
RĂSPUNDERE

Solicitanţii ar trebui să completeze și să semneze o declaraţie pe propria răspundere care 
să acceptul lor privind efectuarea verificărilor de către organizaţie (vezi mai jos modelul 
de formular pentru declaraţia pe propria răspundere). 

VERIFICAREA 
REFERINŢELOR 

Trebuie furnizate două referinţe profesionale provenite de la angajatori anteriori.

Referinţele trebuie să fie întotdeauna solicitate și obţinute direct, folosind o adresă de 
e-mail, o adresă poștală sau un număr de telefon. Referinţele oferite de candidat nu sunt 
în general suficiente. Vezi mai jos pentru întrebări de probă.

[DENUMIREA ORGANIZAŢIEI dvs.] va prelucra, stoca și utiliza informaţiile incluse în 
referinţe în conformitate cu regulamentul aplicabil de protecţie a datelor cu caracter 
personal (Legea 190/2018 pentru punerea în aplicare a Regulamentului UE 679/2016).

PROBĂ DE 
IDENTIFICARE 

Identitatea candidaţilor trebuie verificată, verificând cartea de identitate naţională sau 
pașaportul în cazul unui cetăţean străin. 

CALIFICARE ȘI 
VERIFICAREA 
ACTELOR 

Orice calificări sau referinţe profesionale menţionate  în dosarul de candidatură ar trebui 
verificate solicitând certificatele originale.
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FAZA DE PRE-ANGAJARE

CAZIER JUDICIAR 
ȘI CERTIFICAT 
DE INTEGRITATE 
COMPORTAMENTALĂ

Conform Legii nr. 118/2019 privind Registrul naţional automatizat cu privire 
la persoanele care au comis infracţiuni sexuale, de exploatare a unor persoane 
sau asupra minorilor, precum și pentru completarea Legii nr. 76/2008 privind 
organizarea și funcţionarea Sistemului Naţional de Date Genetice Judiciare, toţi 
profesorii, specialiștii, antrenorii care interacţionează cu copii și tineri sunt obligaţi 
să prezinte un Certificat de Integritate Comportamentală, confirmând că nu sunt 
delincvenţi sexuali. Legea instituie un Registru automat naţional al delincvenţilor 
sexuali.

Certificatul de integritate comportamentală și cazierul judiciar sunt eliberate de 
Poliţie și sunt valabile timp de 6 luni de la data emiterii. Articolul 18 din Legea 
nr. 118/2019 menţionează că toate instituţiile din sistemul de educaţie, sănătate 
sau protecţie socială, precum și orice entitate publică sau privată a cărei activitate 
implică un contact direct cu copiii, au obligaţia de a solicita de la persoanele cu 
care încheie relaţii de muncă, contracte de voluntariat sau alte astfel de relaţii, 
prezentarea certificatului de integritate comportamentală.

MĂSURI DE VERIFICARE A COMPORTAMENTULUI ULTERIOARE ANGAJĂRII 

CODUL DE 
CONDUITĂ

Întreg personalul și toţi voluntarii (antrenori, asistenţi, personal de întreţinere și 
administrativ), precum și actorii terţi implicaţi în activităţi externe trebuie să semneze că 
au luat la cunoștinţă prevederile Codului de conduită. Acest lucru ar trebui să li se explice 
în mod adecvat, astfel încât să înţeleagă pe deplin ce comportament se așteaptă de la ei.

INDUCŢIE Cât mai curând posibil după începerea lucrului în organizaţie, personalul nou angajat 
trebuie informat cu privire numele și datele de contact ale Persoanei Responsabile cu 
Siguranţa Copilului, care le va face instructajul privind politica de siguranţă a copilului și 
codul de conduită al organizaţiei.

PERIOADĂ DE 
PROBĂ

Noii angajaţi vor trece printr-o perioadă de probă, în care se va evalua în mod activ 
dacă sunt potriviţi pentru postul respectiv. Perioada de probă va dura de trei luni, cu 
posibilitatea unei prelungiri suplimentare de trei luni în cazul în care se consideră necesar.
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EXEMPLE DE ÎNTREBĂRI CARE SĂ FIE ADRESATE LA INTERVIU ȘI  
CARE SĂ EXPLOREZE TEMATICA SIGURANŢEI ȘI PROTECŢIEI ÎN SPORT

La interviul de angajare ar trebui pusă cel puţin o întrebare cu privire la siguranţa și protecţia copilului. 

Prin această întrebare se urmărește mai degrabă atitudinea pe care o are faţă de menţinerea în siguranţă a 
copiilor și nu dacă cunoaște în amănunt Politica de protecţie a copilului și Codul de conduită al organizaţiei, 
documente pe care va trebui să și le asume după angajare. 

Iată mai jos câteva exemple de întrebări:

Aţi mai lucrat pentru o organizaţie care avea un cod de conduită până acum? Dacă da, în ce mod a influenţat 
aceasta felul în care aţi lucrat cu copiii și cu echipa?
Îmi puteţi oferi câteva exemple de comportamente nesigure sau inacceptabile cu copiii în timpul activităţilor 
sportive (alegeţi: fotbal, gimnastică etc.)?
Cum aţi răspunde unei situaţii în care comportamentul unui alt adult faţă de copii vă produce îngrijorare?
Ce faceţi dacă un coleg sau prieten încalcă o regulă, o procedură sau un cod de conduită?
Dacă aţi vedea un părinte sau un membru al echipei de antrenori ţipând la un copil, ce aţi face?
Ce calităţi observate la alte persoane, în special legate de munca lor cu copiii, admiraţi?
Imaginaţi-vă că auziţi că un grup de copii face fotografii unui alt copil în vestiar în timp ce acesta se dezbracă și 
le postează pe Internet. Cum aţi reacţiona? Ce ai face?

EXEMPLE DE ÎNTREBĂRI DE ADRESAT ATUNCI CÂND SE VERIFICĂ REFERINŢELE

Poate fi dificil să puneţi întrebări directe și să obţineţi răspunsuri directe din partea unui solicitant, deoarece 
în multe ţări este ilegal să discutaţi probleme disciplinare cu persoane externe unei organizaţii și să furnizaţi 
detalii care reflectă negativ un angajat. Prin urmare, trebuie acordată atenţie la modul în care se răspunde la 
următoarele întrebări (adică ezitare, reticenţă în răspuns).

Este important să explicăm celor de la care solicităm referinţele că postul pe care facem angajarea îl poate 
aduce pe solicitant în contact cu copiii.

Iată câteva sugestii de întrebări:

Știţi de vreun motiv pentru care ar trebui să ne îngrijoreze faptul că acest solicitant va intra în contact cu 
copiii?
Cum aţi descrie caracterul personal al solicitantului?
În perioada în care l-aţi cunoscut pe solicitant, există ceva care v-a determinat să credeţi că nu este potrivit 
pentru a intra în contact cu copiii?
Aţi fi fericit că solicitantul lucrează din nou cu organizaţia dvs./cu copiii?
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MODEL DE DECLARAŢIE PE PROPRIA RĂSPUNDERE 

Toţi candidaţii care lucrează direct cu copiii trebuie să completeze acest formular ( NUMELE ORGANIZAŢIEI) 

Numele aplicantului 

Poziţia pentru care aplică

1. Aţi făcut vreodată obiectul unei proceduri penale sau a altor proceduri legale privind siguranţa și 
bunăstarea copiilor? Aceasta include condamnarea instanţelor și precauţii, mustrări sau avertismente din 
partea poliţiei? 

Dacă da, oferiţi detalii vă rog: 

Vi s-a cerut vreodată să părăsiţi o organizaţie sau aţi încetat angajarea din cauza comportamentului 
sau a atitudinii dvs. faţă de copii? Aceasta include faptul că este supus procedurilor disciplinare, fiind 
descalificat de la munca cu copiii sau orice alte sancţiuni. 

Dacă da, oferiţi detalii:

2. Sunteţi conștienţi de motivele care ar putea crea motive de îngrijorare cu privire la capacitatea dvs. de 
a lucra cu copiii?  

Dacă da, oferiţi detalii vă rog:

Declaraţie:
Confirm că informaţiile pe care le-am dat în acest formular sunt corecte și complete. Sunt cu un caracter 
bun și nu știu niciun motiv pentru care aș fi considerat impropriu să lucrez cu copii (sub 18 ani).
Confirm că îmi dau consimţământul pentru [numele organizaţiei] pentru a efectua verificările de fond 
relevante și caut referinţe, după cum este necesar, pentru a mă asigura că sunt adecvat să lucrez cu copiii.

DATA SEMNĂTURĂ

..................................... .....................................

DA NU

DA NU

DA NU
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Acesta este un model de formular pentru obţinerea consimţământului părinţilor privind participarea 
copiilor lor la activităţi și excursii sau activităţi media. Dacă există formulare ale instituţiilor competente, 
este de preferat să le utilizaţi pe acelea (de exemplu formulare postate pe site-urile Ministerelor).

NUMELE ORGANIZAŢIEI organizează [INSERAŢI NUMELE EVENIMENTULUI], iar copilul dvs. a fost invitat 
să participe. Înainte ca acest lucru să se întâmple, avem nevoie de consimţământul dumneavoastră, 
precum și de o serie de informaţii pentru a asigura participarea copilului dvs. în condiţii de siguranţă și 
pentru a ne asigura că i se vor respecta confortul emoţional și fizic. 
Vom asigura confidenţialitatea tuturor informaţiilor și nu le vom distribui decât adulţilor care au nevoie de 
aceste informaţii pentru a se asigura de îngrijirea corectă a copiilor dvs.
Unul sau mai mulţi adulţi vă vor însoţi copilul din momentul în care pleacă de acasă și până când se întorc 
în grija dvs. și își vor asuma răspunderea pentru siguranţa și bunăstarea copilului dvs. atât timp cât el 
este plecat de acasă. 
Și copilul dvs. va trebui să respecte un cod de conduită agreat pentru a se asigura că este în siguranţă. 
Dacă nu va respecta aceste reguli, dvs. veţi fi contactaţi, iar copilului dvs. i se va cere să părăsească 
activitatea respectivă.

Eu/Noi (numele părintelui(lor)).........................sunt/suntem de acord ca fiul meu/fiica mea/nostru/
noastră (numele copilului).........................să călătorească și să ia parte la [INSERAŢI NUMELE ȘI DATELE 
EVENIMENTULUI].
Eu/Noi îl/o numim pe (numele adultului însoţitor).........................persoană responsabilă de copilul meu/
nostru pe durata acestei deplasări și îl/o autorizăm să ia decizii privind orice tratament medical de urgenţă 
pentru copilul meu/nostru de care ar putea fi nevoie pe durata acestei călătorii cât va fi necesar până în 
momentul în care vom fi contactaţi.

Vă rugăm să bifaţi răspunsul adecvat:

Eu/noi sunt/suntem de acord ca fiul/fiica mea/nostru(ă) să participe la activităţile media care pot include 
fotografii, filme, casete video sau audio sau alte forme de înregistrare și care pot apărea în format imprimat 
(e.g. ziare) sau în mediul online.

Eu/noi nu sunt/nu suntem de acord ca fiul/fiica mea/nostru(ă) să participe la activităţile media.

FORMULAR DE CONSIMŢĂMÂNT

DATELE DE CONTACT ALE PĂRINŢILOR 
PENTRU SITUAŢII DE URGENŢĂ

Nume:

Număr de contact: 

Adresă: 

CONTACT ALTERNATIV

Nume:

Număr de contact:

Dacă vă preocupă siguranţă și protecţia copilului dvs, vă rugăm să contactaţi [INTRODUCEŢI NUMELE 
ȘI DATELE DE CONTACT ALE PERSOANEI RESPONSABILE]

ANEXA 7
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FORMULAR MEDICAL

Aceste informaţii vor fi completate înainte de plecarea copilului într-o deplasare mai lungă sau pentru un eveniment 
cu ședere peste noapte. Va fi păstrat de adulţii însoţitori pentru cazuri de urgenţă și se va respecta confidenţialitatea 
informaţiilor.

În unele state, copiilor nu li se poate administra medicaţie de către alte persoane în afara specialiștilor medicali, caz 
în care, acest formulat nu va fi folosit pentru a înregistra alte informaţii decât cele de contact și informaţiile de bază 
precum lista de alergii, etc care vor putea fi transmise spitalului în caz de urgenţă. Cluburile/organizaţiile vor verifica 
legislaţia privind administrarea tratamentului medical din statele lor și dacă medicaţia obișnuită poate fi administrată 
de către adulţii însoţitori.

Pentru administrarea de medicamente (trebuie să existe o formă legală de transfer de obligaţii parentale) și pentru 
prelevarea de ţesut organic - astea nu se pot face decât în urgenţă și cu informarea imediată a părintelui.

NUMELE COPILULUI (inclusiv numele de alint):

Data nașterii: Cod personal:

Alergii cunoscute (e.g. alimente, înţepături de insecte, medicamente):

Medicaţie în prezent:

Dacă da, menţionaţi tipul și doza:

Vă rugăm să prezentaţi copii ale prescripţiilor (pentru medicamente și ochelari) și medicaţia 
necesară pentru întreaga durata a evenimentului și intervalul de timp alocat.

Afecţiuni prealabile, e.g. astm, epilepsie, dizabilităţi, tensiune arterială scăzută, diabet, predispoziţie 
la migrene/leșin/ameţeli, depresie/anxietate:

Suferă copilul Dumneavoastră de somnambulism? 

Intervenţii chirurgicale și spitalizări precedente:

Vă rugăm să furnizaţi detaliile asigurării medicale în cazul unei deplasări în-afara ţării: 
Numele companiei de asigurări:
Numărul poliţei de asigurare:

Mai sunt alte informaţii care credeţi că le vor fi necesare adulţilor însoţitori și organizatorilor 
evenimentului pentru a se putea asigura că fiul/fiica dvs este în siguranţă, bine îngrijit(ă) și poate 
participa pe deplin?

