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Anexa la HCL nr. 80/ 27.10.2022     
 

REGULAMENTUL PRIVIND LOCURILE DE JOACĂ AFLATE ÎN ADMINISTRAREA 
COMUNEI MĂGURA 

 
I. INFORMAŢII GENERALE 
Art. 1. Domeniul de aplicare 
(1)  Prezentul regulament se aplică locurilor de joacă aflate în administrarea Comuna Măgura, 

amplasate pe domeniul public şi este obligatoriu pentru toţi utilizatorii. 
(2)  Obiectivul prezentului regulament îl reprezintă stabilirea normelor de conduită socială, a 

regulilor şi a condiţiilor privind accesul, ocuparea, exploatarea tuturor spaţiilor şi echipamentelor din 
locurile de joacă, precum şi de a asigura folosirea în condiţii de siguranţă şi de durată, a locurilor de 
joacă pentru copii amenajate în Comuna Măgura. 

(3) Prevederile prezentului regulament se completează cu normele legale aplicabile în 
domeniul ordinii şi liniştii publice şi al protecţiei mediului, respectiv, în regimul juridic contravenţiilor. 

 
Art. 2. Definiţii 
(1) Spaţiu de joacă (loc, teren) - perimetru delimitat şi amenajat în scopul agrementului, în care 

este instalat cel puţin un echipament pentru spaţiile de joacă; 
(2) Echipament pentru spaţiu de joacă - echipament pentru agrement, conceput pentru a putea 

fi utilizat în special de copii, la care intervine exclusiv greutatea sau forţa fizică a omului şi destinat 
folosirii pe un spaţiu colectiv de joacă, temporar sau permanent; 

(3)  Utilizatori - persoane beneficiare de infrastructura parcurilor, a locurilor de joacă şi de 
odihnă, a grădinilor de cartier şi/sau a terenurilor de sport; 

(4) Administrator - Comuna Măgura 
 
Art. 3. Legislaţie conexă 
Acte normative conexe care au fost avute în vedere pentru elaborarea prezentului regulament: 
- Legea nr. 286/2009 privind codul penal; 
-  Legea nr. 61/1991 pentru sancţionarea faptelor de încălcare a unor norme de convieţuire 

socială, a ordinii şi liniştii publice - republicată; 
- OUG 57/2019 privind Codul administrativ. 
- Legea nr. 349/2002 pentru prevenirea şi combaterea efectelor consumului produselor din 

tutun - modificată prin Legea nr. 15/2016; 
- Hotărârea Guvernului nr. 435/2010 privind regimul de introducere pe piaţă şi de exploatare a 

echipamentelor pentru agrement; 
- Ordonanţa Guvernului 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor. 
- Ordonanţa Guvernului nr. 21/2002 privind gospodărirea localităţilor urbane şi rurale, cu 

modificările şi completările ulterioare; 
-  Ordinul nr. 119/2014 pentru aprobarea normelor de igienă şi sănătate publică privind 

mediul de viaţă al populaţiei; 
- Prescripţia tehnică PTR 19/2002 „Cerinţe tehnice de securitate privind instalaţiile şi 

echipamentele montate şi utilizate în cadrul parcurilor de distracţie şi a spaţiilor de joacă”, cu 



  

modificările şi completările ulterioare; 
- Standardele Europene SR EN 1176/2002 cu modificările ulterioare A1-2003 
II. ACCES 
Art. 4. (1)Locurile de joacă sunt accesibile publicului, numai în intervalul orar afişat la intrare şi se 

utilizează gratuit de către toţi copii de la nivelul comunei Măgura. 
Programul de funcționare a spațiilor de joacă este următorul: 
- în perioada 01.04 – 30.09, între orele 08 – 21; 
- în perioada 01.10 – 31.03, între orele 09 – 17. 
Art. 5. 
(1) Utilizatorii trebuie să aibă o ţinută şi un comportament decent, în conformitate cu bunele 

moravuri şi ordinea publică. 
(2) Copiii cu vârsta între 1 și 7 ani trebuie obligatoriu să fie însoțiți de un adult sau o persoană cu 

vârsta peste 14 ani; 
(3) Copiii cu vârsta între 7 și 14 ani au acces în spațiile de joacă și la echipamentele acestora, 

cu/fără însoțitor adult. 
(4) Este intersiza utilizarea topoganului de catre copii mai mici de 2 ani 
(5) Este interzisă utilizarea echipamentelor de către copiii cu greutatea mai mare de 54 kg; 
(6) suprafaţa de alunecare a toboganului se utilizează de către un singur copil, fiind interzisă 
(7) utilizarea simultană de 2 utilizatori; 
(8) Este interzisă escaladarea structurilor metalice sau din lemn, a balustrăzilor sau a cadrelor de 

susținere ale echipamentelor de joacă; 
(9) Este interzisă folosirea echipamentelor de joacă de către copiii a căror stare de sănătate nu 

permite aceasta; 
(10) Este interzisă urcarea pe tobogan în sens invers coborârii, alunecarea pe burtă pe tobogan 

sau urcarea în picioare pe acesta; 
(11) Sunt interzise: săriturile de pe echipamentele de joacă, utilizarea lor în alte scopuri decât cele 

pentru care au fost concepute și utilizarea celor aflate în reparaţii, împrejmuite şi/sau 
semnalizate prin: “Echipament defect, a nu se utiliza! Pericol de accidentare”. 

