
Expunere de motive 

 

Pornind de la realitatea obiectivă că, „bunul cel mai de preţ”, dar şi „resursa cea mai valoroasă” a comunităţii 

Sectorului 2 este viitoarea generaţie - copiii şi tinerii - trebuie ca pe agenda zilnică de lucru a administraţiei locale 

în întregul ei, cu precădere a ADP, precum şi a aparatului primarului, să existe preocuparea pentru: 

-        rezolvarea tuturor problemelor (a) apărute cu privire la protecţia (b), siguranţa (c), sănătatea 

         (d), starea de bine (e) a acestora şi altele (f); 

-        implementarea de noi proiecte şi idei novative, de inspiraţie europeană care să le ofere un 

          mediu propice pentru creştere şi dezvoltare armonioasă din punct de vedere fizic, intelectual 

          și emoţional; 

-        identificarea de noi spaţii aflate în Administraţia Sectorului 2 potrivite pentru amenajarea de 

          noi locuri de joacă şi terenuri de sport. 

 

Referitor la grupa de vârstă preşcolară şi şcolară I-IV 

  Conform centralizatorului oferit de A.D.P. Sector 2, la data de 21.09.2017 (Anexa 2), pe raza Sectorului 2 se află 

un număr total de 136 terenuri de joacă, dar nu toate sunt protejate prin dispozitive de pază, cu unul, două sau mai 

multe posturi de pază permanente, cu excepția a 32 amplasate în incinta unor parcuri și 3 în incinta unor simple 

locuri de joacă. 

  În urmă sesizărilor primite de la părinţi, dar mai ales prin observaţia în teren a tuturor locaţiilor luate în evidenţă, 

precum şi a altora care nu figurează în situaţie (trecute că ”suplimentar”), dar care fie sunt amenajate de către 

locuitorii din zonă, fie au fost identificate ca potenţiale locuri de joacă aflate pe terenuri virane, în perimetrul unor 

parcuri deja existente etc., s-au constatat numeroase neajunsuri, de gravitate diferită, care impun luarea de măsuri 

administrative într-un mod formal, astfel: 

 a) Generalităţi: Diferenţe, chiar discrepanţe, între unele locuri de joacă şi altele. Deşi se află pe raza 

aceluiaşi sector şi în administrarea aceluiaşi organism administrativ ADP S2, unele locuri de joacă se ridică 

la cele mai înalte standarde, cum ar fi cel din Aleea Cislău, nr 8, bl. 9A (spate Lidl), în timp ce multe altele 

sunt practic abandonate de către primărie, au echipamente învechite, deteriorate sau lipsesc, reprezentând un 

pericol major pentru copiii care le folosesc: Parc Verdi- Bd Barbu Văcărescu, nr 161-163, L.J. Str Steaua 

Roșie x Str Șipca, L.J. Str. Steaua Roșie x Str Soldat Ion Marin, L.J. Str Marcu Armașu, nr 5, bl 26-27, L.J. 

Str Marcu Armașu, nr 7, bl 18-19, L.J. Str D-na Ghica, nr 6, Școală 30, L.J. Str Teiul Doamnei (poștă), nr 

21, bl. 39, L.J. Aleea Codlea, nr 15, bl. B29 (vezi Anexa 1), unele sunt populate ziua şi noaptea de persoane 

fără adăpost sau consumatoare de alcool  sau chiar substanţe interzise, de locuitorii din zonă care nu respectă 

ordinea şi curăţenia, venind cu câinii și lăsându-i liberi atât ziua cât și la lăsarea serii. Chiar dacă se află la 

post, agenții de pază nu le atrag atenția că nu este permisă intrarea câinilor pe spațiul locurilor de joacă și că 

riscă amenzi. Nu toți agenții de pază se află permanent la post și nu este clar dacă sunt prezenți și pe timpul 

nopții sau nu. (foto aici  - https://drive.google.com/drive/folders/1ZG9--

sHW1I6dq1nJiyvXJrbTGNw2gSst?usp=sharing)  etc. Reglementarea atribuțiilor organelor în drept, astfel 

încât să se remedieze cele sesizate de către cetățeni (vezi mai sus). 