NU DA

ANEXA 8
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PERMISIUNEA DE A ADMINISTRA MEDICAMENTE OBIȘNUITE

Vă rugăm să precizaţi dacă vă daţi consimţământul pentru a i se putea administra copilului 
dvs. vreun medicament. Dacă răspunsul este pozitiv, vă rugăm să precizaţi care este/sunt 
acesta/acestea. 

Pentru orice afecţiune mai gravă, copilul dvs. va fi consultat de un medic.

Eu/Noi ne dăm consimţământul pentru ca fiu/fiica mea(nostru(ă)) să ia medicamente 
.............................. la nevoie. Doresc/dorim să fiu/fim sunat/i și informat( informaţi) despre 
starea copilului. 

Eu/noi NU sunt/NU suntem de acord ca fiul/fiica mea/nostru(ă) să ia vreun medicament. 

Doresc/dorim să fiu/fim sunat/i și informat( informaţi) despre starea copilului. 

Data:

Numele părintelui/reprezentantului legal:

Nume și prenume: Data nașterii: Semnătură:

Nume și prenume: Data nașterii: Semnătură:

Numele copilului:

Nume și prenume: Data nașterii:
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Deplasările copiilor, cu ocazia cantonamentelor cât 
și a competiţiilor sportive, trebuie să se realizeze în 
condiţii de siguranţă și să fie și distractive pentru copii. 

Deseori, părinţii își fac griji cu privire la siguranţa 
copiilor, când aceștia sunt plecaţi de acasă. O pla
nificare atentă și o pregătire minuţioasă a deplasării, 
realizate de către organizaţie cu această ocazie, 
vor contribui la reducerea acestor îngrijorări și va 
demonstra că aţi luat în considerare nevoile variate 
ale copiilor și eventualele pericole ale unei deplasări. 

Respectarea următoarelor sfaturi va contribui la 
implementarea măsurilor adecvate de siguranţă și 
protecţie a copiilor:

Nivelurile de supraveghere

Asiguraţi un număr suficient de supraveghetori, care 
să fie în acord cu vârsta și numărul copiilor din grup. 

În mod obișnuit, cu cât sunt mai mici copiii sau cu cât 
este mai dificilă activitatea, cu atât va fi necesar un 
număr mai mare de adulţi pentru a-i supraveghea în 
condiţii de siguranţă. În cazul în care copiii au nevoi 
speciale, poate fi nevoie de supraveghere și sprijin 
suplimentar.

Ca regulă generală de safeguarding, se asigură 
următorul număr de supraveghetori:  

Copiii cu vârste cuprinse între 4-8 ani - un adult 
la șase copii

Copiii cu vârste cuprinse între 9-12 ani - un adult 
la opt copii

Copiii cu vârste cuprinse între 13-18 ani - un adult 
la zece copii

Orice deplasare cu un grup de copii, care presupune 
staţionare peste noapte sau o călătorie mai lungă, 
trebuie să beneficieze de implicarea a doi adulţi 
responsabili din partea organizaţiei. Astfel, chiar în 
cazul în care se întâmplă ceva neprevăzut, de exemplu 
un copil are nevoie să fie dus la spital, celălalt adult 
poate continua supravegherea celorlalţi copii. Dacă 

în această deplasare vor participa ca supraveghetori, 
atât femei cât și bărbaţi, este important să identificaţi 
roluri și responsabilităţi diferite pentru fiecare, de 
exemplu privind supravegherea în vestiare și accesul 
în dormitoare.

Evaluarea riscului

O evaluare a riscurilor este obligatorie pentru orice 
activitate care presupune deplasarea copiilor într-o 
altă locaţie. 

Scopul evaluării riscurilor nu este acela de a găsi 
motive pentru anularea călătoriei, ci de a identifica 
din timp eventualele riscuri, pentru a se putea lua 
măsuri de eliminare sau reducere a impactului lor. 
De exemplu, locaţia unui hotel poate să nu fie sigură 
pentru copii, iar dacă acest lucru este cunoscut din 
timp, acesta va fi schimbat cu un alt hotel. Astfel, 
deplasarea și activitatea respectivă vor deveni sigure 
și agreabile pentru copii. Este important să ne amintim 
că dacă activitatea planificată nu se poate desfășura 
în condiţii de siguranţă pentru copii, ea trebuie să fie 
anulată.

Deplasări și șederi peste noapte

În cadrul acestor proceduri de safeguarding, terme-
nul de ‘adult însoţitor’ este folosit pentru a se referi 
la adulţii care îi însoţesc pe copii în călătorii. Acești 
adulţi pot fi membrii ai personalului clubului/
organizaţiei, precum antrenori, dar pot include și 
părinţii și alţi voluntari. Un adult însoţitor nu se referă 
la o persoană care călătorește în scop personal sau 
ca suporter; se referă la persoana care este de acord 
să își asume răspunderea desfășurării călătoriei în 
condiţii agreabile și de siguranţă.

Antrenorii nu au voie să transporte singuri, cu mașina 
lor personală, copii, în afara unor situaţii cu totul 
excepţionale, neprevăzute iniţial. Când aceste situaţii 
sunt de neevitat și oricând este posibil, anterior 
deplasării trebuie obţinut consimţământul părinţilor 
sau/și a Persoanei Responsabile cu Siguranţa 
Copilului.  

ANEXA 9

Îndrumări pentru supravegherea activităţilor și deplasărilor 
inclusiv a șederilor peste noapte
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Nu este acceptabil ca un antrenor să transporte un 
singur copil, iar în cazul transportului unui grup de 
copii, cea mai bună practică este cea a prezenţei a doi 
adulţi responsabili în mașină. 

Îndrumări generale: 

Apreciaţi care este nivelul de risc pentru copii 
implicat de activitatea sportivă ce are loc în 
cadrul respectivului cantonament sau concurs. 
Practicarea multor sporturi implică anumite 
riscuri, care sunt inevitabile, dar nivelul de risc 
trebuie mereu verificat și copiii nu trebuie să fie 
expuși la riscuri inacceptabile sau care nu sunt 
necesare. 

Părinţii trebuie să fie informaţi detaliat referitor la 
întreaga deplasare 

Persoana responsabilă cu siguranţa copilului 
trebuie să fie informată legat de întreaga pla-
nificare a deplasării 

Implicarea copiilor și a părinţilor în planificarea 
activităţii și a evaluării riscurilor îi ajută pe par-
ticipanţii la deplasare să fie mai bine pregătiţi, mai 
capabili să ia decizii informate și drept urmare, să 
fie mai puţin expuși riscului. 

Măsuri de siguranţă legate de transport: 

Verificarea licenţelor de transport și a funcţionării 
mașinii 

Verificarea permisului de conducere și a expe-
rienţei șoferului

Solicitarea cazierului șoferilor care transport copii

Verificarea că vehiculul asigură centuri de sigu-
ranţă pentru copii 

Verificarea că vehiculul este accesibil parti-
cipanţilor care au nevoi speciale, în cazul în care 
aceștia participă în deplasare 

Asigurarea unui un punct comun pentru toţii 
copiii, pentru preluarea și aducerea lor acasă, 
după deplasare/cantonament ( pentru a se evita 
ca șoferul să stea singur cu un copil) 

Obţinerea formularului de consimţământ din 
partea părintelui referitor la acceptul privind 
deplasarea 

Asigurarea informării părinţilor referitor la rută/
drum și la pauzele care vor avea loc pe traseu 

Măsuri de siguranţă legate de cazare 

Este recomandat ca rezervarea locaţiei adecvate 
să fie făcută din timp. În cazul unui grup mare 
de copii, se va asigura astfel că aceștia vor sta 
laolaltă, în același hotel. 

Nu este recomandat ca un tânăr de 18 ani să 
împartă camera cu un copil mai mic de 16 ani. 

Adulţii nu au voie să împartă camera cu copiii. 
Acest fapt este acceptabil doar dacă adultul 
însoţitor este părintele. 

Alocarea copiilor în diferite camere trebuie să fie 
planificată înainte de călătorie. 

În locaţii, se va acorda prioritate rezervării de 
camere la parter sau la etaje inferioare – îndeosebi 
pentru copii de vârste mici.  

Implicarea părinţilor și consimţământul

Părinţii trebuie informaţi complet referitor la toate 
detaliile călătoriei, inclusiv legat de toate măsurile prin 
care se intervine în cazul în care apar situaţii de risc. 
Astfel, părinţii trebuie informaţi legat de: 

Perioada și scopul deplasării (detalii ale tuturor 
activităţilor planificate) 

Aranjamentele de transport 

Locurile de întâlnire  

Datele de contact ale locaţiei 

Modul de împărţire a copiilor în diferite camere 
și numărul de supraveghetori alocaţi grupului de 
copii 

Aranjamentele speciale pentru participanţii cu 
nevoi speciale 

Numele și datele de contact ale echipei 

Datele de contact ale persoanei responsabile 
pentru siguranţa copilului 

Alte detalii ale călătoriei – haine, bani de buzunar, 
kit 
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Codul de conduită 

Toţi participanţi (copii, antrenori, voluntari) și părinţii 
copiilor care sunt sub 16 ani, ar trebui invitaţi să 
semneze un cod de conduita și să fie informaţi 
legat de consecinţe, dacă se încalcă regulile de 
comportament. Se considera a fi o bună practică să 
invitaţi copiii și părinţi la o discuţie de grup, în care să 
se prezinte programul activităţii și să se răspundă la 
toate întrebările. 

Riscurile care pot apărea în cadrul deplasărilor 
pot include schimbări bruște ale vremii, probleme 
de sănătate, răniri sau accidentări, probleme de 
comportament și alte situaţii de urgenţă. 

Pentru urgenţe, trebuie să existe dezvoltată o proce-
dură care să includă următorii pași: 

stabilirea naturii urgenţei 

asigurarea siguranţei fiecăruia din grup 

oferirea rapidă de ajutor medical adecvat 

asigurarea că mai există un adult responsabil 
care să rămână cu grupul de copii, în cazul în care 
celalalt adult responsabil va însoţi un copil rănit, 
care ar avea nevoie de îngrijire spitalicească  

asigurarea accesului rapid la servicii medicale 
– cunoasterea datelor de contact ale serviciilor 
medicale

anunţarea poliţiei și a serviciilor de urgenţă 

informarea părinţilor 

informarea clubului cât și a federaţiei, în cazul 
unui incident major 

contactarea asiguratorului (în eventualitatea că 
există o poliţă de asigurare pentru sportivi) 

înregistrarea tuturor detaliilor incidentului - o 
sumarizare a ceea ce s-a întâmplat, detalii ale 
accidentării/incidentului, acţiuni luate, detalii ofe-
rite de martori, fotografii, orice tip de evidenţă și 
de informaţie utilă 

completarea rapidă a unui formular de raportare a 
accidentului/incidentului 

anunţarea Ambasadei României, dacă evenimentul 
are loc în străinătate 

păstrarea evidenţei costurilor și a dovezii acestora 
(bonuri, facturi) – pentru rambursarea lor prin 
asigurare  

Primul ajutor 

O trusă de prim ajutor trebuie luată întotdeauna, în 
orice deplasare. De asemenea, organizatorii trebuie să 
cunoască datele de contact ale serviciilor medicale de 
urgenţă. Este extrem de recomandat ca în grupul de 
adulţi organizatori să existe o persoană care a urmat 
un curs de prim ajutor. 

LISTĂ DE VERIFICARE DA/NU DATĂ

1. Aţi identificat rolurile și responsabilităţile adulţilor 
din club care participă în cantonament/competiţie/
deplasare? 

2. Aţi respectat cerinţele de recrutare a personalului 
prevăzute în cadrul procedurilor de safeguarding?

3. Au urmat toţii adulţi care însoţesc copiii un curs 
pe tema siguranţei și protecţiei copiilor?

LISTĂ DE VERIFICARE A CLUBULUI ÎNAINTE DE O DEPLASARE 

* British Gymnastics, Health, Safety and Welfare Guidance – Safe trips
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LISTĂ DE VERIFICARE DA/NU DATĂ

4. Aveti un număr suficiente de supraveghetori și răspund ei și cerinţelor de gen? 

5. Aţi desemnat o persoană responsabilă de siguranţa copilului pentru această 
călătorie? 

6. Aţi prezentat responsabilităţile și aţi transmis datele de contact ale adulţilor 
însoţitori părinţilor? 

7. Au fost completate de către părinţi formularele de consimţământ pentru toţi 
participanţii (inclusiv cu includerea datelor de contact în caz de urgenţe)?

8. Aţi verificat posibila existenţă a unor nevoi ale participanţilor? (dietă, nevoi 
speciale, ritualuri religioase)

9. Aţi completat un formular de evaluare a riscurilor?

10. Aţi pregătit o descriere a programului și aţi transmis-o participanţilor și 
părinţilor lor? 

11. Aveţi coduri de conduită pentru adulţi și pentru copii – adaptate deplasării?

12. V-aţi asigurat că toţi antrenorii sunt suficient calificaţi?

13. Aţi pregătit toate aranjamentele legate de acomodarea peste noapte, inclusiv 
alocarea camerelor? 

14. Aţi verificat toate detaliile legate de transport?

15. Aveţi pregătit kit-ul de prim ajutor pentru a-l lua în deplasare?

16. Aţi verificat necesitatea de a plăti și alte asigurări pentru această deplasare?

17. Aveţi pregătită o procedură pentru situaţia în care um copil dispare?

18. Dispuneţi de toate hărţile locaţiei și datele de contact ale serviciilor de urgenţă?

19. V-aţi asigurat că toţi membrii noi au completat formularele de înregistrare și 
de consimţământ?

LISTĂ DE VERIFICARE A CLUBULUI ÎNAINTE DE O DEPLASARE 
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Fotografiile, filmele, videoclipurile și reţelele de 
socializare reprezintă o metodă extraordinară de 
promovare a activităţilor și programelor sportive. 
Acestea pot fi utilizate pentru a sărbători reușitele, 
pentru a promova activităţile și pentru a oferi publicului 
informaţii actualizate. Înregistrările video pot fi folosite 
și în scopul dezvoltării și analizei performanţelor.
Utilizarea materialelor media poate genera apariţia 
anumitor riscuri pentru adulţi, cât și pentru copii.  
Astfel, transmiterea în mediul online de fotografii, 
filme, mesaje între adulţi și  copiii poate fi interpretată 
greșit, ducând la eventuale investigaţii ulterioare și 
măsuri disciplinare. 