(12) În toate spaţiile care fac obiectul prezentului Regulament este interzis accesul persoanelor 
aflate sub influenţa băuturilor alcoolice sau a substanţelor interzise prin lege, precum și 
posesia sau consumul acestora în perimetrul spaţiilor de joacă; 

(13) Sunt interzise: servirea mesei, consumarea semintelor în perimetrul spaţiilor de joacă și 
consumarea alimentelor în timpul utilizării echipamentelor de joacă; 

(14) Este interzisă utilizarea leaganului sau a balansoarului stând în picioare; 
(15) Este interzisă părăsirea scaunului leaganului sau a balansoarului în timpul mișcării acestora; 
(16) Este interzisă staționarea în zona activă a leaganului, balansoarului, toboganului și a rotativei; 
(17) Este interzisă supraaglomerarea spaţiilor de joacă cu alte persoane ce nu sunt însoțitori ai 

copiilor; 
(18) Este interzisă vandalizarea spaţiilor de joacă: zgârierea, scrierea, vopsirea, murdărirea cu 

orice substanţă, demontarea, mutarea, ruperea, distrugerea echipamentelor de joacă, a 
gardului împrejmuitor, a mobilierului urban (bănci, pubele, lampadare, etc.); 

(19)  Este interzis accesul pe spaţiile verzi, integral sau parţial, cu excepţia acelor zone destinate 
recreerii şi semnalizate ca atare. 

(20) Este interzisă folosirea spațiilor de joacă în afara programului de utilizare aprobat; 
(21) Este interzisă ruperea sau acoperirea afişajelor existente în incinta spaţiilor de joacă cu diferite 

tipuri de anunţuri publicitare, programe de evenimente, afişe electorale, grafitti, vopsire, etc.; 
(22) Este interzis accesul, circulaţia sau parcarea bicicletelor, scuterelor, motoretelor în incinta 

spaţiilor de joacă, excepţie făcând accesul cu biciclete, triciclete sau trotinete pentru copii cu 
vârsta sub 7 ani, însoţiţi de părinţi; 

(23) Este obligatorie păstrarea curăţeniei în interiorul şi proximitatea spaţiilor de joacă (să nu se 
arunce gunoaie, reziduuri menajere, ambalaje de orice natură, mucuri de ţigări, coji de seminţe, 
deşeuri sau elemente constructive provenite din reamenajări sau demolări, etc.); 



  

(24) Toți utilizatorii trebuie să aibă un comportament civilizat şi să respecte normele civice de 
convieţuire; 

(25) Nu se recomandă utilizarea echipamentelor când suprafaţa acestora este umedă sau 
acoperită cu gheaţă. 

(26) Locurile de joacă pot fi închise temporar, atunci când sunt anunţate alerte meteorologice 
sau ori de câte ori este nevoie, când acest lucru se impune. 

(27) În general, în locurile de joacă este interzis accesul câinilor sau al pisicilor, doar ţinuţi în 
zgardă şi lesă sau ham, proprietarii (cu excepţia celor nevăzători şi a persoanelor cu 
dizabilităţi, aflate în scaunul cu rotile) având obligaţia să colecteze şi să elimine excrementele 
animalului. 

(28)  În locurile de joacă este interzis accesul câinilor şi pisicilor, cu excepţia “câinilor de 
conducere” aflaţi în situaţii de lucru (cu un ham special) care însoţesc utilizatorii nevăzători 
sau aflaţi în scaun cu rotile. 

(29)  Câinii clasificaţi ca fiind periculoşi sunt supuşi măsurilor restrictive în vigoare. 
(30) În locurile de joacă nu este permis accesul cu biciclete, patine cu rotile, scutere 

nemotorizate sau skateboarduri, cu excepţia celor aparţinând copiilor foarte mici, însoţiţi de 
adulţi. 

(31) Este interzis accesul tuturor vehiculelor sau autovehiculelor, cu excepţia celor autorizate 
(vehicule de serviciu, pentru prestarea de servicii de amenajare şi întreţinere, pentru lucrări de 
interes public, de intervenţii la reţelele edilitare), precum şi al celor aflate în misiune. 

III. JOCURI 
Art. 6. Utilizatorii trebuie să respecte instrucţiunile de folosire a echipamentelor de joacă, 

respectiv limita de vârstă şi cea de greutate inscripţionate pe echipament sau pe panoul de 
avertizare/informare. 

Art. 7. Utilizatorii sunt obligaţi să folosească echipamentul instalat în locuri de joacă în funcţie de 
destinaţie şi să se asigure că nu se deteriorează. 

