
ANEXA 
la Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Buzău nr.____ 

din data de ______ 
 

 
REGULAMENT PRIVIND FOLOSIREA LOCURILOR DE JOACA ÎN MUNICIPIUL 

BUZĂU 
 

CAPITOLUL I DISPOZIŢII GENERALE; BAZA LEGALĂ  
(1) Prezentul regulament stabileşte obligaţiile exploatanţilor locurilor de joacă amplasate 
pe domeniul public al municipiului Buzău, precum şi a beneficiarilor acestora.  
(2) Prezentul regulament a fost elaborat în baza următoarelor acte normative:  
- H.G.nr. 435/2010, privind regimul de introducere pe piaţă şi de exploatare a 
echipamentelor pentru agrement;  
- Ordinul 119/2014 pentru aprobarea Normelor de igienă şi sănătate publică privind 
mediul de viaţă al populaţiei;  
- O.G. nr. 21/2002, privind gospodarirea localităţilor urbane şi rurale;  
- O.G. nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, modificată şi completată.  
(3) Definitii  
a) echipament pentru agrement – orice utilaj instalaţie sau dispozitiv acţionat prin forţa 
ori greutatea omului, electric, pneumatic, hidraulic, mecanic, ce funcţionează pe un 
amplasament temporar ori definitiv şi care este destinat agrementului, jocului sau 
destinderii consumatorilor;  
b) echipament pentru spaţii de joacă – echipament pentru agrement, acţionat exclusiv 
prin greutatea sau forţa fizica a omului, destinat pentru a fi utilizat în special de copii, pe 
un spaţiu de joacă, temporar ori permanent;  
c) spaţiu de joacă – perimetru delimitat şi amenajat pentru jocul copiilor, în care este 
instalat cel puţin un echipament pentru spaţiile de joacă;  
d) beneficiarii spaţiilor de joacă – copii cu vârsta cuprinsă între 1 – 14 ani cu sau fără 
însoţitori;  

 
CAPITOLUL II REGULI PRIVIND FOLOSIREA ECHIPAMENTELOR DE JOACĂ 

 
Art. 1 (1) Constituie contravenţii şi se sancţionează contravenţional următoarele:  

a) Nerespectarea programului de funcţionare afişat la intrarea în spaţiul de joacă;  

b) Nerespectarea instrucţiunilor de folosire a echipamentelor de joacă, respectiv limita 

de vârstă sau greutate inscripţionate pe echipament sau pe panoul de informare;  

c) Pătrunderea în spaţiul de joacă cu câini, biciclete, scutere, motorete, motociclete, 

ATV-uri şi autoturisme;  

d) Utilizarea echipamentului de către copiii nesupravegheaţi; 

e) Utilizarea toboganului de mai mult de 2 utilizatori simultan; 

f) Căţărarea copiilor pe structura echipamentelor de joacă; 



g) Utilizarea echipamentului de către persoane care prezintă simptome cum ar fi: rău de 

înălţime, rău de mişcare, etc.; 

h) Utilizarea toboganului când suprafaţa de alunecare este acoperită cu gheaţă; 

i) Urcarea pe tobogan în sens invers coborârii; 

j) Folosirea focului deschis în apropierea echipamentelor de joacă; 

k) Consumarea de alimente în timpul utilizării echipamentelor de joacă; 

l) Intrarea în zona de acţiune a leagănului sau a rotativei când acestea sunt în 

mişcare; 

m) Utilizarea leagănului, rotativei sau a balansoarului (cumpenei) în picioare; 

n) utilizarea echipamentului de către persoane care nu se pot prinde cu ambele 

mâini de sistemul de susţinere al echipamentelor; 

o) utilizarea leagănului la un unghi de înclinare mai mare de 80
o 

faţă de verticală; 

p) utilizarea rotativei de către copiii care suferă de senzaţie de lipsă de echilibru în 

spaţiu, ameţeală; 

q) părăsirea scaunului leagănului, rotativei sau a balansoarului (cumpenei) în timpul 

mişcării acestora; 

r) punerea în miscare a echipamentelor din interiorul razei de acţiune a acestora; 

s) distrugerea, deteriorarea sau murdărirea aparatelor sau echipamentelor de joacă 

pentru copii; 

t) nerespectarea prevederilor de conduită în spaţiile de joacă pentru copii, prevederi 

afişate la locurile de joacă 

(2) Contravenţiile prevăzute la art. 1 se sancţionează cu avertisment sau amendă 

contravenţională cuprinsă între 100 şi 500 lei. 

Art. 2 ( 1 ) Obligaţiile persoanelor fizice şi ale asociaţiilor de proprietari privind 

echipamentele de joacă, sunt urmatoarele: 

a) să păstreze curăţenia în spaţiile de joacă; 

b) să nu intre în spaţiul de joacă cu câini, biciclete, scutere, motorete, motociclete şi 

ATV-uri; 

c) să nu consume băuturi alcoolice în spaţiul de joacă; 



d) să nu staţioneze în grupuri, pentru alt motiv decât cel de agrement; 

e) să practice jocuri cu mingea (fotbal, baschet, volei, etc.) doar in locuri special 

amenajate; 

f) să aiba un comportament civilizat şi să respecte normele civice de convieţuire; 

g) să  nu  distrugă  echipamentele  şi  împrejmuirea  spaţiului  de  joacă  pentru 

copii, materialul dendrofloricol şi amenajările peisagistice din incintă; 

h) să nu scuture covoare, să nu usuce rufe pe împrejmuire şi pe echipamentele din 

spaţiile de joacă 

i) să nu mute mobilierul urban: bănci, coşuri, etc. 

j) inscripţionarea, lipirea sau expunerea de afişe, anunţuri sau panouri cu diferite 

inscripţii, în alte locuri decât cele special amenajate, precum şi afişarea acestor 

materiale de către alte persoane decât cele îndreptăţite; 

k) înscrierea sau aplicarea pe ziduri, pe faţadele imobilelor proprietate publică 

sau privată a inscripţiilor neautorizate, prin utilizarea de vopsele, sprayuri sau alte 

asemenea materiale care murdăresc sau produc deteriorarea ori distrugerea 

bunurilor in cauză; 

l) degradarea, distrugerea sau îndepărtarea mijloacelor de semnalizare rutieră 

privind circulaţia pe drumurile publice; 

m) degradarea,  distrugerea  sau  îndepărtarea  instalaţiilor  şi  echipamentelor  ce 

aparţin sistemului de iluminat public; 

n) degradarea, distrugerea sau îndepartarea mobilierului urban; 

 (2) Neîndeplinirea obligaţiilor prevăzute la art. 2, lit. a- i se sancţionează cu avertisment 

sau amendă contravenţională între 200 lei şi 500 lei. Nerespectarea prevederilor art. 2, 

lit. j-n se sancţionează cu avertisment sau cu amendă de la 500 lei la 1.500 lei. 

(3)  In cazul în care faptele sancţionate au generat şi distrugeri sau deteriorări ale 

bunurilor, la valoarea amenzii se vor adăuga cheltuielile ocazionate de 

refacerea/aducerea la starea iniţială a bunurilor in cauză. 

PRIMAR 
Constantin Toma 

 
Sef Serviciu  

Preda Anişoara 