Dintre riscurile ce pot afecta copiii, menţionăm: 

Acces inadecvat la folosirea sau distribuirea da-
telor personale, e.g. nume, adrese de email sau a 
numerelor de telefon
Contact nedorit cu adulţi cu intenţii greșite sau 
discutabile
Primirea unor materiale online cu caracter 
ofensator sau inadecvat
Hărţuire online 
Ademenire în scopul abuzului sexual

Principiu general:

Fiţi vigilent cu alegerea contactelor pe care alegeţi 
să le aveţi în mediul online. Odată ce o persoană se 
conectează, trimite un mesaj sau adaugă pe cineva ca 
prieten sau ca urmăritor, se vor vedea toate postările 
respectivei persoane, cu excepţia cazului în care 
setările de intimitate sunt schimbate. 

Îndrumări pentru antrenori și alţi adulţi responsabili 
pentru păstrarea siguranţei online: 

niciun tip de conţinut nu se va publica pe reţelele 
de socializare fără a se fi obţinut permisiunea în 
prealabil. Acest lucru include și mesajele transmise 
cu și dinspre copii și postarea de comentarii pe 
site-urile reţelelor de socializare, care ar putea 
compromite bunăstarea copilului, provocarea de 
efecte nocive copilului sau afectarea reputaţiei 
asociaţiei/clubului în mod negativ.
Antrenorii și voluntarii nu ar trebui să fie ‘prieteni’ 
cu copiii din echipele lor prin intermediul conturilor 

lor personale pe reţelele de socializare. Se vor 
folosi textele adresate grupului sau mesaje care 
să îi includă pe părinţi sau se va comunica prin 
intermediul paginii web a clubului/organizaţiei 
sau printr-o platformă de transmitere de mesaje, 
în loc de folosirea paginilor personale precum cea 
de Facebook. Astfel transmiterea informaţiilor 
este sigură și transparentă. Toată lumea poate 
vedea ce s-a scris, iar șansele de a interpreta 
greșit intenţiile vor fi reduse.
Mesajele, imaginile sau videoclipurile cu caracter 
abuziv, discriminatoriu sau explicit din punct de 
vedere sexual nu vor fi postate niciodată în mediul 
online. 
Toate comunicările se vor face prin intermediul 
părinţilor sau persoanelor care îi au în grijă pe 
copii, atunci când acest lucru este posibil și cu 
excepţia cazurilor în care s-a agreat un alt tip de 
comunicare. 
Dacă se transmit mesaje sau postări cu caracter 
abuziv, discriminatoriu sau explicit din punct de 
vedere sexual, acestea vor fi raportate Persoanei 
Responsabilă cu Siguranţa Copilului. 
Orice persoană care se comportă într-un mod 
inadecvat, referitor la filmarea, fotografierea 
copiilor ori folosirea reţelelor de socializare, va fi 
raportată. 
(Pentru mai multe informaţii în România, accesaţi 
www.cert.ro - Centrul Naţional de Răspuns la 
Incidente de Securitate Cibernetică)
Mesajele neadecvate primite NU vor fi transmise 
Persoanei Responsabile cu Siguranţa Copilului, 
deoarece aceasta poate fi considerată o 
infracţiune conform legislaţiei internaţionale. În 
schimb, Persoana Responsabilă cu Siguranţa 
Copilului va fi informată de transmiterea unor 
astfel de materiale.
În cele mai multe cazuri, cel mai bun răspuns 
în cazul primirii unor mesaje neadecvate este 
să nu oferiţi niciun răspuns, întrucât situaţia 
poate escalada prin răspunsuri. Nu ștergeţi însă 
mesajele sau materiale neadecvate până când 
Persoana Responsabilă cu Siguranţa Copilului 
nu este informată de situaţia creată, pentru că 
acestea pot fi necesare ca dovezi.

ANEXA 10

Protecţia și siguranţa în mediul online
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Este interzis a se folosi site-uri de socializare 
pentru a critica sau aduce ofense, injurii sau jigniri 
la adresa Federaţiei/cluburilor/afiliate/antre-
norilor, arbitrilor. Se considera abatere de la Codul 
de conduita al Federaţiei. 

Îndrumări pentru copii pentru a se menţine în siguranţă 
online

Hărţuirea are loc atunci când cineva de pe internet 
ne atacă în mod repetat, ne divulgă datele personale 
reale, ne umilește, transmite zvonuri despre noi, este 
răutăcios sau ne ameninţă. Uneori, acești agresori ne 
pot șantaja. 

Recomandări: 

1. Nu cereţi prietenia antrenorilor/profesorilor/oficia-
lilor/arbitrilor – ar insemna o încălcare a codului de 
conduită al Federaţiei sportive. 
2. Aveţi grijă ce persoane invitaţi să vă fie prieteni pe 
reţelele de socializare. Asiguraţi-vă că persoana cu 
care comunicaţi este acea persoană care pretinde că 
este.
3. Nu divulgati niciodată datele personale, precum 
numele, username-ul, parola, adresa sau numarul 
de telefon. Asiguraţi-vă că vă protejaţi parola atunci 
când accesaţi platformele sociale. Nu divulgaţi 
aceste parole decât dacă părintele sau tutorele legal 
îţi solicită asta. Nu da nici unei persoane întâlnite pe 
Internet informatii personale despre tine sau despre 
familia ta, cum ar fi: numele, vârsta, numărul de telefon, 
fotografii personale, adresă, școală la care înveti, locul 
de muncă al părinţilor, detalii de pe cardul de credit al 
părinţilor etc;
4. Nu transmiteţi parola de la e-mail-ul vostru altor 
persoane în afara părinţilor; dacă le comunici această 
parolă prietenilor sau altor persoane, acestia pot 
trimite mesaje jignitoare în numele tău sau pot intra 
pe site-uri interzise;
5. Nu folositi aplicaţii care arată cine v-a vizitat profilul 
sau care vă promit urmăritori.
6. Nu daţi click pe link-uri care promit jocuri gratuite, 
bani sau alte lucruri. 
7. Fiţi atenţi la faptul că în spatele unui cont care pare a 
fi al unui copil se poate ascunde un adult cu intenţii rele. 
8. Retineţi că nu este vina voastră dacă aţi descoperit 
un astfel de conţinut, așadar, fără rușine și rapid, 
informaţi un adult din viaţa voastră, cum ar fi un 
părinte sau un antrenor. 
9. Nu trimiteţi niciodată poze cu propria persoană sau 
informaţii personale, prietenilor de pe internet pe care 
nu îi cunoașteţi în realitate.

10. Trebuie să fiţi sinceri cu adulţii din viaţa voastră 
și să menţionaţi de fiecare dată când vă regăsiţi în 
situaţiile menţionate. Un adult va știi cel mai bine cum 
sa gestioneze situaţia.
11. Aveti mare grijă la ce postaţi pe internet! Evitaţi 
să postaţi pe internet fotografii care vă surprind în 
ipostaze indecente; acestea sunt personale şi nu 
trebuie să ajungă la cunoştinţa oricui navighează pe 
internet; ele pot fi folosite, mai devreme sau mai târziu, 
pentru a vă face rău, vouă sau celor apropiaţi.
12. Luaţi în considerare că orice material difuzat 
(text, poză, video, insta-story) poate fi distribuit unor 
terţe persoane, sau pentru a provoca sau a leza 
sentimentele celor implicaţi.
13. Nu posta niciodată comentarii/poze/materiale video 
care pot răni, sau pot fi neadevărate sau mincinoase. 
Reţineţi că anumite informaţii NU se pot șterge odată 
ce au fost încărcate pe internet. Ele pot fi copiate, sau 
distribuite, de îndată ce sunt încărcate online.
14. Semnalează orice îngrijorare unui adult de 
încre dere: părintele/tutorele legal sau/și Persoana 
Responsabilă cu Siguranţa Copilului.  

Relaţia cu presa

Monitorizarea și verificarea materialelor si articolelor 
cu caracter sportiv ce apar în presă poate fi un proces 
dificil. Mai ales atunci când reprezentanţii presei apar 
la eveniment fără a fi fost invitaţi anterior să participe 
de către cluburi/organizaţii. 
Atunci când reprezentanţii presei sunt invitaţi, li se 
pot oferi îndrumări referitoare la siguranţa copiilor. 
Acestea includ:

Asigurarea că părinţii și copiii și-au dat con-
simţământul pentru folosirea fotografiilor/video-
clipurilor lor și identificarea prealabilă a tuturor 
copiilor care nu și-au dat acest acord
Informarea reprezentanţilor presei că organizaţia 
își propune să creeze un mediu sigur și prietenos 
pentru copii și oferirea de informaţii privind 
procedurile de safeguarding a copilului, asumate 
de organizaţie 
Solicitarea de a nu face copiilor fotografii care 
ar putea fi considerate a avea caracter abuziv 
sau nociv, e.g. fotografii/videoclipuri ale copiilor 
dezbrăcaţi
Indicarea zonelor cu acces restricţionat și soli-
citarea de a fi respectate
Respectarea regulii de a nu intra în vestiare, sub 
nicio formă
Solicitarea de a nu publica informaţii private ale 
copiilor, precum adresele lor
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Toate incidentele și îngrijorările referitoare la siguranţa 
și starea de bine a copiilor sunt abordate serios, iar 
intervenţia în cazul lor se va realiza în concordanţă cu 
Politica și procedurile de safeguarding a copilului și cu 
legislaţia locală. 

Suspiciunile de abuz și sesizările pot fi primite de la mai 
multe surse, inclusiv de la personal, voluntari, parteneri, 
copii și familii/membri ai comunităţii. Aceștia pot avea 
în vedere incidente suspiciuni referitoare la abuzuri 
asupra copiilor (încălcarea Politicii și procedurilor 
de safeguarding comportamente suspecte, semne 
de abuz etc.). De asemenea, acestea pot fi de natură 
internă sau externă pentru [NUMELE ORGANIZAŢIEI 
voastre] (de exemplu, un copil care este agresat în 
timpul activităţilor noastre faţă de un copil care este 
abuzat acasă).

Rolul Persoanei Responsabile cu Siguranţa Copilului

Principala persoană căreia i se vor transmite se-
sizările trebuie să fie mereu Persoana Responsabilă 
cu Siguranţa Copilului, pentru a se asigura astfel că 
sesizările sunt gestionate în mod sistematic şi că  
lecţiile sunt învăţate în ceea ce privește implementarea 
politicii. În plus, Persoana Responsabilă cu Siguranţa 
Copilului va putea astfel evalua rapid nivelul și iminenţa 
riscului și va acţiona (răspunde) în consecinţă. 

Cu toate acestea, în circumstanţe excepţionale - 
cum ar fi o situaţie care poate pune viaţa în pericol 
- personalul sau voluntarii pot lua orice acţiune 
considerată necesară, pentru a proteja un copil cu risc 
imediat. Incidentul trebuie însă raportat cât mai curând 
posibil, în conformitate cu politica și procedurile 
organizaţiei, iar Persoana Responsabilă cu Siguranţa 
Copilului trebuie informată rapid. 

În caz de urgenţă, atunci când copiii sunt expuși 
riscului imediat de a fi răniţi, Serviciile de Urgenţă   
trebuie să fie contactate rapid, înainte de orice altă 
procedură. 

Un proces eficient de sesizare necesită o colaborare 
bună cu autorităţile locale relevante, respectiv 
Direcţiile Generale de Asistenţă Socială și Protecţie a 

Copilului, spitalele, poliţia etc. Persoana Responsabilă 
cu Siguranţa Copilului trebuie să menţină legătura cu 
autorităţile locale relevante, pentru a facilita sesizările 
în cazul în care apar îngrijorări și pentru a solicita 
consultanţă și sprijin de specialitate, dacă este 
necesar.

Schema de raportare

Clauza  de protecţie a avertizorilor care sesizează sus-
piciuni sau incidente (eng. “whistleblower”)

În cazul în care antrenorii și voluntarii sunt 
îngrijoraţi și raportează suspiciunile cu privire la 
comportamentul altor adulţi (voluntari, parteneri, alţi 
antrenori etc)  atâta timp cât nu există o rea intenţie, 
chiar dacă se dovedește ulterior că aceste suspiciuni 
nu sunt justificate, nu va fi luată nicio acţiune punitivă 
împotriva persoane. 

[NUMELE ORGANIZAŢIEI] se va asigura că rapoartele 
referitoare la incidente sau la suspiciuni legate de 
implementarea procedurilor de safeguarding vor fi 
înregistrate și păstrate în condiţii de siguranţă. 

Confidentialitate

Oricând se exprimă suspiciuni sau se întocmesc 
rapoarte ce descriu incidentele, se va acorda o 
importanţă deosebită asigurării confidenţialităţii, atât 
a persoanei care notifică incidentul  cât și a copilului 
(copiilor)/adulţilor implicaţi. Informaţiile sensibile și a 
cele care presupun identificarea persoanelor trebuie 
să fie împărtășite altora strict pe baza asigurării că 
tânărul se află în siguranţă și beneficiază rapid de 
asistenţă adecvată.

Consimţământ

Acceptarea furnizării datelor cu caracter personal este 
stipulată în lege și ar trebui obţinută înainte de a face 
o sesizare. Ar trebui explicat persoanelor ce-și dau 
consimţământul, ce informaţii vor fi împărtășite, cu 
cine și cum vor fi utilizate.

Păstrarea datelor 

Rapoartele de incident primite, trebuie păstrate într-o 

ANEXA 11

Modalităţi de răspuns în cazul existenţei unor incidente sau a 
unor îngrijorări referitoare la siguranţa şi protecţia copiilor 
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locaţie sigură și confidenţială – din incinta [NUMELE 
ORGANIZAŢIEI dvs.]. Stocarea datelor pe calculator 
trebuie să respecte toate criteriile de siguranţă. 

Sesizările interne transmise către Persoana Respon-
sabilă cu Siguranţa Copilului trebuie realizate într-un 
format scris sau, atunci când sunt comunicate verbal 
(pentru subiectele sensibile) acestea trebuie urmate 
de o detaliere mai târziu, în scris. 

