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REGULAMENT DE ORGANIZARE SI FUNCTIONARE 

A SPAȚIILOR DE JOACĂ PENTRU COPII SITUATE ÎN COMUNA BACIU 

Art.1 - Introducere  

(1) Prezentul regulament stabilește obligațiile ce revin beneficiarilor (utilizatorilor) spațiilor de joacă 
amplasate pe domeniul public al Comunei Baciu.  

(2) Scopul prezentului Regulament este de a asigura exploatarea în condiții de siguranță și de durată, 
a locurilor de joacă pentru copii amenajate în Comuna Baciu. 

 Art.2 - Definiții  

(1) Spațiu de joaca – perimetru delimitat si amenajat pentru jocul copiilor, in care este instalat cel 
puțin un echipament pentru spatiile de joaca;  

(2) Echipament pentru spatii de joacă - echipament acționat exclusiv prin greutatea sau forța fizică a 
omului, destinat pentru a fi utilizat de copii, pe spațiile de joacă din Comuna Baciu. Din aceasta 
categorie fac parte: balansoare, carusele, echipamente de joaca combinate, leagăne, tobogane, 
echipamente de cățărat, figurine pe arc, etc. 

(3) Loc de odihnă – spațiu amenajat cu alei pietonale și zone cu pavele, pe care sunt amplasate bănci 
și coșuri de gunoi, precum și o zonă gazonată completată cu arbuști și flori ornamentale; 

(4) Teren de sport – suprafață plană de teren împrejmuită cu gard perimetral din plasă bordurată și 
cu porți de acces, amenajat cu dotări sportive (porți de fotbal/handbal, coșuri de baschet, fileu de 
tenis/volei); 

(5) Beneficiarii (utilizatorii) spațiilor de joacă - copiii cu vârstă de la 1 la 7 ani numai cu însoțitor 
adult și copiii cu vârsta cuprinsă între 7-14 ani sau persoanelor cu vârsta mai mare de 14 ani sau 
persoanelor a căror greutate corporală nu o depășește pe cea inscripționata de furnizorul locului de 
joaca. 

Art.3 Acces 

(1) Parcurile, locurile de joacă, locurile de odihnă, grădinile de cartier și terenurile de sport sunt 
accesibile publicului, numai în intervalul orar  

a) 01 octombrie -31 martie orele 9-20, 

b) 01 aprilie – 30 septembrie orele 9-21, 

 și se utilizează gratuit de către toți utilizatorii. 

 

Art.4 - Regimul de exploatare a spatiilor de joaca  

a) Suprafața de alunecare a toboganului se utilizează de către un singur copil, fiind interzisă utilizarea 
simultană de 2 copii.  



b) Nu este permisă urcarea pe suprafața de alunecare a toboganului în sens invers și totodată 
coborârea pe aceasta cu capul înainte.  

c)Nu este permisă escaladarea pe structura echipamentelor de joacă cu excepția echipamentelor 
special destinate cățărării și echilibristicii.  

d)Echipamentele de tipul rotativelor nu vor fi utilizate de către copii care prezintă simptome cum ar 
fi: rău de mișcare, amețeală, etc.  

e)Pentru sănătatea și siguranța copiilor, este interzis consumul alimentelor în timpul utilizării 
echipamentelor de joacă.  

f)Pentru sănătatea și siguranța utilizatorilor este interzisă intrarea în raza de acțiune a echipamentelor 
a căror componente sunt în mișcare/balans.  

g)Leagănul, caruselul sau balansoarul (cumpăna) vor fi utilizate doar în poziția șezut, fiind interzisă 
utilizarea acestora stând în picioare.  

h)Leagănul, caruselul sau balansoarul (cumpăna) vor fi părăsite de utilizatori doar în momentul în 
care echipamentul s-a oprit din mișcare, fiind interzisă părăsirea scaunului leagănului, rotativei sau a 
balansoarului (cumpenei) în timpul mișcării acestora.  

i)Copiii cu vârsta de pana la 7 ani vor fi însoțiți obligatoriu de un adult;  

j)Copiii cu dizabilități au acces in incinta numai sub supravegherea adulților, indiferent de vârsta;  

k) Spatiile de joaca se utilizează gratuit si responsabil de către beneficiari;  

l) Utilizarea spațiilor de joacă este posibilă conform programului de funcționare afișat la intrarea în 
fiecare loc de joacă. 