  În investigația noastră am descoperit și locuri de joacă inexistente în lista prezentată de ADP S2 (Anexa 2 - 

sunt trecute cu „suplimentar”) și terenuri care pot deveni locuri de joacă sau spații verzi. Rămâne de văzut 

ce regim juridic au, pentru a putea demara procesele de administrare și amenajare. 

 

https://drive.google.com/drive/folders/1ZG9--sHW1I6dq1nJiyvXJrbTGNw2gSst?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1ZG9--sHW1I6dq1nJiyvXJrbTGNw2gSst?usp=sharing


 

 b) Protecţia preşcolarilor şi şcolarilor mici în faţa riscului de a fi accidentaţi de către maşini, 

motociclete, bicilişti etc. Pe perioada când copiii se află pe terenul de joacă împreună cu supraveghetorii lor, 

protecția lor nu este nici asigurată, nici garantată din cauza faptului că locurile de joacă, cele mai multe dintre 

ele, se află în zone verzi aflate între alei circulate sau parcări, fără garduri sau cu garduri joase şi fără porţi 

care să nu permită ieşirea copiilor din spaţiul dedicat lor. 
 

 c) Siguranţa copiiilor la locurile de joacă (riscul de accidentări) este pusă în pericol datorită neglijenţei 

administraţiei şi neglijării reamenajării şi reparării echipamentelor de joacă, a suprafeţelor antitraumă (tartan), 

precum și neîntreţinerea spaţiilor verzi şi a gazonului, pământul devenind o suprafaţă dură şi periculoasă. De 

asemenea, aparatele cu risc mare de accidentare (a celor care le folosesc, dar şi a altor copii), cum ar fi 

leagănele, roata, etc., nu sunt semnalizate şi protejate de garduri, plase etc. La o parte dintre locurile de joacă 

nu există panouri de instrucţiuni şi responsabilizare a însoţitorilor. 
 

 d) Sănătatea minorilor şi a însoţitorilor acestora - expunere la contaminare  prin vectori sau indirect: 

Curăţirea necorespunzătoare şi sporadică a terenurilor de joacă de către aceleaşi echipe care se ocupă şi de 

întreţinerea spaţiului public în general (străzi, parcări etc.), lipsa măsurilor susţinute de eliminare a riscurilor 

de îmbolnăvire prin vectori (şobolani, căpuşe, purici, ţânţari, muşte) sau prin contact indirect, din cauza 

prezenţei pe timpul zilei, dar mai ales al nopţii a persoanelor fără adăpost, consumatoare de substanţe interzise 

sau a celor purtătoare de boli cu transmitere prin contact indirect, prin atingerea de către copii a suprafeţelor 

contaminate, toate acestea duc la nerespectarea legislației. Cine răspunde de aceste măsuri și realizarea unor 

rapoarte lunare (cine, când și pers.care face verificarea). 
 

 e)  Starea de bine a copiilor, nesatisfăcută de calitatea echipamentelor de joacă se datorează mai multor 

factori, pe lângă cei deja amintiţi mai sus, legaţi de curăţenie şi sănătate, plus vandalizarea acestora, inscripţiile 

de pe ele sau de pe pereţii din apropiere. Sunt dublate de lipsa investiţiilor ritmice şi susţinute din partea 

administraţiei pentru repararea, înlocuirea şi modernizarea locurilor de joacă. Lipsa de interes, preocupare şi 

viziune fac ca unele dintre aceste locuri să deţină echipamente uzate nu numai fizic dar şi moral. 
 

 f) Altele - În afara acestor principale neajunsuri, mai există probleme punctuale, a căror rezolvare trebuie 

inclusă în planul general de reorganizare, reamenajare şi revitalizare a terenurilor de joacă. 
 

În concluzie, conform Anexei 1, care face parte integrantă din prezentul document, precum şi a declaraţiilor 

locatarilor din zonă, există următorii factori de risc într-un procent mare şi foarte mare: 

- risc de accident auto, bună parte dintre locurile de joacă se află în aproprierea străzilor, parcărilor, 

  aleilor cu trafic auto intens; 

- risc de accident pe terenul de joacă, echipamentele nu sunt corect amplasate, sunt defecte şi incomplete, 

suprafeţele antitraumă uzate sau lipsă, spaţii verzi fără iarbă, cu bolovani, pietre, cioburi, etc., mai mult de 

jumătate; 

- risc de îmbolnăvire, prin vectori sau indirect, prin prezenţa pe timpul zilei, dar mai ales a nopţii a 

persoanelor fără adăpost, consumatori de alcool, droguri etc., peste trei sferturi din terenurile de joacă. 