Pentru raportarea internă, utilizaţi modelul de Formular 
de raportare al incidentelor.

Sesizările către autorităţile locale pentru protecţia 
copilului (Direcţiile Generale de Asistenţă Socială 
şi Protecţie a Copiilor, Poliţie etc.) ar trebui să fie 
întocmite în formatul oferit de fiecare instituţie.

Persoana Responsabilă cu Siguranţa Copilului are ca 
atribuţii stabilirea legăturii cu autorităţile relevante, 
identificarea persoanelor de contact și cunoașterea 
modelelor de formulare specifice fiecărei instituţii.   
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MODEL DE RAPORTARE AL INCIDENTELOR

Acesta este un model de formular, ce poate fi utilizat pentru a raporta incidentele privind siguranţa 
copilului către instituţiile relevante externe, precum poliţia sau serviciile de protecţie a copilului. Dacă 
trimiterea se face telefonic, formularul de trimitere va fi întotdeauna  completat și trimis ulterior, astfel 
încât să existe și consemnări scrise.

Nu uitaţi că unele instituţii solicită ca sesizările să se facă prin completarea unui formular special și 
urmând o anumită procedură. 

Organizaţia Dvs.  va contacta din timp, înainte ca un incident să aibă loc, serviciile competente de protecţie 
a copilului și poliţia, pentru a identifica care este modalitatea acestora de a raporta incidentele. Acest 
aspect se va stabili în momentul elaborării procedurilor de safeguarding pentru copii în sport - nu se va 
aștepta până la momentul la care va fi nevoie de redactarea unui formular de raportare a unui incident. 

FORMULARUL DE RAPORTARE A SUSPICIUNILOR PRIVIND SIGURANŢA COPILULUI

Această sesizare se referă la:

Eventualul abuz sau suspiciunilor privind siguranţa la siguranţa copilului - DA/NU, nu există 
suspiciuni privind adulţii - DA/NU 

Nivel de risc:

Imediat  Mare  Mediu  Mic

Datele copilului/persoanei vizate:

Nume:  
Vârstă: 
Date de contact:

Copilul/persoana vizată are anumite nevoi 
speciale?

Numele părinţilor/reprezentanţilor legali ai copilului și datele lor de contact: 

Numele persoanei și al organizaţiei care 
completează acest formular:

Data trimiterii:

Numele și datele de contact ale persoanei 
și organizaţiei către care se face 
trimiterea:

Ce s-a întâmplat/motivul suspiciunii:

Cine altcineva știe despre incident/suspiciune? Au existat martori sau alte persoane implicate - 
dacă da, oferiţi datele de contact.

Ce fel de sprijin sau ce fel de măsuri s-au luat până în prezent?

Dacă sesizarea este despre un copil, s-a discutat cu copilul și cu părinţii? Dacă da, care sunt 
opiniile lor? Dacă nu, de ce?
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MODELUL SCHEMEI LOGICE DE RAPORTARE

Această schemă este utilă pentru a evidenţia etapele gestionării unor situaţii îngrijorătoare. 

Schema este adaptată de către cluburi/organizaţii astfel încât să reflecte contextul naţional și legislaţia locală de protecţie 
a copilului. 
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Suspiciuni privind  
un copil sau referitoare  

la comportamentul  
unui adult

Este vorba despre  
o situaţie care pune 

viaţa în pericol?

DA – Contactaţi Poliţia 

Raportaţi către 
Persoana responsabilă 

de siguranţa şi protecţia 
copilului 

NU – Raportaţi către 
persoana de contact, 

responsabilă cu 
siguranţa şi protecţia 

copilului 

Documentare 
preliminară 

Nu este o investigaţie 

Îngrijorări – suspiciuni valide 

Nu este necesară luarea unei acţiuni ulterioare.  
Există lecţii ce pot fi învăţate?  

Aspecte ce trebuie urmărite în continuare?  

Dacă suspiciunea este referitoare  
la bunăstarea unui copil, obţine consimţământul 

copilului/părintelui dacă asta  
îl menţine pe copil în siguranţă 

Dacă suspiciunea este referitoare la un adult, se 
referă aceasta la încălcarea codului de conduită 

sau la o situaţie de abuz asupra copilului?

Referitor doar la încălcarea codului de conduită 
- agrearea asupra acţiunii necesare, de exemplu, 

suspendare sau avertisment etc. 

Revizuirea lecţiilor învăţate care să genereze 
acţiuni şi să asigure că raportarea este completă

Sesizare către direcţia de asistenţă socială  
şi protecţie a copilului 



Politica și procedurile de safeguarding pentru copii în sport 64

DATE DE CONTACT

În tabelul de mai jos, Persoana Responsabilă cu Siguranţa Copilului trebuie să completeze datele de contact 
ale serviciilor locale şi naţionale de protecţie a copilului – aferente unei anumite zone. 

Pentru [Introduceţi numele zonei/locaţiei) contactele relevante în caz de incidente – suspiciuni de abuz 
asupra copilului sunt următoarele: 

Persoană Resursă 
Responsabilă cu Siguranţa  
Copilului

Nume  
şi prenume: 
 

Telefon:

Email:

Servicii de Urgenţă Poliţie 112

Pompieri 112/113

Ambulanţă 112/113

EU Servicii Urgenţă 112

Cyber crime hotline 11188

Servicii de Protecţie  
a Copilului

Telefonul Copilului 116111

Servicii sociale (la nivel naţional):
Autoritatea Naţională pentru Protecţia 
Drepturilor Persoanelor cu Dizabilităţi, 
Copii și Adopţii 

 
Direcţiile Generale de Asistenţă Socială 
și Protecţie a Copilului, existente în 
fiecare judeţ 

+4 021 313 3633
021 310 07 89
021 315 36 33
021 315 36 30
contact@andpdca.gov.ro
www.andpdca.ro

Pentru sesizarea oricărei 
forme de violenţă asupra 
copilului, accesaţi nr de 
telefon din fiecare judeţ:
http://andpdca.gov.
ro/w/1586-2/

Servicii de protecţie  
a copilului  
ONG -uri

Terre des hommes  
Foundation

0040 371 300 390
rou.office@tdh.ch
www.tdh.ch

World Vision 004021 224 29 72
donatori@wvi.org
www.worldvision.ro
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DATE DE CONTACT

Persoană Resursă 
Responsabilă cu Siguranţa  
Copilului

Nume  
şi prenume:

Telefon:

Email:

Servicii de protecţie  
a copilului  
ONG -uri

Salvaţi Copiii 40 21 316 61 76
secretariat@salvaticopiii.ro
www.salvaticopiii.ro
Ai o problemă pe net? Cere 
ajutor! 
ț 
ctrl_AJUTOR
Ai găsit ceva nepotrivit pe 
net? Raportează abuzul! 
ț 
esc_ABUZ

SOS Satele Copiilor  www.sos-satelecopiilor.ro
sos@sos-satelecopiilor.ro
Phone 40 21-668.00.90

Conform Legii nr. 272/2004 privind protecţia și 
promovarea drepturilor copilului, republicată cu 
modificările și completările ulterioare, pentru a se 
asigura o intervenţie promptă și eficientă în interesul 
copilului, există obligativitatea de a semnala posibilele 
situaţii de violenţă asupra copilului la DGASPC și 
verificările vor fi realizate ulterior, pentru a se stabili 
dacă suspiciunile se confirmă sa nu. Așadar, se 
semnalează atât suspiciunea, cât și cazul.

Semnalarea este procesul prin care o situaţie de 
violenţă asupra copilului este adusă la cunoștinţa 
autorităţilor abilitate să ia măsuri în interesul victimei, 
urmând ca acestea să asigure accesul acesteia la 
serviciile specializate din acest domeniu și o atitudine 
potrivit legii faţă de presupusul făptuitor / agresor.

Cine face semnalarea? Semnalarea suspiciunii sau 
a situaţiei de violenţă poate fi făcută atât de copilul 
victimă cât și de orice altă persoană care intră în 

contact cu copilul victimă, în mediul familial, comunitar 
și profesional. 

Orice prezumţie de pericol pentru copii trebuie să 
declanșeze un proces de semnalare către autorităţile 
abilitate, chiar dacă acesta nu se va confirma. 

Orice instituţie ai cărei angajaţi, în cursul ducerii la 
îndeplinire a sarcinilor de serviciu, au contact direct cu 
copiii, trebuie să prevadă, la nivelul regulamentului de 
ordine interioară, în plus faţă de procedurile de semnalare 
către autorităţile abilitate, procedura de semnalare 
internă a cazurilor de violenţă asupra copilului, inclusiv 
procedurile disciplinare de investigare. 

O astfel de procedură de semnalare internă respectă 
următoarele principii: 

a) semnalarea către autorităţile abilitate să ia măsuri 
nu poate fi condiţionată de parcurgerea procedurii 
interne/ierarhice obișnuite;
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b) procedura internă nu trebuie să întârzie nejustificat 
sau excesiv semnalarea către autorităţile abilitate, să 
îngreuneze sau să împiedice colectarea probelor;

c) procedura internă nu trebuie să excludă sau să 
interzică în vreun fel semnalarea către autorităţile 
abilitate;

d) procedura internă trebuie să respecte principiile 
de lucru enunţate de prezenta metodologie-cadru și 
de Convenţia ONU cu privire la drepturile copilului, 
ratificată prin Legea nr. 18/1990, republicată, cu 
modificările ulterioare;

e) în situaţiile de urgenţă, de pericol grav, semnalarea 
către autorităţile abilitate va fi efectuată înaintea 
oricărei proceduri interne atât pentru cazurile de 
violenţă asupra copilului, cât și pentru cele de violenţă 
în familie.

Semnalarea se poate face: 

1. direct (persoana/copilul care semnalează se duce 
direct la una din autorităţile abilitate)

2. prin intermediul telefonului - serviciul telefonic 
obișnuit al autorităţilor abilitate, serviciul telefonul 
copilului de la nivel de DGASPC (de exemplu, 983, 
9852)

3. la Asociaţia Telefonul Copilului, care deţine licenţa 
pentru implementarea numărului unic european de 
asistenţă pentru copii (116111). Prin intermediul 
acestui număr de telefon se oferă informaţii și 
consiliere cu privire la promovarea și respectarea 
drepturilor copiilor, îndrumare către instituţiile în 
măsură să acorde asistenţa necesară, urmărirea 
modului de soluţionare a cazurilor, monitorizarea 
respectării drepturilor copiilor în urma cazurilor 
înregistrate și informarea instituţiilor abilitate cu 
privire la problemele întâmpinate de copii. 

În baza protocoalelor încheiate, Asociaţia Telefonul 
Copilului semnalează cazurile de violenţă asupra 
copilului autorităţilor abilitate: a) cazurile de copii 
dispăruţi se semnalează la numărul de telefon 116.000 
(numărul unic european pentru dispariţii de copii); b) 
în scris - persoana care semnalează face o sesizare 
scrisă a situaţiei presupuse sau existente de violenţă, 
pe care o înaintează autorităţilor abilitate; 

4. prin autosesizare de către autorităţile abilitate - 
profesioniștii din cadrul acestor autorităţi se pot întâlni 
cu situaţii care relevă sau ridică suspiciunea unui act 
de violenţă asupra copilului, respectiv de violenţă în 
familie, caz în care trebuie să iniţieze procedurile 
utilizate în mod obișnuit în astfel de situaţii. 

Violenţa prin internet se poate sesiza la hotline-ul 
înfiinţat special pentru acest lucru, care cuprinde site-
ul www.safernet.ro, e-mail-ul raportare@safernet.ro și 
telefonul 021/310.31.16.

Atunci când semnalarea la telefon sau în formă scrisă 
este anonimă, această situaţie nu se constituie într-
un motiv de refuz al înregistrării semnalării ori al 
investigării situaţiei semnalate, dacă sunt destule 
elemente de identificare a copilului victimă (nume și 
adresă).

Semnalarea situaţiilor de violenţă asupra copilului și 
violenţă în familie se face la D.G.A.S.P.C. În situaţia 
în care semnalarea situaţiei de violenţă s-a făcut la 
SPAS, poliţie sau parchet, aceste autorităţi, în baza 
atribuţiilor ce le revin potrivit legislaţiei specifice care 
le reglementează activitatea, vor asigura informarea 
victimei cu privire la serviciile de specialitate ce pot 
fi oferite/asigurate de către DGASPC, având în vedere 
atribuţiile acesteia în ceea ce privește asigurarea/
facilitarea accesului la servicii specializate pentru 
copilul victimă și familia sa.

De asemenea, în situaţia în care există acordul victimei 
adulte, cazul acesteia poate fi referit către DGASPC de 
către autorităţile mai sus menţionate.

Referirea implică realizarea unui document, înregistrat 
în evidenţele instituţiei și transmis la DGASPC atât 
direct, cât și prin intermediul clientului (părintele/
reprezentantul legal), iar în unele situaţii și prin 
contactarea telefonică. 

Documentul scris va conţine cel puţin principalele 
informaţii despre cazul respectiv, conform modelului 
fișei de semnalare, și date referitoare la acţiunile care 
urmează a fi întreprinse pe termen scurt și persoanele 
care le vor efectua.
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vor fi informaţi cu privire la conţinutul fișelor de 
semnalare, chiar dacă nu completează ei înșiși aceste 
fișe. 

Obligativitatea semnalării situaţiilor de violenţă 
asupra copilului se va înscrie în fișele de post ale 
tuturor profesioniștilor care interacţionează cu copilul. 
(conform HG 49/2011)  

 

Fișele de semnalare obligatorie a cazurilor de violenţă 
asupra copilului  sunt documente sintetice, completate 
persoane cu atribuţii în asistenţă socială, cuprind date 
relevante despre copil și familie, suspiciunea/situaţia 
de violenţă. Totodată, fișele conţin informaţii cu privire 
la regimul confidenţialităţii datelor și conservarea 
probelor incriminatorii atunci când ele există.

