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REGULAMENT DE ORGANIZARE ȘI UTILIZARE A LOCULUI DE JOACĂ SITUAT PE 
STR. NUFĂRULUI NR. 45, LOCALITATEA SĂUCEȘTI, COMUNA SĂUCEȘTI, 

JUDEȚUL BACĂU 
 
 
CAP I. Introducere 
 
Art. 1. Prezentele norme stabilesc obligațiile utilizatorilor locurilor de joacă amplasate pe 
domeniul public al Comunei Săucești, județul Bacău, precum și a beneficiarilor acestora. 
 
Art. 2. Prezentele norme au fost elaborate în baza următoarelor acte normative: 
- Legea nr. 286/2009 privind Codul penal; 
- Legea nr. 61/1991 pentru sancționarea faptelor de încălcare a unor norme de conviețuire 
socială, a ordinii și liniștii publice, republicată; 
- H.G. nr. 435/2010, privind regimul de introducere pe piață și de exploatare a echipamentelor 
pentru agrement; 
- Ordinul nr. 119/2014 pentru aprobarea Normelor de igienă și sănătate publică privind 
mediul de viață al populației; 
- O.G. nr. 21/2002, privind gospodărirea localităților urbane și rurale; 
- O.G. nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor, cu modificările și completările 
ulterioare. 
 
CAP. II. Definiții 
 
a) echipament pentru spații de joacă – echipament pentru agrement, acționat exclusiv prin 
greutatea sau forța fizică a omului, destinat pentru a fi utilizat de copii, pe un spațiu de joacă; 
b) spațiu de joacă – perimetru delimitat și amenajat pentru jocul copiilor, în care este instalat 
cel puțin un echipament pentru spațiile de joacă; 
c) proprietarul spațiului de joacă – Comuna Săucești; 
d) beneficiarii spațiilor de joacă – copiii cu vârsta cuprinsă între 3 și 14 ani cu sau fără 
însoțitori; 
  
CAP. III. Regimul de funcționare 
 
Art. 3. Autoritatea executivă se obligă la următoarele: 
 

a) sa informeze consumatorii, printr-un panou de avertizare amplasat in imediata 
apropiere a echipamentelor cu privire la: 

- datele de identificare ale deținătorului; 
- modul corect de utilizare si comportamentul adecvat al consumatorilor in timpul 

utilizării; 
- numărul de telefon, în caz de urgență, 112; 
b) amenajarea spațiilor de joacă cu echipamente și mobilier urban specific, realizat 

conform normativelor în vigoare, astfel încât să fie evitată accidentarea utilizatorilor; 
c) împrejmuirea spațiului de joacă; 
d) luarea măsurilor necesare reparării oricărei defecțiuni constatate la echipamentele 

de joacă, imediat ce se constată că s-au produs; 
e) verificarea spațiilor de joacă și primirea sesizărilor cetățenilor privind aceste spații; 
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f) executarea lucrărilor de întreținere curentă; 
g) numirea unui responsabil cu supravegherea și verificarea tehnică a echipamentelor 

din dotarea locurilor de joacă; 
h) accesul copiilor în spațiul de joacă este permis:  
- copii cu vârsta între 3 si 10 ani trebuie obligatoriu însoțiți de un  adult; 
- copii cu vârsta între 10 și 14 ani au acces în spațiile de joacă și la echipamentele 

acestora, fără însoțitor adult. 
 
Art. 4. Programul de funcționare a spațiului de joacă este zilnic, în intervalele orare 09:00 –
12:00 și 16:00 – 21:00.  
 
CAP. IV. Regimul de exploatare a spațiilor de joacă pentru copii și a pieselor de 
mobilier urban instalate pe domeniul public al Comunei Săucești  
 
Art. 5. Toți beneficiarii/consumatorii spațiilor de joacă au obligația să respecte următoarele 
reguli: 

a) este interzisă utilizarea echipamentelor de către copiii nesupravegheați, cu vârstă 
cuprinsă între 3 si 10 ani; 

b) este interzisă utilizarea toboganului de către copiii cu vârsta mai mică de 3 ani și 
mai mare de 14 ani; 

c) este  interzisă utilizarea toboganului de  mai  mult de 2 utilizatori simultan; 
e) este interzisă cățărarea copiilor pe structura echipamentelor de joacă; 
f) este interzisă folosirea locului de joacă de către copiii a căror stare de sănătate nu 

permite accesul în spațiul de joacă; 
g) este interzisă utilizarea toboganului când suprafața de alunecare este acoperită cu 

gheață; 
h) este interzisă urcarea pe tobogan în sens invers coborârii; 
i) este interzisă folosirea focului deschis în interiorul locului de joacă; 
j) este interzisă folosirea echipamentelor defecte; 
k) este interzisă servirea mesei sau consumul de băuturi alcoolice în perimetrul 

locurilor de joacă; 
l) este interzis accesul persoanelor sub influența băuturilor alcoolice, substanțelor 

halucinogene; 
m) este interzisă consumarea alimentelor în timpul utilizării echipamentelor de joacă; 
n) este interzisă utilizarea leagănului sau balansoarului în picioare; 
o) este interzisă părăsirea scaunului leagănului sau balansoarului în timpul mișcării 

acestora; 
p) este interzisă intrarea în zona de acțiune a leagănului sau balansoarului când 

acestea se află în mișcare; 
r) este interzisă supraaglomerarea spațiului de joacă cu alte persoane ce nu sunt 

însoțitori ai copiilor; 
s) este interzisă distrugerea, deteriorarea sau murdărirea aparatelor, echipamentelor 

de joacă, precum și a altor piese de mobilier urban; 
ș) este interzis accesul la locul de joaca cu animale; 
t) este interzisă producerea de zgomot, utilizarea de aparate de radio, CD-playere, 

etc.; 
ț) este interzisă folosirea spațiilor de joacă în afara programului de utilizare aprobat. 
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CAP. V. Sancțiuni 
 
 
Art. 5. (1) Încălcarea prevederilor art. 4 și art. 5 lit. a) - r) și ș) – ț) din prezentul regulament 
reprezintă contravenții și se sancționează cu avertisment sau amendă cuprinsă între 100 lei 
și 500 lei.  
(2) Încălcarea prevederilor art. 5 lit. s) reprezintă contravenție/infracțiune și se pedepsește 
conform legilor penale sau cu amendă contravențională cuprinsă între 500 lei – 1000 lei. 
(3) Constatarea și sancționarea contravențiilor se va face de către persoanele împuternicite 
de Primar, respectiv prin intermediul Politiei Locale Săucești. 
 
Art. 6. În cazul în care faptele sunt săvârșite de minori, amenda contravențională și 
cheltuielile pentru refacerea/aducerea la starea inițială a bunurilor în cauză sunt suportate de 
către părinți sau tutorii acestora. 
 
Art. 7. Împotriva procesului verbal de constatare și sancționare, se poate formula plângere 
contravențională în termen de 15 zile de la data comunicării/ înmânării acestuia, plângere ce 
va fi însoțită de procesul verbal de contravenție. 
 
Art. 8. Contravenientul poate achita pe loc sau în termen de 48 ore de la data încheierii 
procesului verbal, ori după caz, de la data comunicării acestuia, jumătate din minimul amenzii 
prevăzute în actul normativ, agentul constatator făcând mențiune despre aceasta posibilitate 
în procesul verbal. 
 
 