  

 

 

 

 

 



Probleme de rezolvat urgent 

Există câteva zone care se confruntă cu probleme pe care noi le considerăm destul de serioase (vezi Anexa 1 și link 

Poze): Parc Ostrov- Str Ciocârliei, nr 10, Parc Ciurea- Str Vatra Luminoasă, nr 38-52, Parc Florilor-Sos. 

Pantelimon, nr 287 - pe deal, Parc Creangă- Str. Nicolae Apostol, nr 125, Parc Metaforă Vieții- Sos. Pantelimon, 

nr 148, L.J. Str Elena, nr 4, bl OD7B, L.J. Str Marcu Armaşu, nr 7, bl 18-19, L.J. Str Marcu Armaşu, nr 9, bl 24-

25, Str Marcu Armaşu, nr 1, bl 29, Sos Pantelimon, nr 301, Sos Pantelimon, nr 247 (în față la Carrefour market), 

Str Fabrica de Gheață, nr 17, bl 97, Str Dna Ghica x Torentului, Str Popa Nicolae, nr 2-4, bl. 21-22, Str Baicului 

65-75 (Doamna Ghica - Blocuri ANL), Bd Basarabiei, nr 42, bl. 32, Bd Basarabiei, nr 62, bl. 34, ş.a. 

 

Ce-și doresc cetățenii 

1. Scânduri deja vopsite, pe care ADP-ul le poate aduce la l.j. şi pe care să le asambleze la faţa locului, decât să 

lase scris pe o foaie mesajul „proaspăt vopsit”, pe care o poate sufla uşor vântul, iar oamenii să se aşeze acolo fără 

să mai vadă avertismentul. 

2. Leagăne pentru copii mici → Cea mai frecventă solicitare de echipament adiţional se referă la leagănele pentru 

copii mici, care nu sunt suficiente în destul de multe zone. 

3. Coşuri de gunoi → Multe coşuri de gunoi au fundul rupt de rugină, iar cele din lemn, au găuri sau şipci rupte. 

O soluţie ar fi investirea în echipament rezistent la intemperii. Mare parte din ele nu sunt golite de gunoi, iar acesta 

cade în jurul lor, cauzând mizerie și devenind surse de îmbolnăvire. 

4. Echipament de joacă → am observat în multe cazuri bucăţi rupte, dezmembrate, dezasamblate de echipament, 

recomandarea ar fi învestirea în obiecte de joacă, care să aibă mai puţine componente, pentru a nu mai fi aşa uşor 

de deteriorat.   

5. Îngrădire locuri de joacă → există numeroase spaţii de joacă ce nu sunt sigure pentru că nu sunt complet 

împrejmuite, în unele cazuri existând prea uşor acces la stradă; recomandăm securizarea prin adăugarea/repararea 

gardului acolo unde este necesar şi investirea în porţi rezistente la uzură.                                           

6. Pavajul din tartan → Pavajul de tartan format din bucăţi pătrate pare să fie mai ineficient decât tartanul aplicat 

ca o pătură continuă. Numeroase locuri de joacă se prezintă cu bucăţi demontate din pavaj. Nu este clar dacă asta 

are vreo legătură cu o proastă execuţie a lucrării, cu faptul că păturile de tartan ar face parte din lucrări mai noi sau 

că acesta formulă nu e de fapt potrivită (depăşită tehnologic) pentru spaţiile de joacă. 

7. Denumire locuri de joacă → Pentru a putea fi găsite mult mai ușor pe o hartă, de către părinți, se sugerează 

denumirea și adresa fiecărui loc de joacă (vezi în Anexa 1, denumire L.J. din Parcul Morarilor), precum și 

coordonatele GPS. 

8. Cod unic locuri de joacă → Pentru o identificare mai ușoară pe site-ul Primăriei Sector 2/ADP Sector 2, se 

sugerează o bază de date unde fiecare L.J. să aibă un cod unic. 