Pentru a putea identifica situaţii de violenţă asupra 
copilului, profesioniștii care interacţionează cu copiii 

SITUAŢIILE DE URGENŢĂ CARE TREBUIE SEMNALATE IMEDIAT LA SERVICIUL TELEFONUL COPILULUI DIN 
CADRUL DGASPC: 

1. Viaţa copilului este în pericol. 

2. Copilul este grav rănit. 

3. Copilul a suferit un abuz sexual. 

4. Copilul sub vârsta de 8 ani este lăsat singur în casă. 

5. Copilul solicită de urgenţă ajutorul. 

6. Copilul refuză să meargă acasă. 

7. Copilul este grav neglijat. 

8. Copilul este implicat în munci intolerabile. 
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ANEXA 12

Modelul general de evaluare a riscului privind siguranţa 
copilului
O evaluare generală a riscului va fi realizată în fiecare 
an. Scopul acesteia este identificarea riscurilor și 
a măsurilor necesare, pentru a le putea diminua ori 
înlătura. 

Realizarea unei evaluări periodice a riscului contribuie 
la implementarea procedurilor de safeguarding   în 
funcţie de acţiunile identificate, acestea pot fi incluse 
întrun plan de acţiune pentru siguranţa și protecţia 
copilului.

Măsurile incluse în model sunt doar sugestii și vor fi 
adaptate asociaţiei/clubului respectiv. 

După identificarea pericolelor, vor fi evidenţiate ris
curile specifice copiilor. De exemplu, ‘lipsa de calificare 
a antrenorului’ poate conduce la vătămarea copiilor 
sau la lipsa unei supravegheri adecvate. 

Orice risc/îngrijorare va fi notat(ă) drept mare, mediu(e) 
sau mic(ă), în funcţie de probabilitatea ca acesta/
aceasta să se întâmple. Se va identifica o măsura 
necesară pentru a gestiona/reduce fiecare risc.

Pericol/cauză potenţial(ă)  
de îngrijorare

Probabilitatea pro-
ducerii unei vătămări: 
mică/medie/mare  

Risc specific ca 
rezultat al pericolului 
ce s-ar putea produce

Acţiune necesară Măsură luată 
când/de către cine

PRACTICI ALE CLUBULUI

Lipsa calificării antrenorilor 

Lipsa supravegherii adecvate 

Lipsa ghidării suficiente în 
deplasări etc.

Practici precare - de exemplu, 
activităţi sportive inadecvate 
vârstei

Metode de disciplinare inadecvate

RESURSE UMANE

Recrutarea unor persoane inadec-
vate pentru a lucra direct cu copiii

Lipsa de formare a antrenorilor în 
materie de siguranţă și protecţie 
a copilului

Personal angajat necalificat sau 
care nu a beneficiat de cursuri 
de formare pe tema siguranţei 
copilului 
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Pericol/cauză potenţial(ă)  
de îngrijorare

Probabilitatea pro-
ducerii unei vătămări: 
mică/medie/mare  

Risc specific ca 
rezultat al pericolului 
ce s-ar putea produce

Acţiune necesară Măsură luată 
când/de către cine

Voluntarii care nu cunosc și nu nu 
au primit informaţii/ curs pe tema 
siguranţei copilului în sport 

Prezenţa altor adulţi, precum 
personalul medical etc care inter-
acţionează direct cu copiii, fără 
a avea o formare în prealabil pe 
tema siguranţei în sport a copiilor 

INCIDENTE ȘI MODALITĂŢI DE INTERVENŢIE

Suspiciuni cu privire la compor-
tamentul unor adulţi și cât și 
referitoare la comportamentul 
unor copii  faţă de alţi copii

Absenţa procedurilor de notificare 
a suspiciunilor de abuz asupra 
copilului sau a incidentelor

Absenţa măsurilor disciplinare în 
organizaţie ca răspuns la inciden-
te sau comportament neadecvat 

Sesizări tratate cu lipsă de 
seriozitate

PROCEDURI DE RAPORTARE

Lipsă de informare cu privire la 
existenţa procedurilor de safe-
guarding a copilului în sport și a 
codului de conduită

Lipsă procedurilor de raportare 
a incidentelor către autorităţile 
locale/organisme, e.g. poliţie, 
servicii sociale

Lipsa unei politici și proceduri 
clare de safeguarding a copilului 
în sport 

Copii/adulţi nesiguri de modali-
tatea de raportare a îngrijorărilor 
și de cunoaștere a persoanelor 
cărora să se adreseze

FACILITĂŢI 

Echipament în condiţii  de 
funcţionare precare sau echipa-
ment periculos

Accesul neautorizat în anumite 
locaţii special amenajate pentru 
copii  în vestiare, toalete etc 
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Pericol/cauză potenţial(ă)  
de îngrijorare

Probabilitatea pro-
ducerii unei vătămări: 
mică/medie/mare  

Risc specific ca 
rezultat al pericolului 
ce s-ar putea produce

Acţiune necesară Măsură luată 
când/de către cine

Fotografierea, filmarea sau 
 înregistrarea în locuri interzise 

Folosirea la comun, de către 
adulţi și copii, a acelorași dușuri/
vestiare sau a altor facilităţi 

TRANSPORT ȘI DEPLASĂRI 

Transport nesigur, între anumite 
locaţii, în care au loc competiţii 
sau se desfășoară cantonamente

Nu s-a facut o verificare adecvată 
a șoferilor, conform procedurilor 
de safeguarding a copilului  

Nu există îndrumări clare pentru 
efectuarea deplasării – pentru 
verificarea  medicală, alocarea 
persoanelor în diferite mașini etc  

ASPECTE GENERALE

Fotografiere și înregistrare video 
neautorizate a activităţilor

Utilizare neadecvată a reţelelor de 
socializare și a comunicării între 
copii de până în 12 ani și adulţi 
sau colegi 

Toleranţă înaltă la violenţa fizică 
și accidentări 

Probleme generale de  
comportament
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Măsuri Implementată
/întreprinsă

Parţial  
întreprinsă Neîntreprinsă

Nu se 
aplică

Comentarii. Menţionaţi 
motivele dacă acţiunea nu 
se aplică; motivaţi de ce

Data completării:...............................

POLITICA DE SAFEGUARDING A COPILULUI ÎN SPORT

Angajamentul organizaţiei de a proteja 
și asigura siguranţa copiilor în toate 
aspectele activităţii organizaţiei 
dumneavoastră. 

Politica de safeguarding a copilului 
în sport, semnată și aprobată de 
conducerea organizaţiei 

Politica și procedurile de safeguarding 
conţin elemente referitoare la principiile, 
legislaţia și termenii specifici care stau 
la baza politicii; de exemplu, definiţiile 
abuzului

Politica de protecţie a copilului este 
scrisă într-o manieră clară, ușor de 
înţeles și redactată în diferite formate; 
de exemplu pentru copii, pentru părinţi, 
pentru personal 

PERSOANA RESPONSABILĂ CU SIGURANŢA COPILULUI 

Un membru al personalului organizaţiei 
dvs. este responsabil de preluarea 
iniţiativei pentru a asigura siguranţa 
și protecţia copilului (Persoana 
Responsabilă cu Siguranţa Copilului)

Persoana Responsabilă cu Siguranţa 
Copilului este formată în safeguarding 

Datele de contact ale Persoanei 
Responsabile cu Siguranţa Copilului sunt 
disponibile copiilor, adolescenţilor și 
tuturor celor care caută orientare privind 
acţiunile ce pot fi întreprinse dacă există 
motive de îngrijorare cu privire la
siguranţa sau bunăstarea copilului, atât 
în interiorul cât și în afara organizaţiei

RECRUTARE ȘI FORMARE, COMPORTAMENT

Procedură strictă de verificare în materie 
de recrutare/angajare

Verificări atente a candidaţilor, efectuate 
în cadrul procesului de recrutare/
angajare, conform procedurilor de 
safeguarding 

ANEXA 13

Formular de auto-evaluare 
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Măsuri
Implementată
/întreprinsă

Parţial  
întreprinsă Neîntreprinsă

Comentarii. Menţionaţi 
motivele dacă acţiunea nu 
se aplică; motivaţi de ce

Data completării:...............................

Formare/orientare privind Politica și 
procedurile de safeguarding, de care să 
beneficieze întregul personal, voluntarii 
și toate persoanele vizate

Formare periodică a antrenorilor privind 
responsabilităţile speciale în materie de 
siguranţă și protecţie a copilului în sport 

Sesiuni de reîmprospătare a informaţiilor 
referitoare la siguranţa și protecţia copi-
lului în sport, oferită întregului antreno-
rilor, voluntarilor, întregului personal

Existenţa unor coduri de conduită, care 
includ declaraţii pe propria răspundere 
de asumare a tratării persoanelor cu 
respect, de cunoaștere și implementare a 
măsurilor de siguranţă și protecţie pen-
tru copii, pe durata activităţilor sportive, 
de către întreg personalul organizaţiei.   

IMPLICARE ÎN RELAŢIA CU COPIII ȘI PĂRINŢII

Orientare/informare în materie de  
safeguarding oferită copiilor

Orientare/informare în materie de  
safeguarding oferită părinţilor

Materiale de informare privind politica și 
procedurile de safeguarding,  în variante  
accesibile copiilor

Codul de conduită pentru părinţi semnat 
de părinţi

Codul de conduită dezvoltat și semnat 
de copii

Copiii și părinţii știu cum să contacteze 
Persoana Responsabilă cu Siguranţa 
Copilului 

IMPLICARE ÎN RELAŢIA CU PARTENERII ȘI FURNIZORII DE SERVICII

Politica și procedurile de safeguarding 
sunt parte integrantă a oricăror acorduri 
de parteneriat sau contracte 

Formare/informare a partenerilor și fur-
nizorilor pe teme legate de safeguarding 
pentru copii în sport 

SIGURANŢA ACTIVITĂŢILOR SPORTIVE 

Evaluarea riscului activităţilor

Nu se aplică
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Măsuri Implementată
/întreprinsă

Parţial  
întreprinsă Neîntreprinsă Nu se aplică

Comentarii. Menţionaţi 
motivele dacă acţiunea nu 
se aplică; motivaţi de ce

Data completării:...............................

O procedură clară pentru anularea  
activităţilor nesigure, dar și pentru a 
desfășura în siguranţă o activitate 

Formulare de consimţământ semnate  
de părinţi și copii

Procedură de safeguarding privind 
supravegherea și deplasările pe timpul 
nopţii 

Procedură de safeguarding privind 
utilizarea tehnologiei online și a reţelelor 
de socializare

Procedură de safeguarding privind 
utilizarea vestiarelor, respectarea 
intimităţii etc.

Procedură de safeguarding referitoare  
la relaţia cu media

METODE DE INTERVENŢIE ÎN CAZ DE ABUZ ȘI COLABORAREA U ALTE INSTITUŢII 

Proceduri clare de safeguarding, care 
oferă îndrumare privind acţiunile de 
întreprins dacă apar suspiciuni de abuz 
asupra copilului atât în interiorul cât și în 
afara organizaţiei, de exemplu cum/când 
să se informeze superiorii ierarhici sau 
să se urmeze schema logica a raportării

Stabilirea unei legături/colaborări cu  
Direcţiile Generale de Asistenţă Socială 
și Protecţie a Copilului și cu ONG-urile 
care oferă suport, la nevoie, pentru  
asigurarea suportului și protecţiei 
copiilor

Nume și date de contact ale DGASPC-
urilor, ale poliţiei și a altor organizaţii 
disponibile, în cazul în care ar trebui fi 
raportate și soluţionate cazurile de abuz 
asupra copilului 

Coordonare/acord stabilit cu instituţiile 
competente, precum DGASPC-urile, 
politia  privind raportarea incidentelor

Înregistrarea și stocarea în condiţii de 
siguranţă a formularelor de raportare a 
incidentelor

Monitorizarea cazurilor care au fost 
raportate și sunt în proces de soluţionare
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Completarea acestui formular nu are scop de verificare 
de tip audit și în mod ideal va fi completat de Persoana 
Responsabilă cu Siguranţa Copilului, împreună cu 
alţi membrii ai personalului din club/organizaţie. 

Formularul poate fi folosit pentru dezvoltarea unui 
plan de acţiuni menit să îmbunătăţească politica și 
practicile de safeguarding a copilului în sport și să 
monitorizeze progresele.

Măsuri Implementată
/întreprinsă

Parţial  
întreprinsă Neîntreprinsă Nu se aplică

Comentarii. Menţionaţi 
motivele dacă acţiunea nu 
se aplică; motivaţi de ce

Data completării:...............................

MONITORIZAREA EFICACITĂŢII PROCEDURILOR DE SAFEGUARDING

Dezvoltarea și asumarea unui plan de 
acţiune pentru includerea procedurilor  
de safeguarding ale copilului în 
organizaţia dvs.

Revizuirea și actualizarea periodică a 
unui plan de acţiune pentru  
îmbunătăţirea procedurilor de safeguard-
ing a copilului în organizaţia dvs.

Revizuirea (auto-evaluarea) periodică a 
acţiunilor prevăzute de procedurile de 
safeguarding 

Încorporarea lecţiilor învăţate în urma 
incidentelor în proceduri de safeguarding 
revizuite

Evaluare externă/independentă a politicii 
și procedurilor de safeguarding a copilu-
lui în sport 
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Vă prezentăm mai jos două modele de formulare. 
Puteţi alege pe oricare dintre ele, care se potrivește 
mai bine contextului în care lucraţi. 
Aceste formulare pot fi utilizate pentru a planifica 
măsurile necesare în vederea respectării cerinţelor 
minime de siguranţa și protecţia copilului și pentru a 

dezvolta pe viitor aceste proceduri de safeguarding a 
copilului in sport. Acest formular se va completa anual, 
dar va fi revizuit în mod periodic (recomandarea este 
să fie revizuit o dată la trei luni). Evoluţia măsurilor din 
formularul de evaluare va oferi informaţiile necesare 
pentru acţiunile solicitate în acest formular.

