
Regulile casei 

 

 
§1 La părăsirea centrului de tineret, trebuie să se restabilească starea inițială. 
 
§2 Este interzis transportul și consumul de băuturi din exterior în întreaga incintă. 
 
§3 Deținerea și consumul de droguri în sensul Legii privind stupefiantele, precum și deținerea și comercializarea de arme sunt 
interzise în întreaga incintă. În caz de încălcare, vor fi informate autoritățile responsabile. 
 
§4 Fumatul este absolut interzis în toate încăperile centrului de tineret. 
 
§5 Utilizarea bucătăriei necesită ca aceasta să fie din nou curată după utilizare. 
 
§6 Comitetul executiv și consiliul executiv, precum și membrii au drept de ședere în centrul de tineret și în întreaga clădire. Aceștia 
pot interzice accesul persoanelor care au atras atenția prin comportament necorespunzător (de orice fel) și pot impune sancțiuni 
pentru a ridica interdicția. De asemenea, acesta poate expulza persoane din clădire și de pe amplasament fără motive întemeiate 
(pentru o perioadă nelimitată de timp). 
 
§7 Nu este permisă vânzarea de băuturi alcoolice tinerilor cu vârsta sub 16 ani. În plus, nicio băutură spirtoasă sau băutură care 
conține băuturi spirtoase "alcool tare/spirtoase" nu poate fi vândută tinerilor cu vârsta sub 18 ani. Transmiterea intenționată de 
băuturi alcoolice în conformitate cu Legea privind protecția tinerilor este interzisă și va fi raportată autorităților competente, dacă 
este necesar. Vezi Legea privind protecția tinerilor! 
 
§8 Orele de deschidere nu pot fi depășite fără consultarea municipalității. 
 
§9 Oricine vomită trebuie să curețe ambele toalete, precum și voma și camera în care a vomitat. 
 
§10 "Fumatul" și consumul de "alcool tare/spirit" sub vârsta de 18 ani sunt interzise în întreaga incintă a Centrului pentru tineret. 
 
§11 În cadrul instituției este interzis să se facă dispreț, prin vorbire și în scris, disprețul libertății și demnității omului (art. 1 din OG), 
să se utilizeze sau să se difuzeze semne și simboluri care sunt în spiritul sau reprezintă organizații anticonstituționale sau 
neconstituționale. Utilizarea de semne, simboluri și salutări ale organizațiilor interzise, incitarea la ură rasială, incitarea poporului 
sunt infracțiuni penale și vor fi raportate de către Comitetul Executiv și Consiliul Executiv. 
 
§12 Centrul de tineret nu își asumă responsabilitatea pentru activitățile care au loc în afara sediului. 
 
§13 Centrul de Tineret se referă strict la Legea privind protecția tinerilor! Încălcările vor fi tratate în consecință. 
 
§14 Este interzisă șederea în casa scărilor, în metrou și în curtea dinspre biserică. 
 
§15 Copiii și tinerii cu vârsta sub 16 ani nu au voie să rămână în weekend și la evenimente, cu excepția evenimentelor cu un grup 
de vârstă desemnat și a membrilor clubului. 
 
§16 Deținerea și consumul de CBD sunt interzise în întreaga incintă și în clădire. 
 
§17 Este interzisă în cadrul unității denigrarea, amenințarea sau discriminarea persoanelor cu orientare sexuală diferită 
(LGBTQIA+) prin discurs, scris, violență verbală și/sau fizică, precum și interzicerea accesului sau excluderea acestora. 
 
§18 Pentru protecția instalației, toate camerele trebuie să fie ținute încuiate sau închise după utilizare, precum și clădirea. 
 
§19 Orice formă de violență și agresivitate verbală sau fizică este interzisă în centrul de tineret; încălcările pot fi pedepsite cu 
interdicție de domiciliu, chiar și pentru o perioadă nedeterminată. 
 
§20 Se respinge orice formă de rasism, discriminare, xenofobie și extremism politic. 
 
§21 Fiecare vizitator acceptă regulile casei și se comportă în conformitate cu acestea.  
Vizitatorilor care nu respectă regulile casei sau instrucțiunile persoanelor responsabile li se poate interzice temporar sau definitiv 
accesul în incintă.  
O interdicție de casă se aplică camerelor/clădirii în sine și zonei exterioare asociate! 
 
§22 Toți vizitatorii sunt obligați să trateze și să întrețină cu grijă, considerație și atenție clădirea, mobilierul și alte obiecte de 
inventar, precum și instalațiile exterioare ale centrului de tineret. Acestea nu trebuie să fie scoase din clădire sau din teren. Orice 
persoană care provoacă în mod intenționat sau violent distrugeri, deteriorări sau murdării este obligată să plătească despăgubiri 
pentru daunele cauzate sau pentru costurile de curățare. În plus, li se poate interzice accesul în incintă și trebuie să se aștepte la 
acuzații penale. 
 

Încălcarea regulilor va fi sancționată cu interzicerea accesului în incintă și, 

dacă este necesar, cu o sesizare a autorităților responsabile! 

S-a făcut. Consiliul de 

administrație 