9. Clarificare obligații Primărie Sector 2/Supercom Sector 2 → Stabilire a acestor obligații (ex.: program 

strângere gunoi, din coșuri sau măturat, program de verificări tehnice, periodice, preventive). Program curățenie: 

de stabilit (și afișat) exact zilele și orele în care se va face; program verificare: periodic (trimestrial). Trecut pe site 

primărie când s-a făcut ultima verificare. 

10. Schimbare insemne → Schimbarea insemnelor ce conțin nume de persoane, cu nume de instituții (cel mult 

Primăria Sector 2/Consiliul Local Sector 2). Updatarea informației privind proprietarul și administratorul acelui 

teren (cine este, date de contact, regulamente de funcționare). 

11. Validare și criterii de validare L.J. → După ce regulament se certifică un L.J.; crearea unui set de criterii 

după care să se facă această evaluare, în cazul în care ele nu există. 



12. Punct de prim ajutor → În L.J. mai mari (ex.:în parcuri) sau unde există pază, să existe o cutie de prim ajutor 

în cazuri de urgență (să fie puse în administrarea firmei de pază), iar în week-end-uri asigurarea de personal 

medical, în parcurile mari, tot în cazuri de urgențe (accidente, etc.). 

13. Zona administrativă → Unde trebuie să existe: pază, poliție, asist.medical, reprez.primărie (rel.cu publicul), 

administrare Wi-Fi. 

14. Zone Wi-Fi cu internet public. 

15. Deszăpezirea zonelor de acces → deszăpezirea în sezonul rece și aplicarea de tratamente specifice pentru 

prevenirea producerii poleiului. 

 Există cetățeni care sunt dispuşi să se implice în administrarea de spaţii comune, dar şi persoane care preferă ca 

Primăria să gestioneze totul. Prin urmare, ne-am gândit la o iniţiativă prin care Primăria să ofere posibilitatea de 

cedare spre administrare (sau co-administrare, parteneriate), către diverse asociaţii de locatari interesate, 

a unor spaţii comune (spaţii verzi din jurul blocului, locuri de joacă, spaţii pentru câini etc.). Cu atât mai mult cu 

cât că există oameni cu iniţiativă care ar putea să facă o treabă bună, deoarece aceştia sunt mai interesaţi şi îşi 

cunosc mai bine problemele din zona în care locuiesc, iar autorităţile locale ar câştiga mai mult timp, prin delegarea 

unor responsabilităţi către cetăţeni. 

 
 

Grupul consilierilor locali USR, 
prin reprezentant 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



MUNICIPIUL BUCUREŞTI                              - PROIECT -     
CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 2 
 

HOTĂRÂRE 
 

privind sistematizarea actualelor terenuri de joacă aflate în 
administrarea 

Administraţiei Domeniului Public Sector 2 precum şi înfiinţarea şi 
amenajarea altora noi 

 
 
 
 

Luând în considerare expunerea de motive a consilierilor locali USR, completata 
de Anexa 1, privind sistematizarea actualelor terenuri de joacă din Sectorul 2, precum şi 
înfiinţarea şi amenajarea altora noi, 

În baza evidenţei terenurilor de joacă aflate în administrarea  Administraţiei 
Domeniului Public Sector 2,  București la data de 21.09.2017 (vezi Anexa 2), 

În conformitate cu: 
- Legea nr. 10/1995 privind calitatea în construcţii, republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare; 
- Regulamentului general de urbanism aprobat prin Hotărârea de Guvern nr. 525/1996;  
- Ordonanţa nr. 71/2002 privind organizarea şi funcţionarea serviciilor publice de 
administrare a domeniului public şi privat de interes local, cu modificările şi completările 
ulterioare; 

-  Hotărârea de Guvern  nr. 435/2010 privind regimul de introducere pe piaţă şi de 

exploatare a echipamentelor pentru agrement ; 

- Ordinul nr. 98/2003 pentru aprobarea Prescripţiei tehnice PT R 19-2002, ediţia 1, 

Cerinţe tehnice de securitate privind echipamentele şi instalaţiile montate şi utilizate în 

cadrul parcurilor de distracţii şi spaţiilor de joacă, cu modificările şi completările 

ulterioare; 

- Hotărârea de Guvern nr. 955/2004 pentru aprobarea reglementărilor-cadru de aplicare 
a Ordonanţei Guvernului nr. 71/2002 privind organizarea şi funcţionarea serviciilor 
publice de administrare a domeniului public şi privat de interes local; 
- Ordinul Ministrului Sănătăţii nr. 119/2014 pentru aprobarea Normelor de igienă şi sănătate 

publică privind mediul de viaţă al populaţiei; 

- Normele de igienă şi sănătate publică privind mediul de viaţă al populaţiei aprobate prin 
Ordinul nr. 119/2014. 
 