ANEXA 14

Formular pentru planul de actiune și monitorizare

TEMATICĂ Acţiune de implementat DE 
CĂTRE 
CINE

CÂND Provocări/
Obstacole

EVALUAREA 
PROGRESULUI

REZULTATE COMENTARII

CINE CÂND

POLITICA DE 
SAFEGUARDING 
A COPILULUI ÎN 
SPORT

Angajament public de 
aderare a organizaţiei la 
politica și procedurile de 
safeguarding a copilului 

Politică și proceduri de 
safeguarding aprobate 
și semnate de organizaţie. 

Politica și procedurile de 
safeguarding respectă 
legislaţia locală și includ 
terminologia specifică

Politică și proceduri de 
safeguarding elaborate 
în diferite variante, de 
exemplu pentru părinţi/
pentru copii 

Politică și proceduri de 
safeguarding dezvoltate/
revăzute împreună cu 
copiii, părinţii, antrenorii

PERSOANĂ 
RESPONSABILĂ 
CU SIGURANŢA 
COPILULUI

Persoana Responsabilă cu 
Siguranţa Copilului nomi-
nalizată de organizaţie

Persoana Responsabilă 
cu Siguranţa Copilului 
formată pe tematica 
siguranţei și protecţiei 
copilului în sport  
(safeguarding) 

PLAN DE ACŢIUNE ȘI MONITORIZARE 

DATĂ PERSOANE IMPLICATE

Modelul I
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PLAN DE ACŢIUNE ȘI MONITORIZARE 

DATĂ PERSOANE IMPLICATE

TEMATICĂ Acţiune de implementat DE 
CĂTRE 
CINE

CÂND Provocări/
Obstacole

EVALUAREA 
PROGRESULUI

REZULTATE COMENTARII

CINE CÂND

Persoana Responsabilă 
cu Siguranţa Copilului are 
date de contact publice

Persoana Responsabilă 
cu Siguranţa Copilului 
este specialist/în formare 
continuă sau se va 
recruta un specialist în 
safeguarding

MODALITĂŢI DE 
INTERVENŢIE 
ÎN CAZ DE 
SUSPICIUNI 
DE ABUZ ȘI 
COLABORAREA 
CU ALTE 
INSTITUŢII 
RELEVANTE 
PENTRU 
PROTECŢIA 
COPILULUI 

Proceduri despre 
cum/când să referi o 
suspiciune și să respecţi 
pașii schemei de 
raportare

Numele și datele de 
contact ale instituţiilor 
competente, cărora li se 
pot referi cazurile de abuz

Coordonare/colaborare 
cu instituţiile compe-
tente în ceea ce privește 
procedurile de raportare a 
cazurilor de abuz 

Instituţii abilitate, 
identificate pentru a oferi 
recomandări de protecţie 
a copilului în funcţie de 
nevoi

Rapoarte ale suspici-
unilor de abuz, păstrate 
în condiţii de siguranţă/
confidenţialitate

Se monitorizează evoluţia 
cazurilor și suspiciunilor 
de abuz, care au fost 
notificate

RECRUTARE 
SIGURĂ

Proceduri stricte de  
recrutare a tuturor 
antrenorilor și întregului 
personal

Verificarea detaliată a 
candidaţilor, efectuată 
conform procedurilor de 
safeguarding
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TEMATICĂ Acţiune de implementat DE 
CĂTRE 
CINE

CÂND Provocări/
Obstacole

EVALUAREA 
PROGRESULUI

REZULTATE COMENTARII

CINE CÂND

Formare/orientare 
referitoare la Politica și 
procedurile de safeguard-
ing, pentru toţi antrenorii, 
pentru toţi voluntarii și 
întreg personalul 

Formare actualizată/
de reamintire oferită 
întregului personal/volun-
tarilor privind politica și 
procedurile de safeguard-
ing a copilului 

Codul de conduită semnat 
de antrenori, de voluntari 
cât și de întreg personalul 

Codul de conduită elabo-
rat de antrenori/voluntari/
copii

COLABO-
RAREA CU 
PARTENERII 
ȘI  
FURNIZORII 
DE SERVICII

Politica și procedurile de 
safeguarding încorporate 
în acordurile de partener-
iat și anexate la contract-
ele de prestări servicii, 
încheiate cu furnizorii

Sesiune de conștientizare 
referitoare la procedurile 
de safeguarding – oferită 
partenerilor și furnizorilor 
de servicii

EVALUAREA 
RISCULUI

Efectuarea evaluării 
generale a riscului

Efectuarea evaluării 
specifice a riscului pentru 
diferite tipuri de activităţi 
desfășurate

Procedură clară de 
anulare a activităţilor care 
nu respectă criteriile de 
siguranţă pentru copii 

SUPRA-
VEGHEREA 
COPIILOR

Formulare de  
consimţământ semnate 
de părinţi și copii.  

Procedură referitoare la 
supraveghere și deplasări

PLAN DE ACŢIUNE ȘI MONITORIZARE 

DATĂ PERSOANE IMPLICATE
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TEMATICĂ Acţiune de implementat DE 
CĂTRE 
CINE

CÂND Provocări/
Obstacole

EVALUAREA 
PROGRESULUI

REZULTATE COMENTARII

CINE CÂND

Procedură referitoare 
la repartizarea copiilor 
în camere, la utilizarea 
vestiarelor, a dușurilor și 
a altor facilităţi

SIGURANŢA 
ONLINE
 

Procedură referitoare 
la utilizarea tehnologiei 
online și a reţelelor de 
socializare 

Procedură referitoare la 
relaţia cu media 

Proceduri dezvoltate 
împreună cu copiii și 
părinţii 

COMPOR-
TAMENTUL 
PĂRIN ŢILOR  
ȘI 
COPIIILOR

Informarea copiilor 
referitoare la procedurile 
safeguarding 

Informarea părinţilor 
referitoare la procedurile 
safeguarding

Materiale de informare 
accesibile copiilor,  
pe tema siguranţei și 
protecţiei lor

Cod de conduită pentru 
părinţi, semnat de părinţi

Cod de conduită pentru 
copii, semnat de copii 

Copiii și părinţii știu cum 
să contacteze Persoana 
Responsabilă de  
Siguranţa Copilului/ 
să anunţe îngrijorările și 
suspiciunile de abuz 

PLAN DE ACŢIUNE ȘI MONITORIZARE 

DATĂ PERSOANE IMPLICATE
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Măsuri Pentru organizaţiile de 
bază

Pentru alte cluburi Planuri pentru viitorul apropiat

Bronz Argint Aur Bronz Argint Aur Măsură 
necesară

Măsură
planificată

De către cine/
când

PROCEDURI DE SAFEGUARDING ALE COPILULUI

Declaraţie de angajament 
faţă de Procedurile de 
safeguarding ale copilului 
în sport 

Proceduri de safeguarding 
semnate și aprobate

Procedurile de  
safeguarding reflectă  
legislaţia și procedurile 
din România, de exemplu, 
definiţia abuzului

Procedurile de  
safeguarding elaborate în 
diferite formate;  
de exemplu, pentru copii, 
părinţi

Procedurile de  
safeguarding elaborate/
revizuite împreună cu 
părinţii, copiii și membrii 
personalului

DATA FINALIZĂRII PLANULUI/REVIZIEI: PERSOANELE IMPLICARE ÎN ELABORAREA PLANULUI:

Acest formula are la bază trei niveluri de măsuri:

BRONZ  MINIM necesar 
ARGINT  Intermediar
AUR  Măsuri de protecţie generală în vigoare.

În funcţie de disponibilitatea resurselor, există diferite 
tipuri de cerinţe pentru cluburi/organizaţii și organizaţii 
comunitare după cum se arată mai jos. 
În mod evident nu se pot pune în aplicare toate 
măsurile dintro dată, așadar cluburile și organizaţiile 
vor da prioritate măsurilor care le permit să atingă 

câte un nivel, începând cu nivelul bronz și finalizând 
cu cel de aur.

Și alte măsuri pot fi adăugate pentru a le înregistra 
și recunoaște pe cele care depășesc cerinţele. De 
exemplu, un club poate stabili un grup de tineri jucători 
care să revizuiască politica de protecţie sau să 
contribuie la elaborarea procedurilor, iar un club mai 
mare poate numi un grup de copii care se pot susţine 
reciproc și pot promova raportarea de incidente și 
preocupări.

Modelul II

PLAN DE ACŢIUNE ȘI MONITORIZARE 
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Măsuri Pentru organizaţiile de 
bază

Pentru alte cluburi Planuri pentru viitorul apropiat

Bronz Argint Aur Bronz Argint Aur Măsură 
necesară

Măsură
planificată

De către cine/
când

PERSOANA RESPONSABILĂ CU SIGURANŢA COPILULUI (PRSC)

PRSC este nominalizată 
de club

PRSC este formată pe 
tematica safeguarding-ului 

Datele de contact ale 
PRSC sunt cunoscute 
publicului larg

PRSC specialist/în  
for mare continuă SAU
recrutare a unui specialist 
în safeguarding

PERSONALUL/VOLUNTARII

Proceduri stricte de 
recrutare/ verificări la 
angajare

Verificări stricte de  
recrutare/angajare efectu-
ate conform procedurilor 
pentru tot personalul

Formare/orientare privind 
Procedurile de safeguard-
ing a copilului în sport, 
pentru tot personalul și 
pentru toţi voluntarii

Formare actualizată/ 
de reamintire oferită 
între gului personal/volun-
tarilor privind procedurile 
de safeguarding 

Codul de conduită semnat 
de personal/voluntari

Codul de conduită  
elaborat de personal/ 
voluntari/copii

Codul de conduită elaborat 
de personal/voluntari/copii

Coduri de conduită speci-
fice copiilor și părinţilor

DATA FINALIZĂRII PLANULUI/REVIZIEI: PERSOANELE IMPLICARE ÎN ELABORAREA PLANULUI:

PLAN DE ACŢIUNE ȘI MONITORIZARE 



Politica și procedurile de safeguarding pentru copii în sport 81

Măsuri Pentru organizaţiile de 
bază

Pentru alte cluburi Planuri pentru viitorul apropiat

Bronz Argint Aur Bronz Argint Aur Măsură 
necesară

Măsură
planificată

De către cine/
când

IMPLICARE ÎN RELAŢIA CU COPIII ȘI PĂRINŢII

Orientare/formare pe  
tematica safeguard-
ing-ului, oferită copiilor

Orientare/formare pe  
tematica safeguard-
ing-ului oferită părinţilor

Materiale de informare 
privind 
Procedurile de safeguard-
ing,  accesibile copiilor

Codul de etică pentru 
părinţi semnat de părinţi

Codul de etică dezvoltat 
și semnat de copii

Copiii și părinţii știu cum 
să contacteze PPRSC/
raporteze preocupările

IMPLICARE ÎN RELAŢIA CU PĂRINŢII ȘI FURNIZORII

Procedurile de safeguard-
ing sunt  integrate în 
acordurile de parteneriat 
și de furnizare de servicii

Formare/informare a  
partenerilor și furnizorilor

LUCRUL ÎN SIGURANŢĂ

Efectuarea evaluării 
generale de risc

Evaluarea riscului  
activităţilor

Un proces clar pentru 
anularea activităţilor  
nesigure, e.g. când ar tre-
bui să fie pus în aplicare

Formulare de  
consimţământ semnate 
de părinţi și copii

DATA FINALIZĂRII PLANULUI/REVIZIEI: PERSOANELE IMPLICARE ÎN ELABORAREA PLANULUI:

PLAN DE ACŢIUNE ȘI MONITORIZARE 
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Măsuri Pentru organizaţiile de 
bază

Pentru alte cluburi Planuri pentru viitorul apropiat

Bronz Argint Aur Bronz Argint Aur Măsură 
necesară

Măsură
planificată

De către cine/
când

LUCRUL ÎN SIGURANŢĂ

Procedura/Politica privind 
supravegherea și călăto-
riile pe timpul nopţii

Procedura/politica
privind utilizarea  
tehnologiei și a reţelelor 
de socializare

Procedura/politica privind 
vestiarele, cantonamentul 
etc.

Procedura/politica privind 
media

Proceduri elaborate îm-
preună cu părinţii și copii

SOLUŢIONAREA MOTIVELOR DE ÎNGRIJORARE ȘI LUCRUL CU CEILALŢI

Proceduri privind metoda 
și momentul trimiterii 
unei probleme, de exem-
plu, schema existentă de 
trimitere (referire)

Nume și date de contact 
ale agenţiilor cărora li 
se raportează cazurile la 
dosar/disponibile

Coordonare/acord cu 
organismele privind 
raportarea procedurilor

Instituţii competente 
identificate pentru a oferi 
recomandări de protecţie 
a copilului în funcţie de 
nevoi

Rapoarte ale suspiciunilor 
de abuz și incidentelor 
înregistrate și păstrate 
în condiţii de siguranţă/
confidenţialitate

Monitorizarea cazurilor 
transmise procesate/în 
desfășurare

DATA FINALIZĂRII PLANULUI/REVIZIEI: PERSOANELE IMPLICARE ÎN ELABORAREA PLANULUI:

PLAN DE ACŢIUNE ȘI MONITORIZARE 
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Măsuri Pentru organizaţiile de 
bază

Pentru alte cluburi Planuri pentru viitorul apropiat

Bronz Argint Aur Bronz Argint Aur Măsură 
necesară

Măsură
planificată

De către cine/
când

MONITORIZAREA EVOLUŢIEI

Plan de acţiune pentru 
îmbunătăţirea proce-
durilor de safeguarding 
a copilului - elaborat și 
agreat de organizaţie 

Plan de acţiune pentru 
îmbunătăţirea procedu-
rilor de safeguarding, 
revizuit și actualizat 
periodic

Revizuirea (auto-evalua-
rea) periodică a acţiunilor 
legate de siguranţa și 
protecţia copiilor în sport 

Încorporarea lecţiilor 
învăţate în urma inciden-
telor în proceduri revizuite 
de safeguarding 

Evaluare externă/inde-
pendentă a procedurilor și 
proceselor de PC

DATA FINALIZĂRII PLANULUI/REVIZIEI: PERSOANELE IMPLICARE ÎN ELABORAREA PLANULUI:

PLAN DE ACŢIUNE ȘI MONITORIZARE 
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CODUL DE CONDUITĂ AGREAT PENTRU COPIII CARE PARTICIPĂ LA ACTIVITĂŢI SPORTIVE

Acest model de cod de conduită este adresat copiilor și are rol orientativ. 
Copiii vor fi consultaţi cu privire la comportamentul considerat acceptabil, întrucât sunt șanse mai mari ca ei să 
respecte regulile dacă au luat parte la crearea lor. 
Acest cod poate fi adaptat în funcţie de tipul deplasării și a specificului activităţii sportive (cantonamente, 
competiţii) ce se poate desfășura pe durata unei zile sau de-a lungul unui interval mai mare de timp. 

