
REGULAMENT DE FOLOSIRE A TERENURILOR ŞI 
ECHIPAMENTELOR DE JOACĂ ŞI 

INFORMAŢII UTILE PENTRU BENEFICIARI 
(model) 

  
  

1.   Spaţiile de joacă Sectorul 2 se utilizează gratuit de către toţi copiii cu 
vârsta cuprinsă între 0 şi 14 ani. Copiii cu vârsa mai mică de 12 ani pot 
folosi echipamentele numai dacă sunt însoţiţi de un aparţinător/însoţitor. 
2. Beneficiarii (copiii şi aparţintătorii/însoţitorii lor) sunt obligaţi să respecte 
programul de funcţionare afişat la intrarea în spaţiul de joacă. Este interzis 
staţionarea în parc în afara orarului chiar dacă acesta nu este încuiat, 
precum şi dormitul noaptea pe bănci sau pe echipamentele de joacă. 
Dacă spaţiul este încuiat (chiar în timpul orelor de funcţionare) este 
interzisă pătrunderea pe teren prin escaladarea gardurilor de protecţie; 
3. Beneficiarii (copiii şi aparţintătorii/însoţitorii lor) trebuie să respecte 
instrucţiunile de folosire a echipamentelor de joacă, respectiv limita de 
vârstă şi greutate, inscripţionate pe echipament sau pe panoul de 
avertizare/informare; 
4. Beneficiarii (copiii şi aparţinătorii/însoţitorii lor) au obligaţia să păstreze 
curăţenia în spaţiile de joacă (să nu arunce gunoaie, reziduuri menajere, 
ambalaje de orice natură, coji de seminţe, elemente provenite din spargeri 
sau demolări, etc); 
5. Aparţinătorii/însoţitorii trebuie să aibă un comportament civilizat şi să 
respecte normele civice de convieţuire; 
6. Se interzice utilizarea echipamentelor în alte scopuri decât cele pentru 
care au fost concepute; 
7. Este interzis accesul persoanelor sub influenţa băuturilor alcoolice, 
substanţelor interzice, precum si consumul sau posesia acestora in 
perimetrul spatiului de joacă; 
8. Este interzis accesul în spaţiul de joacă cu animale de companie; 
9. Este interzis accesul, circulaţia sau parcarea bicicletelor, scuterelor, 
motoretelor, motocicletelor, ATV-urilor, remorcilor, rulotelor sau 
autovehiculelor în incinta locului de joacă; 
10. Este interzisă satisfacerea nevoilor fiziologice pe terenul din incintă; 
11. Se interzice staţionarea persoanelor în grupuri, în perimetrul spaţiului 
de joacă pentru alt motiv decât cel de agrement sau supraaglomerarea 
acestuia de către alte persoane care nu sunt aparţinători/însoţitori; 
12. Este interzisă practicarea jocului cu mingea (fotbal, baschet, volei, etc) 
în incinta spaţiilor de joacă, cu excepţia celor care sunt prevăzute cu 
terenuri de sport destinate special practicării acestor jocuri; 
13. Este interzisă utilizarea focului deschis în perimetru; 



14. Este interzisă vandalizarea spatiului 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.) şi a materialului dendro 
– floricol; 
15. Este interzisă mutarea mobilierul urban: bănci, coşuri, etc.; 
16. Este interzisă acoperirea afişajelor existente în incinta locurilor de 
joacă cu diferite tipuri de anunţuri publicitare, afişe electorale etc; 
17. Este interzisă scoaterea nisipului din groapa de nisip şi depozitarea 
sau împrăştierea lui pe marginea din lemn a gropii sau în incinta locului 
de joacă, pe echipamente sau pe mobilierul urban din vecinătate; 
18. Este interzisă producerea de zgomote prin strigăte, utilizarea la un 
volum necorespunzător a aparaturii audio; 
19. Aparţinătorii/beneficiarii vor suna la numărul afişat pe panoul cu 
regulamentul de funcţionare sau pe aparatul însuşi a oricărei defecţiuni a 
echipamentelor de joacă, pentru a preveni accidentarea copiilor, 
20. Aparţinătorii/beneficiarii vor suna la numărul afişat pe panoul cu 
regulamentul de funcţionare al Poliţiei Locale sau al societăţii care asigură 
paza terenului de joacă, dacă observă prezenţa unor persoane care nu 
însoţesc copii la joacă, ci folosesc spaţiul în alte scopuri . 
21. Aparţinătorii/beneficiarii vor suna la numărul afişat pe panoul cu 
regulamentul de funcţionare al Poliţiei Locale sau al societăţii care asigură 
paza terenului de joacă, dacă observă că personalul de curăţenie, de 
pază, de mentenanţă etc. nu-şi îndeplinesc sarcinile de serviciu cu privire 
la activitatea lor pe terenul de joacă. 

SANCŢIUNI ACORDATE APARŢINĂTORILOR/ÎNSOŢITORILOR 
ŞI ALTOR PERSOANE MAJORE CARE NU RESPECTĂ PREZENTUL 
REGULAMENT: 
1. Nerespectarea obligaţiilor prevăzute în prezentul regulament, se 
sancţionează contravenţional cu amendă cuprinsă între 500 – 1.000 lei; 
2. În cazul în care prin săvârşirea contravenţiei se produce o pagubă, se 
va face menţiunea în procesul verbal de contravenţie iar valoarea 
despăgubirii se va stabili pe baza devizului lucrărilor de reparaţii; 
3. Contravenţiile de constatare şi sancţiunile se aplică de către Poliţia 
Locală. 
 