 
În considerarea standardelor europene referitoare la echipamentele pentru spaţiile de 
joacă şi suprafeţele spaţiilor de joacă SR EN 1176/2008 şi 1177/2008: 



- SR EN 1176-1:2008 Echipamente pentru spaţii de joacă şi suprafeţe ale spaţiilor de joacă. 

Partea 1: Cerinţe generale de securitate şi metode de încercare ; 

- SR EN 1176-2:2008 Echipamente pentru spaţii de joacă şi suprafeţe ale spaţiilor de joacă. 

Partea 2: Cerinţe de securitate specifice suplimentare şi metode de încercare pentru leagane ; 

- SR EN 1176-3:2008 Echipamente pentru spaţii de joacă şi suprafeţe ale spaţiilor de joacă. 

Partea 3: Cerinţe de securitate specifice suplimentare şi metode de încercare pentru tobogane ; 

- SR EN 1176-4:2008 Echipamente pentru spaţii de joacă şi suprafeţe ale spaţiilor de 

joacă. Partea 4: Cerinţe de securitate specifice suplimentare şi metode de încercare pentru 

mijloace de transport pe cablu ; 

- SR EN 1176-5:2008 Echipamente pentru spaţii de joacă şi suprafeţe ale spaţiilor de 

joacă. Partea 5: Cerinţe de securitate specifice şi metode de încercare suplimentare pentru 

carusele ; 

- SR EN 1176-6:2008 Echipamente pentru spaţii de joacă şi suprafeţe ale spaţiilor de 

joacă. Partea 6: Cerinţe de securitate specifice şi metode de încercare suplimentare pentru 

echipamente oscilante ; 

- SR EN 1176-7:2008 Echipamente pentru spaţii de joacă şi suprafeţe ale spaţiilor de 

joacă. Partea 7: Ghid de instalare, de control, de întreţinere si de utilizare ; 

- SR EN 1176-10:2008 Echipamente pentru spaţii de joacă şi suprafeţe ale spaţiilor de 

joacă. Partea 10: Cerinţe complementare de securitate şi metode de încercare pentru 

echipamente de joaca în totalitate închise ; 

- SR EN 1176-11:2008 Echipamente pentru spaţii de joaca şi suprafeţe ale spaţiilor de 

joacă. Partea 11: Cerinţe complementare de securitate şi metode de încercare pentru reţele 

tridimensionale ; 

- SR EN 1177:2008 Acoperiri amortizoare de şocuri, pentru suprafeţele spaţiilor de 

joaca. Determinarea înaltimii critice de cadere. 

 

 
În temeiul art. 45, alin. (1), art. 80, art. 81, alin. (2) și art. 115, alin. (1), lit.b) din 

Legea nr. 215 / 2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și 
completările ulterioare; 

 
 

 
CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 2 

HOTĂRĂȘTE: 
 

Art. 1. – (1) Proiectarea şi sistematizarea tuturor locurilor de joacă aflate în 
administrarea Administraţiei Domeniului Public Sector 2, identificate în  Anexa 1 (din 
teren) si Anexa 2, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre, astfel încât să respecte 
în totalitate actele normative în vigoare, precum şi standardele europene specifice, în 
vederea atingerii depline a obiectivelor de protecţie împotriva accidentelor rutiere, 
siguranţă în folosirea echipamentelor de joacă, de asigurare a stării de sănătate şi a unui 
climat propice dezvoltării armonioase fizice, psihice şi emoţionale a utilizatorilor, copii 
preşcolari şi şcolari mici, până la vârsta de 14 ani. 