Codul de conduită

Participarea în cantonamente sau la diferite competiţii sportive  trebuie să fie sigură cât și agreabilă pentru copii 
și adolescenţi. De aceea, așteptările privind comportamentul dorit vor fi exprimate într-o manieră clară.
Prin acordul de participare la [INSERAŢI NUMELE EVENIMENTULUI/CĂLĂTORIEI], este important să înţelegi și 
să agreezi că:

Adulţii însoţitori sunt responsabili de siguranţa și bunăstarea ta din momentul în care pleci din grija 
părinţilor mei și până când te reîntorci acasă.

Vei urma întotdeauna instrucţiunile și sfaturile adulţilor însoţitori.

Dacă, din anumite motive, nu vei dori să urmezi echipa sau grupul, vei cere permisiunea adulţilor însoţitori 
și le vei da detaliile locaţiei tale.

Cazarea va fi la comun, iar persoana(ele) cu care o vei împărţi vor fi agreate în prealabil. Nu vei dormi în 
nicio altă cameră fără permisiune.

Vei sosi la timp la toate întâlnirile și activităţile.

Vei respecta regulile necesare pentru siguranţa ta, inclusiv cele referitoare la:

- interdicţia de a consuma alcool
- interdicţia de a consuma droguri
- interdicţia de a fuma în camere, indiferent de oră

Le vei comunica adulţilor însoţitori dacă te deranjează ceva sau dacă te preocupă siguranţa ta sau a altui 
copil.

Îi vei informa pe adulţii însoţitori în cazul în care vei avea nevoie de ceva pentru a putea participa la 
eveniment.

Îi vei respecta și ajuta pe ceilalţi copii să participe pe deplin, fiind un bun exemplu de sportiv. Vei conduce 
prin puterea exemplului, ceea ce presupune să nu consumi alcool, droguri sau să folosești un limbaj 
ofensator, rasist, homofobic sau care să denote un alt tip de discriminare.

Vei respecta drepturile, demnitatea și valoarea fiecărui participant, și a celorlalţi implicaţi și nu vei recurge 
la un limbaj sau la gesturi verbale, fizice sau provocatoare sexual. Nu vei lovi sau răni sau ataca fizic nicio 
persoană care ia parte la eveniment și nici nu te vei comporta în alte feluri care ar putea umili, rușina, 
dispreţui sau înjosi alţi copii și nici nu vei avea niciun comportament care ar putea fi etichetat drept bullying.

ANEXA 15
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CODUL DE CONDUITĂ AGREAT PENTRU COPIII CARE PARTICIPĂ LA ACTIVITĂŢI SPORTIVE

Nume și prenume ........................................................................ am citit și am înţeles codul de conduită agreat. 

Sunt de acord să respect aceste reguli [INSERAŢI NUMELE EVENIMENTULUI/CĂLĂTORIEI] și înţeleg că în 
situaţia în care voi încălca prevederile codului, părinţii mei vor fi informaţi, iar mie mi se va putea cere părăsirea 
activităţii mai devreme.

Semnătura ........................................................................Data .............................................................................

Sunt/nu sunt de acord cu activităţile media conexe evenimentului, inclusiv publicarea fotografiei mele în ziare 
și în mediul online. Sunt de acord, inclusiv în cazul în care nu îmi voi da acordul pentru activităţile media, să iau 
parte, totuși, la activitate.

Semnătura ........................................................................Data .............................................................................

Citit, aprobat și semnat de părinte sau reprezentantul legal.

Data  semnăturii .....................................................................................................................................................
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CRITERII DE CERTIFICARE A SIGURANŢEI ÎN SPORT A COPIILOR 

Criteriile de certificare corespund standardelor de safeguarding stabilite international. Se recomandă un 
sistem de evaluare ce include criterii obligatorii (culoarea roșie), criterii opţionale (culoarea albastru) și criterii 
negociabile (culoarea verde). 

STANDARDELE DE SAFEGUARDING
CONFORM COALIŢIEI INTERNAŢIONALE KEEPING CHILDREN SAFE

#

POLITICĂ

Politica reflectă drepturile copiilor de a fi protejaţi împotriva abuzurilor și 
a exploatării, așa cum se subliniază în Convenţia Naţiunilor Unite privind 
drepturile copilului (UNCRC)

1

Politica este aprobată de conducerea al organizaţiei și se aplică întregului 
personal și asociaţilor organizaţiei. 

2

Politica este prezentată public într-o manieră adecvată, promovată și distribuită 
pe scară largă.

3

Managerii au responsabilitatea specifică de a supraveghea punerea în aplicare 
a acestei politici.

4

RESURSE 
UMANE

Sunt desemnate persoane - cheie, la diferite niveluri (inclusiv la nivel de 
director) ca “persoane resursă” cu roluri și responsabilităţi clar definite în 
domeniul safeguarding-ului. 

5

Metodele de recrutare respectă criteriile de asigurare a siguranţei și protecţiei 
copilului în sport/aplică măsuri de safeguarding clare.

6

Există coduri de conduită scrise, privind comportamentul adecvat și inadecvat 
al adulţilor faţă de copii și al copiilor faţă de alţi copii.

7

Există linii directoare pentru implicarea partenerilor, a comunităţilor și a copiilor 
în ceea ce privește safeguarding-ul (siguranţa și protecţia) copiilor în sport. 

8

PROCEDURI Organizaţiile au cartografiate serviciile de urgenţă, serviciile sociale și de 
protecţie a copilului și sunt informate despre legislaţia naţională și datele de 
contact ale autorităţilor competente. 

9

Evaluarea riscurilor legate de siguranţa copilului și strategiile de diminuare 
a acestora sunt încorporate în procedurile existente de evaluare a riscurilor, 
efectuate la toate nivelurile organizaţiei. 

10

ANEXA 16 
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STANDARDELE DE SAFEGUARDING
CONFORM COALIŢIEI INTERNAŢIONALE KEEPING CHILDREN SAFE

#

Măsurile de safeguarding  a copiilor sunt integrate în managementul existent (în 
planificarea strategică, bugetară, în recrutare, în implementarea programelor, 
gestionarea performanţei, achiziţii publice, acorduri cu partenerii, etc.)

11

Se elaborează un mecanism de raportare și de răspuns la incidente și preocupări 
legate de siguranţa copilului,  care este adaptat legislaţiei locale. 

12

MONITORIZARE

Implementarea politicii și a procedurilor de safeguarding a copilului în sport 
este monitorizată periodic. 

13

Progresele, performanţele și lecţiile învăţate sunt raportate principalelor părţilor 
interesate (forumuri de conducere și organisme externe sau independente, 
după caz) și sunt incluse în rapoartele anuale ale organizaţiilor.

14

Lecţiile învăţate din experienţa cazurilor concrete contribuie la revizuirea 
politicii și la îmbunătăţirea măsurilor de safeguarding a copiilor în sport. 

15

Politica și procedurile de safeguarding sunt revizuite la intervale regulate de 
timp și sunt evaluate în mod oficial de un evaluator/auditor extern la fiecare 
trei ani.

16

STANDARDELE INTERNAŢIONALE DE SAFEGUARDING PENTRU COPII ÎN SPORT #

DEZVOLTAREA 
POLITICII 
ORGANIZAŢIEI 

Există o politică de safeguarding scrisă coerent și comprehensiv, care include 
toate definiţiile noţiunii de abuz asupra copilului și exprimă în mod clar 
angajamentul organizaţiei de a asigura siguranţa copiilor în toate aspectele 
activităţii dvs.

17

În Politica de safeguarding se menţionează clar că toţi copiii au drepturi egale 
în ceea ce privește siguranţa și protecţia. 

18

Această politică de safeguarding este aprobată oficial de către personalul de la 
cel mai înalt nivel al organizaţiei dvs.

19

Personalul de la cel mai înalt nivel al organizaţiei are responsabilitatea de a 
supraveghea punerea în aplicare a politicii de safeguarding.  

20

CRITERII DE CERTIFICARE A SIGURANŢEI ÎN SPORT A COPIILOR 
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CRITERII DE CERTIFICARE A SIGURANŢEI ÎN SPORT A COPIILOR 

STANDARDELE INTERNAŢIONALE DE SAFEGUARDING PENTRU COPII ÎN SPORT #

Toţi membrii pesonalului, voluntarii, părinţii sau alţi reprezentanţi au semnat 
politica de safeguarding.

21

Organizaţia dvs. a consultat copiii, părinţii/îngrijitorii și personalul ca parte a 
dezvoltării iniţiale și/sau a revizuirii continue a politicii de safeguarding. 

22

PROCEDURI 
PENTRU A 
RĂSPUNDE LA 
SUSPICIUNI 
LEGATE DE 
SAFEGUARDING 

Există proceduri clare care oferă îndrumări, pas cu pas, cu privire la măsurile 
care trebuie luate în cazul în care există îngrijorări cu privire la siguranţa sau 
bunăstarea unui copil, atât în cadrul organizaţiei, cât și în afara acesteia.

23

Organizaţia dumneavoastră dispune de măsuri pentru a oferi sprijin copiilor, 
voluntarilor, antrenorilor și celorlalţi membri atât în timpul, cât și în urma unui 
incident, a unei acuzaţii sau a unei plângeri.

24

În cadrul organizaţiei dvs. există un membru al personalului responsabil cu 
siguranţa copilului.

25

Organizaţia dumneavoastră oferă copiilor și tinerilor informaţii despre 
drepturile lor și despre persoanele cărora se pot adresa dacă sunt îngrijoraţi, 
într-o manieră respectuoasă.

26

Organizaţia dumneavoastră a pus la dispoziţia copiilor și a părinţilor/tutorilor, 
informaţii clare și accesibile tuturor, cu privire la ceea ce se poate întâmpla în 
urma unei dezvăluiri. 

27

Organizaţia dumneavoastră are un proces de abordare a reclamaţiilor într-un 
mod corect și transparent. 

28

Toate incidentele, acuzaţiile și plângerile sunt înregistrate, monitorizate și 
stocate în condiţii de siguranţă.

29

Organizaţia dvs. a consultat copiii, părinţii/tutorii, antrenorii și întreg 
persoanalul, ca parte a dezvoltării iniţiale și/sau a revizuirii continue a 
procedurilor de intervenţie în caz de suspiciuni de abuz. 

30

EXPERTIZĂ ȘI 
SUPORT 

Sunt stabilite contacte la nivel naţional și/sau local cu agenţiile de protecţie 
a copilului, ONG-urile și grupurile comunitare relevante care oferă sprijin în 
domeniul protecţiei copilului. 

31
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CRITERII DE CERTIFICARE A SIGURANŢEI ÎN SPORT A COPIILOR 

STANDARDELE INTERNAŢIONALE DE SAFEGUARDING PENTRU COPII ÎN SPORT #

Organizaţia dumneavoastră se asigură că membrii personalului cu 
responsabilităţi speciale în ceea ce privește asigurarea protecţiei și siguranţei 
copiilor au acces la consiliere, sprijin și informaţii de specialitate.

32

Copiii primesc sfaturi și sprijin pentru a se menţine în siguranţă, atât pe ei 
înșiși, cât și ceilalţi.

33

Procedurile de safeguarding asumate de organizaţie, recunosc faptul că 
unii copii, care au vulnerabilităţi suplimentare (de exemplu copiii cu nevoi 
speciale), se pot confrunta cu bariere suplimentare în obţinerea ajutorului.

34

Atât părinţii/tutorii, cât și membrii comunităţii locale primesc informaţii, 
consiliere și sprijin în ceea ce privește siguranţa și protecţia copiilor.

35

MINIMIZAREA 
RISCURILOR 

Organizaţia realizează evaluarea riscului, specific pentru diferite activităţi: 
transport, cazare, spaţii sportive etc.

36

Se iau măsuri pentru a minimiza orice risc identificat în urma unei evaluări a 
riscurilor.

37

În cazul în care riscurile sunt evaluate ca fiind prea mari, atunci activitatea nu 
se va mai desfășura.

38

Sunt disponibile cursuri de formare pentru a ajuta personalul și voluntarii să 
recunoască riscurile suplimentare la care sunt expuși unii copii din cauza 
rasei, sexului, vârstei, religiei, dizabilităţii, orientării sexuale, mediului social 
sau culturii lor.

39

CODURI DE
CONDUITĂ

Organizaţia dvs. are linii directoare scrise privind comportamentul (coduri de 
conduită) -  care conţin declaraţii referitoare la obligativitatea de a-i trata pe 
ceilalţi cu demnitate, respect, sensibilitate și corectitudine.

40

Organizaţia dumneavoastră oferă îndrumări și așteptări cu privire la 
activităţile care includ timpul petrecut departe de casă, inclusiv încredinţarea 
copiilor în grija altor persoane și înnoptarea.

41

Organizaţia dvs. dispune de linii directoare privind lucrul cu copiii cu nevoi 
speciale. 

42

Organizaţia dumneavoastră dispune de îndrumări privind utilizarea adecvată 
a tehnologiei informaţiei și a reţelelor de socializare pentru a se asigura că 
tinerii nu sunt puși în pericol și nu devin vulnerabili la exploatare.

43
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CRITERII DE CERTIFICARE A SIGURANŢEI ÎN SPORT A COPIILOR 

STANDARDELE INTERNAŢIONALE DE SAFEGUARDING PENTRU COPII ÎN SPORT #

Organizaţia dumneavoastră dispune de îndrumări privind modalităţile pozitive 
de gestionare a comportamentului copiilor, care nu implică pedepse fizice sau 
orice altă formă de tratament degradant sau umilitor și care sunt adecvate 
vârstei și sexului.