Art.5 - Obligațiile utilizatorilor locurilor de joaca din Comuna Baciu.  

a) Beneficiarii (utilizatorii) spațiilor de joacă din Comuna Baciu trebuie să aibă o ținută, un 
comportament decent, în conformitate cu bunele moravuri și ordinea publică si să respecte 
instrucțiunile de folosire a echipamentelor de joacă, respectiv limita de vârstă și cea de greutate 
inscripționate pe echipament sau pe panoul de avertizare/informare;  

b) Să păstreze curățenia în interiorul şi proximitatea spațiilor de joacă (să nu arunce deșeuri de orice 
natură( țigări, coji de semințe, etc.);  

c) Se interzice utilizarea echipamentelor de joacă în alte scopuri decât cele pentru care au fost 
concepute;  

d) Este interzis accesul în spațiul de joacă cu animale de companie;  

e) Este interzis accesul, circulația bicicletelor, scuterelor, motoretelor, motocicletelor, ATV-urilor, 
remorcilor, rulotelor sau autovehiculelor în incinta spatiilor de joacă;  

f) Pentru evitarea producerii accidentelor, este interzisă practicarea jocului cu mingea (fotbal, 
baschet, volei, etc) în incinta spațiilor de joacă , cu excepția celor care sunt prevăzute cu terenuri de 
sport destinate special practicării acestor jocuri; 

g) Este interzisă deteriorarea spațiilor de joacă din Comuna Baciu: zgârierea, scrierea, vopsirea, 
murdărirea cu orice substanță, demontarea, mutarea, ruperea, distrugerea echipamentelor de joacă, a 



gardului împrejmuitor, a panourilor informative, a mobilierului urban (bănci, pubele, lampadare, etc.) 
și a materialului dendro – floricol;  

h) Este interzisă mutarea mobilierul urban: bănci, coșuri, etc. amplasat in spatiile de joaca;  

i) Este interzisă acoperirea panourilor de informare existente si a plăcutelor inscripționate pe 
echipamente din spatiile de joaca, cu diferite tipuri de anunțuri publicitare, programe de evenimente, 
afișe electorale, graffitti, vopsire, etc.;  

j) Este interzisă introducerea în incinta spațiilor de joacă a substanțelor inflamabile, pirotehnice 
(petarde, pocnitori, artificii, etc.) sau utilizarea focului deschis în perimetru;  

k)Este interzisa folosirea echipamentelor semnalizate cu „defect”;  

l) Este interzisa folosirea de către adulți a spatiilor de joaca in scopul servirii mesei;  

m) Este interzis fumatul ( sancționat cf. Legii nr. 349/2002 completată de Legea nr. 15/2016), accesul 
persoanelor aflate sub influenta băuturilor alcoolice, cat si consumul acestora in incinta spațiului de 
joaca (sancționat cf. Legii nr. 61/1991);  

n) Este interzisa folosirea spatiilor de joaca in condiții climaterice nefavorabile: ploaie, vânt puternic, 
ceata, gheata sau ninsoare;  

o) Este interzisă staționarea persoanelor în grupuri, în perimetrul locului de joacă, pentru alt motiv 
decât cel de folosire corespunzătoare a spațiului de joacă;  

p) În cazul defecțiunilor apărute la echipamente, orice persoană poate anunța deținătorul sau 
administratorul la numerele de telefon care vor fi afișate pe un panou, în incinta locului de joacă;  

r) Eventualele accidente produse vor fi anunțate la Serviciul de urgență 112.  

s) În cazul producerii unor evenimente soldate cu avarierea/distrugerea echipamentelor din dotarea 
spațiilor joacă, administratorul, în baza procesului-verbal întocmit de agenții constatatori, va întocmi 
devizul de reparație pentru recuperarea prejudiciului de la vinovat/vinovați. 

Art.6. – Sancțiuni  

(1) Constituie contravenții fapte comise la art. 5, daca nu au fost săvârșite in altfel de condiții decât, 
potrivit legii penale sa fie considerate infracțiuni si se sancționează cu amendă de la 1000 la 3000 lei;  

(2) Nerespectarea orarului de funcționare conform art. 3 se sancționează cu amenda de la 500 la 3000 
lei. 

(3) Sancțiunile contravenționale prevăzute la alin. (1) se aplică contravenienților, persoane fizice și 
juridice.  

(4) Constatarea contravențiilor și aplicarea sancțiunilor stabilite prin prezentul regulament se face 
prin proces-verbal de constatare și sancționare a contravențiilor încheiat de către:  

- persoanele împuternicite în acest scop prin dispoziția primarului;  

- personalul din cadrul Compartimentului Poliției Locale;  

- ofițerii și agenții de poliție;  

- ofițerii și agenții de jandarmi. 
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