 (2) Protejarea împotriva accidentelor rutiere, se va face în cazul terenurilor de 
joacă aflate în spaţiu liber, dar în afara parcurilor şi încadrate pe minim o latură de un 
drum public sau o parcare, prin montarea de garduri - acolo unde nu există - sau înlocuirea 



celor existente, care nu satisfac prezenta cerinţă, cu garduri şi porţi de acces, care vor sta 
permanent închise ziua şi încuiate în afara orelor de funcţionare şi noaptea. 

(3)  Asigurarea siguranţei copilului care foloseşte un echipament de joacă, a 
celorlalţi copii şi a persoanelor aparţinătoare/însoţitoare şi prevenirea accidentării pe 
terenul de joacă, se va realiza prin: 

- Repararea suprafeţelor antitraumă/covor de tartan, înlocuirea celor 
deteriorate şi montarea unora suplimentare, acolo unde nu există. 

- Amenajarea spaţiior verzi din incinta terenului de joacă, conform nevoilor din 
teren, astfel încât acestea să fie acoperite de iarbă (udată, cosită şi 
reînsămânţată), copacii toaletaţi şi vopsiţi cu vopsea ecologică până la nivelul 
de 1,50 m, arbuştii şi gardul viu, de asemenea, toaletaţi, pentru a nu reprezenta 
pericole cauzate de crengile rupte sau uscate, spini etc. Extragerea cioturilor de 
arbori şi îndepărtarea bolovanilor, pietrelor, cioburilor şi altor obiecte care pot 
produce traume copilului căzut.  

- În sezonul rece, deszăpezirea căilor de acces şi a locului de joacă şi aplicarea de 
tratamente specifice pentru prevenirea producerii poleiului. 

- Gresarea echipamentelor de joacă funcţionale, repararea celor defecte şi 
înlocuirea celor uzate fizic şi moral. 

- Montarea echipamentelor de joacă cu risc mare de accidentare, leagăn balansat, 
scrânciob, roată, tobogan etc în zone în care acestea să nu prezinte pericol 
pentru alţi copii aflaţi pe terenul de joacă. 

- Verificarea tehnică periodică a echipamentelor de joacă. 
- Înlocuirea şi completarea periodică a nisipului din gropile de joacă. 
- Montarea pe toate echipamentele de joacă a unor plăcuţe cu numărul de telefon 

al ADP-ului unde pot fi anunţate defecţiunile şi deteriorarea acestora. 
(4) Prevenirea îmbolnăvirii copiilor şi aparţinătorilor/însoţitorilor acestora, de 

boli cu transmitere prin vectori sau indirect, se va asigura printr-un complex de măsuri 
cu caracter permanent, periodic şi ocazional, astfel: 

- Locurile de joacă şi terenurile de sport care se află în afara parcurilor cu pază 
permanentă sau care nu au ele însele asigurată paza 24 din 24 de ore, vor fi 
împrejmuite cu gard de minim 1.80 m, porţile de acces vor fi încuiate de către 
Poliţia Locală în afara orelor de program (07.00-21.00), aceasta ocupându-se şi 
de deschiderea lor pe timpul zilei. 

- Deratizare periodică şi la nevoie. 
- Servicii complete de salubrizare zilnică (la ora 07.00), periodice, ocazionale de 

către personal special, desemnat numai pentru curăţarea locurilor şi 
terenurilor de joacă ; clarificare si stabilire a obligatiilor ce revin Primariei 
Sector 2/Supercom Sector 2 (program curatenie, stabilit si afisat). 

- Vidanjarea minimum o dată pe zi a coşurilor de gunoi. 
- Curăţarea nisipului din groapa de nisip şi înlocuirea acestuia periodic. 
- Spălarea suprafeţelor antitraumă/covor de tartan.  
- Închiderea locurilor de joacă în perioada în care există epidemii de boli 

infecţioase specifice copiilor. 
(5) Dezvoltarea armonioasă fizică, psihică şi emoţională şi asigurarea unei stări de 

bine copiilor şi de conform aparţinătorilor/însoţitorilor se va realiza prin crearea unor 
spaţii de joacă propice pentru stimularea exerciţiilor fizice, imaginaţiei, sociabilităţii etc., 
care să asigure, în acelaşi timp, relaxarea adulţilor care însoţesc copiii. Astfel: 

- Echipamentele de joacă nou achiziţionate vor fi de ultimă generaţie şi nu second 
hand. 