44

Organizaţia dumneavoastră dispune de linii directoare privind comportamentul 
așteptat și acceptabil al copiilor faţă de ceilalţi, în special faţă de alţi copii.

45

Sunt stipulate clar consecinţele pentru nerespectarea regulilor privind 
comportamentul, reguli menţionate în cadrul   procedurilor disciplinare 
organizaţionale.

46

Conducerea  organizaţiei are responsabilitatea de a se asigura că măsurile de 
safeguarding ale copiilor  sunt respectate.

47

Organizaţia dvs. a consultat copiii, părinţii/tutorii, antrenorii și restul 
personalului ca parte a dezvoltării iniţiale și/sau a revizuirii continue a codurilor 
de conduită. 

48

RECRUTARE, 
FORMARE ȘI 
COMUNICARE 

Fișele posturilor conţin declaraţii referitoare la tratarea copiilor și a tuturor 
persoanelor cu demnitate, respect, sensibilitate și corectitudine.

49

Procesul de recrutare include un interviu, referinţe și o verificare a antecedentelor, 
în conformitate cu legislaţia locală.

50

Toţi membrii personalului, voluntarii și alte persoane relevante au fost instruiţi 
în domeniul siguranţei și protecţiei copilului, inclusiv în ceea ce privește modul 
de raportare a incidentelor. 

51

Persoana cu cea mai înaltă  funcţie în organizaţie (conducerea) organizaţiei are 
responsabilitatea de a supraveghea punerea în aplicare a formării în siguranţa 
și protecţia copilului a întregului personal.

52

Toţi membrii personalului, voluntarii și persoanele relevante cu responsabilităţi 
speciale în materie de siguranţă și protecţie a copilului au acces la formare 
suplimentară periodică și la sprijin specializat.

53

Organizaţia dvs. a consultat copiii, părinţii/tutorii și personalul ca parte a 
dezvoltării iniţiale și/sau a revizuirii continue a recrutării, formării și dezvoltării 
organizaţiei dvs.

54
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CRITERII DE CERTIFICARE A SIGURANŢEI ÎN SPORT A COPIILOR 

STANDARDELE INTERNAŢIONALE DE SAFEGUARDING PENTRU COPII ÎN SPORT #

COLABORAREA 
CU PARTENERII 

Organizaţia dumneavoastră a colaborat cu partenerii/membrii pentru a se 
asigura că există așteptări comune în ceea ce privește siguranţa copiilor în 
sport. 

55

Organizaţia dvs. își prezintă public bunele sale practici actuale legate de 
lucrul cu copiii. (Acestea respectă standardele internaţionale/standardardele 
de siguranţă a copilului în sport/manuale etc.)

56

Politica de safeguarding a organizaţiei dumneavoastră reprezintă o parte 
esenţială a oricărui acord de parteneriat/asociere.

57

Organizaţia dvs. prezintă public comunităţii locale, partenerilor cât și 
membrilor, informaţii despre politica de safeguarding . 

58

Organizaţia dvs. este activă în procesul de a sensibiliza comunitatea 
referitor la importanţa siguranţei și protejării copiilor în sport. 

59

MONITORIZARE 
ȘI EVALUARE 

Există sisteme de monitorizare și evaluare a eficienţei organizaţiei 
dumneavoastră, legate de: 

procedurile de safeguarding;

modalităţile de răspuns la incidente și suspiciuni de abuz;

consilierea și sprijinul acordat;

procedurile de reducere la minimum a riscurilor pentru copii; 

codurile de conduită;

recrutarea, formarea și comunicarea;

colaborarea cu partenerii în vederea asigurării siguranţei și protecţiei 
copiilor.

60

Conducerea organizaţiei are responsabilitatea de superviza implementarea 
sistemului existent de monitorizare și evaluare. 

61

Organizaţia s-a consultat cu copiii, părinţii/tutorii, antrenorii și restul 
personalului ca parte a dezvoltării iniţiale sau a procesului continuu de 
monitorizare și evaluare.

62
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PRINCIPII-CHEIE ÎN CAZUL IMPLICĂRII COPIILOR ȘI A TINERILOR: 

Măsura în care un copil sau un tânăr poate fi implicat în procesul de luare a deciziilor va depinde de vârsta 
și de nivelul lor de maturitate și de înţelegere. 

Implicarea și opiniile copiilor și tinerilor trebuie recunoscute și apreciate. 

Copiii și tinerii trebuie să fie trataţi cu onestitate. Adulţii trebuie să fie capabili să gestioneze așteptările lor 
și să le explice limitele reale ale implicării lor.  

Copiii și tinerii ar trebui să primească în timp util, un feedback cu privire la modul în care implicarea și 
consultarea lor a modelat sau a influenţat politica și procedurile de safeguarding.  

Toţi copiii și tinerii ar trebui să aibă posibilitatea de a se implica activ, indiferent de rasă, religie, cultură, 
handicap, vârstă, origine etnică, limbă sau zona în care locuiesc. 

Copiii ar trebui să primească întotdeauna informaţii adecvate vârstei lor, astfel încât să fie capabili să 
înţeleagă conţinutul celor transmise.  

Conform Convenţiei Naţiunilor Unite cu privire la 
Drepturile Copiillor (articolul 12 și articolul 13) și 
Legii nr. 272/2004  privind protecţia și promovarea 
drepturilor copiilor în România ( articolul 28 și articolul 
29) copiii au dreptul de a-și exprima opiniile și de a fi 
implicaţi în deciziile care le afectează viaţă. 

ART. 28

(1) Copilul are dreptul la libertate de exprimare.

(2) Libertatea copilului de a căuta, de a primi şi de 
a difuza informaţii de orice natură, care vizează 
promovarea bunăstării sale sociale, spirituale şi 
morale, sănătatea sa fizică şi mentală, sub orice formă 
şi prin orice mijloace la alegerea sa, este inviolabilă.

(3) Părinţii sau, după caz, alţi reprezentanţi legali 
ai copilului, persoanele care au în plasament şi 
persoanele care, prin natura funcţiei, promovează şi 
asigură respectarea drepturilor copiilor au obligaţia de 
a le asigura informaţii, explicaţii şi sfaturi, în funcţie de 
vârsta şi de gradul de înţelegere al acestora, precum şi 

de a le permite să îşi exprime punctul de vedere, ideile 
şi opiniile.

ART. 29

(1) Copilul capabil de discernământ are dreptul de a-şi 
exprima liber opinia asupra oricărei probleme care îl 
priveşte

(3) Dreptul de a fi ascultat conferă copilului posibilitatea 
de a cere şi de a primi orice informaţie pertinentă, de a 
fi consultat, de a-şi exprima opinia şi de a fi informat 
asupra consecinţelor pe care le poate avea opinia sa, 
dacă este respectată, precum şi asupra consecinţelor 
oricărei decizii care îl priveşte. 

Astfel, toate organizaţiile sportive ar trebui să se 
asigure că copiii și tinerii au posibilitatea de a fi 
consultaţi și, dacă este cazul, de a fi implicaţi în deciziile 
care au legătură cu implicarea lor în sport, precum 
și în domeniul specific al politicii și procedurilor de 
safeguarding. 

ANEXA 17

Implicarea și participarea 
copiilor și tinerilor 
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Referinţe: „British Gymnastics, Safegurading Children: 
Safe Environment”

PRINCIPII-CHEIE ÎN CAZUL IMPLICĂRII COPIILOR ȘI A TINERILOR: 

Informaţiile pentru copii și tineri ar trebui să fie clare și accesibile și să fie prezentate într-un limbaj și un 
stil de comunicare adecvate. 

Copiii și tinerii ar trebui să fie sprijiniţi pentru a li se permite să aibă o contribuţie pozitivă și eficientă în 
cadrul organizaţiei, de exemplu, de către Persoana Responsabilă cu Siguranţa Copilului.

RECOMANDĂRI PENTRU IMPLICAREA COPIILOR ȘI A TINERILOR 

Înfiinţarea unui forum al tinerilor, care să strângă/să reflecte opiniile copiilor din club. 

Identificarea unui reprezentant al tinerilor care să comunice opiniile copiilor și tinerilor în cadrul unor 
contexte formale, cum ar fi reuniunile comitetului clubului. 

Implicarea copiilor și a tinerilor pentru a contribui la elaborarea de proceduri, postere și informaţii pe site-ul 
web privind aspectele legate de siguranţa și protecţia copiilor. 

Realizarea de sondaje pe bază de chestionar pentru a obţine opinii și  feedback-ul copiilor și tinerilor. 

Organizarea de întâlniri cu copiii și tinerii atunci când se analizează modificări ale politicilor și colectarea 
opiniilor acestora.
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Formarea posturii sportivilor în gimnastică este esen-
ţială în vederea obţinerii unei ţinute în concordanţă cu 
cerinţele specifice sportului.

Este de un real ajutor ca sportivii să aibă  o imagine 
clară asupra cerinţelor pentru fiecare element, să 
înţeleagă postura corectă, kinetica mișcărilor și 
dinamica acestora. Înţelegerea elementului reduce 
riscul asimilării greșite a elementului, a eventualelor 
greșeli de execuţie și a unor posibile accidentări.

Ajutorul pe care îl primește un sportiv în executarea 
unui element implică contact fizic. Prin ajutor ne 
vom referi la situaţia în care antrenorul/profesorul, 
conduce sportivul prin mișcarea elementului, (cap-
coadă/integral sau parţial) acordând sprijin în puncte 
cheie  astfel încât învăţarea să fie accesibilă și înţe-
leasă de sportiv. Se va oferi ajutor sportivului până 
la consolidarea elementului, încercând să se evite 
excesul. (eng. over-handlling)

Antrenorul/profesorul trebuie să aibă în vedere po-
sibilitatea unei accidentări în timpul execuţiei, generată 
de frică, neatenţie, anxietate, greșeli de execuţie.

Ajutorul acordat nu trebuie să îi inhibe execuţia sau 
capacitatea de lucru a sportivului.

Contactul fizic în timpul acordării ajutorului pentru 
execuţie nu trebuie să fie invaziv, sau inadecvat, in 
zone sensibile ale corpului (Ex. zona genitala, piept). În 
situaţiile în care un sprijin extrem de necesar implică 
atingerea unor zone sensibile, sportivului i se va 
explica  în prealabil și i se va cere acordul verbal.

Asistenţa în executarea elementelor nu implică con-
tact fizic. Prin acordarea asistenţei se înţelege pre-

zenţa antrenorului/profesorului în imediata pro-
ximitate a sportivului, pentru securizarea acestuia, 
cu posibilitatea de a interveni dacă acesta se află în 
dificultate sau are nevoie de ajutor pentru a finaliza 
elementul în deplină siguranţă.

Suspiciunile de abuz, referitoare la atingerile ne-
potrivite vor fi raportate Persoanei Responsabile cu 
Siguranţa Copilului, din cadrul clubului.

Mobilitate si flexibilitate

Metodele de antrenament prin care se obtin niveluri 
superioare de flexibilitate articulara pot părea dure 
pentru cei mai putin cunoscatori, sau observatori 
neavizati.

Sugestii pentru antrenori: 

1. Folosiţi metode moderate, prin aplicarea forţei în 
mod progesiv, până la limita durerii. 

2. Evitaţi pe cât posibil exerciţiile în care sunteţi dispus 
foarte apropiat de sportiv, sau situatiile care ar putea fi 
interpretate greșit de o persoană mai puţin informată.

3. Folosiţi exerciţiile cu partener în cazul sportivilor cu 
experienta.

4. Luaţi în considerare abordarea subiectului referitor 
la mobilitate în discuţiile cu părinţii, astfel încât aceștia 
să fie informaţi și prin urmare mai puţin înclinaţi să 
interpreteze gresit anumite situaţii.

Referinţe: „British Gymnastics, Safegurading Children: 
Safe Environment” 
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Ajutorul și asistenţa în 
gimnastică 





Terre des hommes este o organizaţie internaţională independentă, neutră și imparţială, care are 
ca scop protecţia drepturilor copiilor. Delegaţia română este activă încă din 1992, cu scopul de 
a contribui la crearea unei lumi în care drepturile copiilor, așa cum sunt definite în „Convenţia 
privind drepturile copilului”, să fie întotdeauna respectate. O lume în care copiii pot prospera în 
medii sigure și pot deveni agenţii schimbărilor pe care și le doresc în viaţa lor.

Lucrăm pentru a aduce schimbări semnificative și durabile în viaţa copiilor și a tinerilor, în 
special a celor mai expuși riscurilor și  pentru a îmbunătăţi bunăstarea lor și a asigura aplicarea 
eficientă a drepturilor lor. Un total de 11.001 copii au beneficiat de proiectele Tdh în România în 
2020, iar 2.104 profesioniști au fost sprijiniţi să urmeze diferite formări în domeniul protecţiei 
copilului.

În spiritul numelui pe care îl purtăm (Terre des hommes, în trad. Pământ al oamenilor), ne dorim 
să extindem reţeaua noastră de prieteni care doresc să ajute copiii, așadar ne-am bucura să 
ne contactaţi oricând. 

Fundaţia Terre des hommes Romania

Strada Franzelarilor Nr. 6, Sector 2, Cod poștal 020786, București, România
Tel: +40 371 300 390; 
Email: rou.office@tdh.ch
Urmăriţi-ne în social media: pagina ”Terre des hommes Romania”  
pe Facebook și Youtube.

Această publicaţie a fost realizată în cadrul proiectului european  
„Mediu sigur pentru copii în sport” (“Keeping Children Safe in Sport”),  
co-finanţat de Programul Drepturi, Egalitate și Cetăţenie al Uniunii 
Europene (REC 2014-2020) și coordonat de Fundaţia Terre des hommes 
România, în parteneriat cu Terre des hommes Grecia și Terre des hommes 
Ungaria. Conţinutul său este responsabilitatea exclusivă a autorilor și nu 
reflectă opiniile Comisiei Europene. Comisia Europeană nu poate fi trasă 
la răspundere pentru orice utilizare a informațţiilor conţținute în aceasta.