Art. 8. Sunt interzise activităţile şi jocurile care pot afecta liniştea sau siguranţa pietonilor, 
deteriorarea plantaţiilor şi a mobilierului, poluarea punctelor de apă. 

Art. 9. În afara locurilor special destinate jocurilor cu mingea, practicarea acestor jocuri este 
permisă în terenurile mari dacă nu deranjează liniştea publică şi nu are un caracter sportiv. 

Art. 10. În spaţii de joacă, jocurile cu mingea sunt interzise, fiind permise doar cele cu baloane 
uşoare pentru copii, în zone îndepărtate de plantaţii fragile. 

Art. 11. Practicarea jocurilor de noroc neautorizate este interzisă. 
Art.12. Este interzisă producerea de zgomot, larmă, utilizarea aparaturii audio, dacă prin aceasta 

se deranjează liniştea publică. 
Art. 13. Reprezintă, de asemenea, activităţi interzise, următoarele: 
a)  introducerea substanţelor periculoase, toxice, inflamabile pirotehnice (petarde, pocnitori, 

artificii, etc.) sau a combustibilului, precum şi a substanţelor explozive sau radioactive în toate zonele 
care fac obiectul prezentului regulament; 

b)  incendierea elementelor constitutive ale echipamentelor din spaţiile de joacă, a coşurilor 
pentru gunoaie, a băncilor sau utilizarea focului deschis în perimetru; 

c) vandalizarea spaţiilor care fac obiectul prezentului regulament prin zgâriere, scriere, 
vopsire, murdărire cu orice substanţă, demontare, mutare, rupere, distrugere a echipamentelor de 
joacă, a panourilor informative, a gardului împrejmuitor, a mobilierului urban (bănci, mese, pubele, 
lampadare etc) şi a materialului dendro - floricol; 

d)  acoperirea afişajelor existente în incinta locurilor de joacă cu diferite tipuri de anunţuri 
publicitare, programe de evenimente, afişe electorale, graffiti, vopsire etc.; 

e) fumatul în locurile de joacă; 
f) consumul de alcool sau de substanţe interzise; 
g) utilizarea mobilierului de joacă de către adulţi; 
h) utilizarea mobilierului de joacă de către copii nesupravegheaţi; 
i)  staţionarea în zona de siguranţă a echipamentelor de joacă; 



  

j)  nerespectarea recomandărilor limitelor de vârstă, de greutate sau a numărului de persoane 
inscripţionate pe fiecare mobilier de joacă; 

k) folosirea echipamentelor defecte; 
l) supraaglomerarea echipamentelor de joacă, fapt ce ar putea cauza accidente; 
m)  distrugerea sau deteriorarea drumurilor, aleilor, bordurilor, stâlpilor de iluminat, a instalţiilor 

tehnice din spaţiile de joacă; 
n) aruncarea de ambalaje, hârtii, sticle, ţigări, seminţe, precum şi de orice alte deşeuri; 
o) urcarea pe bănci şi garduri; 
p)  intrarea pe suprafeţele de tartan cu încălţăminte neadecvată (de ex: tocuri ascuţite sau 

crampoane) care ar putea afecta aceste suprafeţe; 
q) hrănirea animalelor fără stăpân şi a păsărilor, cum ar fi pisicile sau porumbeii. 
 
6. SANCŢIUNI 
Art. 14. În afara faptelor cuprinse în prezentul regulament, care sunt prevăzute şi sancţionate de 

actele normative menţionate la art. 3, reprezintă contravenţii şi se sancţionează: 
a)  cu amendă contravenţională de la 400 lei la 500 lei nerespectarea dispoziţiilor prevăzute de 

art. 4, art. 5, art. 9, art. 10; 
b)  cu amendă contravenţională de la 500 lei la 1000 lei nerespectarea dispoziţiilor prevăzute 

de art. 6, art. 7, art.8, art.11, art. 13.  
Art. 15. În cazul în care prin săvârşirea contravenţiei se produce o pagubă, se va face menţiunea 

în procesul verbal de constatare a contravenţiei, iar valoarea despăgubirii se va stabili pe baza 
devizului lucrărilor de reparaţii, recuperarea prejudiciului/pagubei urmând să se realizeze în 
conformitate cu prevederile legale. 

Art. 16. Constatarea contravenţiilor şi aplicarea sancţiunilor se fac de către persoanele 
împuternicite din cadrul Comunei Măgura. 

Art. 17. Prevederile referitoare la contravenţii se completează cu dispoziţiile Ordonanţei 
Guvernului nr.2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, aprobată cu modificări şi completări 
prin Legea nr.180/2002, cu modificările şi completările ulterioare. 

Art. 18.Locul de joacă este monitorizat video cu camere de luat vederi. 
Art. 19. Se recomandă anunţarea defecţiunilor echipamentelor la Primăria Comunei Magura. 

 
 

 

 

                                                                     

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

   …………………….………………………… 

MARCU ADRIAN 

CONTRASEMNEAZĂ: 

SECRETARUL GENERAL AL C O M U N E I  

  ……….………………………… 

Jr. ELENA IRINA SILAV 