- Gardurile, porţile, împrejmuirile, coşurile de gunoi (obligatoriu cu sac gunoi) vor 
avea un aspect plăcut, cu un stil estetico-urbanistic unitar, pentru a contribui la 
identitatea Sectorului 2.  

- Montarea unui număr suficient de bănci, repararea celor existente, vopsirea şi 
întreţinerea acestora. 

- Amenajarea şi întreţinerea aleilor dintre zonele de joacă şi spaţiile verzi. 
- Toaletă ecologică, acolo unde este posibil, plasata in asa fel incat sa nu afecteze 

spatiul de joaca si copiii sau insotitorii lor. 
- Apă potabilă  la fântâni tip ţâşnitoare, acolo unde este posibil. 
- Wi Fi gratuit, acolo unde este posibil. 
- Supraveghere video, acolo unde e posibil. Cu precadere in locurile de joaca 

nepazite. 
- Iluminat corespunzător. 
- Pază umană, acolo unde se impune. 
- Punct de prim ajutor. 
 
- Art. 2. Înfiinţarea şi amenjarea de noi terenuri de joacă se vor realiza prin 

identificarea de terenuri în zone locuite, unde asemenea locuri de joacă nu 
există. De asemenea, în cazul locurilor de joacă cu terenuri adiacente virane sau 
spaţii verzi neamenajate, acestea se vor extinde, cuprinzând şi aria respectivă ; 

- Recomandam ca Primaria S2 sa consulte sau sa faca un concurs de proiecte 
peisagistice si de sistematizare locuri de joaca in randul peisagistilor si 
arhitectilor, pentru a da sectorului nostru o nota individuala, unitara si 
moderna; 

- Crearea unui regulament de certificare a locurilor de joaca si a unui set de 
criterii dupa care sa se faca aceasta evaluare, in cazul in care ele nu exista; 

- Coduri unice pentru fiecare loc de joaca, pentru a putea fi mai usor identificate 
pe site-ul Primariei Sector 2/ADP Sector 2; 

- Denumirea, adresa si coordinate GPS pentru a putea fi gasite mai usor pe o 
harta, de catre parinti 

- Schimbare insemne ce contin nume de persoane, cu nume de institutii (cel mult 
Primaria Sector 2/Consiliul Local Sector 2). Updatarea informatiei privind 
proprietarul si administratorul acelui teren (cine este, date de contact, 
regulamente de functionare). 

 
Art. 3. Poliţia Locală are obligaţia de a îndepărta persoanele care depăşesc orarul 

de funcţionare a terenului de joacă, dacă acesta nu are propria pază şi este împrejmuit cu 
gard înalt, după care va încuia porţile şi le va redeschide dimineaţa. 

 
Art.4 . A.D.P. Sector 2 prin inspectorii săi va efectua periodic controale, minimum 

trimestrial, dar şi inopinat, având ca ţinte principale: 
- Punerea în operă şi menţinerea în parametrii descrişi la Art.1 a tuturor 

terenurilor de joacă;  
- Verificarea lucrărilor şi respectarea termenelor de dare în folosinţă sau de 

mentenanţă a furnizorilor de servicii; 
- Verificarea activităţii societăţilor de pază şi protecţie care asigură paza 

terenurilor.  
Rezultatele controalelor vor fi trecute lunar pe site-ul Primariei Sector 2 si în 
Registrul de control al A.D.P. S2. 



 
Art. 5. Prezenta hotărâre va fi dusă la îndeplinire imediat după adoptarea de către 

Consiliul Local Sector 2. 
 
Art. 6. – (1) Administraţia Domeniului Public Sector 2 şi  Poliţia Locală Sector 2 

vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 
(2) Serviciul Secretariat Tehnic, va asigura comunicarea prezentei hotărâri tuturor 

entităţilor menţionate la alin. (1) precum şi Instituţiei Prefectului Municipiului Bucureşti. 
 

 

Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a  Consiliului Local al 
Sectorului 2 din data de ............................2018. 
 

 

 
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,       
 SECRETAR, 
 
 

AVIZAT, 
Conform art.117, lit. a)   din Legea nr. 215/2001 

a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 

 
   
 
 
Nr.:    ...... 
Data:   .........................2018 

 


