
 
Anexa 1 la HCL nr. 22 din 10.02.2022 privind aprobarea Regulamentului de 

functionare a spatiului de joaca, aflat in curtea Gradinitei cu Program Normal 
Budila 

 
 

REGULAMENTUL DE FUNCTIONARE A SPATIULUI DE JOACA, AFLAT 
IN CURTEA GRADINITEI CU PROGRAM NORMAL BUDILA 

 
 

Prezentul Regulament are caracter obligatoriu şi se aplică tuturor utilizatorilor locului de 
joacă, aflat în curtea Grădiniței cu Program Normal Budila, din Comuna Budila, judetul 
Brasov. 

Obiectivul prezentului Regulament îl reprezintă stabilirea normelor de conduită socială, a 
regulilor şi a condiţiilor privind accesul, ocuparea, exploatarea tuturor spaţiilor şi 
echipamentelor din locul de joacă , precum şi de a asigura folosirea în condiţii de siguranţă şi 
de durată a locurilor de joacă pentru copii amenajate in curtea Gradinitei cu Program Normal 
Budila 

 Prevederile prezentului Regulament se completază cu normele legale aplicabile în 
domeniul ordinii şi liniştii publice şi ale protecţiei mediului, respectiv în regimul juridic al 
contravenţiilor. 

 
III. DEFINIŢII 

Art. 1 
1. echipament pentru spaţii de joacă = echipament pentru agrement conceput sau destinat 

pentru a putea fi utilizat în special de copii, la care intervine exclusiv greutatea sau forta fizică 
a fiintei umane şi destinat folosirii pe un spatiu colectiv de joacă temporar sau permanent;  

2. spaţiu de joacă = perimetru delimitat şi amenajat în scopul agrementului în care este instalat 
cel puţin un echipament pentru spaţiile de joacă;  

 
 
IV. ATRIBUŢII ŞI OBLIGAŢII PRIVIND FUNCŢIONAREA ŞI EXPLOATAREA 

SPAŢIULUI DE JOACĂ AFLAT IN CURTEA GRADINITEI CU PROGRAM 
NORMAL BUDILA 

 

 Art. 2. OBLIGAŢIILE COPIILOR, ALE CADRELOR DIDACTICE SI ALE PARINTILOR  
 
b) să respecte programul de funcţionare afişat la intrarea în spaţiul de joacă, pentru care 

anexăm conţinutul panoului de informare;  

b ) să respecte limita de vârstă inscripţionată pe echipament sau panoul de informare;  
c) să păstreze curăţenia în spaţiile de joacă;  
d) să nu intre în spaţiul de joacă cu câini si biciclete;  
e) să nu consume băuturi alcoolice în spaţiul de joacă;  
f) să nu staţioneze în grupuri, pentru alt motiv decât cel de agrement;  



g) să nu distrugă echipamentele şi împrejmuirea spaţiului de joacă pentru copii;  
h) să anunţe compartimentul de specialitate din cadrul primăriei de orice defecţiune apărută la 

echipamente;  
i ) să anunţe orice accident produs;  
j) reprezentantul Gradinitei va desemna o persoană care să închidă / deschidă spaţiul de joacă, 

conform programului de funcţionare.  
k) responsabilul Gradinitei va lasa si copiii de la Scoala Gimnaziala Budila sa utilizeze spatiul 

de joaca, sub supravegherea unui cadru didactic din partea Scolii, numai cu respectarea 
utilizarii echipamentelor conform varstei pentru care sunt fabricate. 

l) este interzisa zgârierea, scrierea, vopsirea, murdărirea cu orice substanţă, demontarea, mutarea, 
ruperea, distrugerea echipamentelor de joacă, a gardului împrejmuitor, a panoului informativ 

 
Art. 3. ATRIBUŢII ALE COMPARTIMENTULUI POLIŢIA LOCALĂ 
 
 
Să urmărească respectarea prezentului regulament şi să aplice sancţiuni:  
1. Sancţionarea nerespectării prevederilor art. 3, lit. a) si b) cu amendă de la 150 - 300 lei; 2. 

Sancţionarea nerespectării prevederilor art. 3, lit. c), d), e), f) cu amendă de la 200 - 400 lei;  
3. Sancţionarea nerespectării prevederilor art. 3, lit. g) cu amendă de la 500 - 1000 lei, plus suma 

aferenta echipamentului deteriorat/distrus 
Prevederile referitoare la contravenţii se completează cu dispoziţiile O.G. nr. 2/2001 privind 

regimul juridic al contravenţiilor , cu modificările şi completările ulterioare; 
 
 
Art. 4. ATRIBUŢII ALE GRADINITEI CU PROGRAM NORMAL BUDILA 
 
d) să asigure în permanenţă curăţenia în spaţiile de joacă pentru copii.  
e) sa nu lase copiii de la gradinita nesupraveghiati in interiorul spatiului de joaca  
f) să nominalizeze o persoana care va verifica zilnic spaţiul de joacă, pentru a remedia strangerea 

şuruburilor, nivelarea pietrisului, eventuale defecţiuni 

Art. 5. ATRIBUŢII ALE PRIMARIEI COMUNEI BUDILA 
 
a) să monteze la intrarea în spaţiul de joacă panoul cu regulamentul de funcţionare, conform 

anexei nr.1;  
b) să inscripţioneze pe panoul de informare numărul de inventar al spaţiului de joacă;  
c) să monteze coşuri de gunoi în fiecare spaţiu de joacă;  
d) să verifice respectarea prezentului regulament şi a legislaţiei în vigoare;  
e) să verifice în teren spaţiile de joacă, să primească sesizări ale cetăţenilor, să planifice lucrările 

de reparaţii şi întretinere 
 

III UTILIZAREA SPATIULUI DE JOACA 
 
Art. 6 
 
(1)Utilizarea echipamentelor de joacă din spaţiile de joacă este permisă doar copiilor cu vârsta 

cuprinsă între 2-9 ani;  
(2)Utilizatorii echipamentelor de joacă pentru copii trebuie să respecte instrucţiunile de folosire 

a echipamentelor de joacă, respectiv limita de vârstă şi cea de greutate înscripţionate pe 
echipament;  



(3)Echipamentele de joacă din spaţiile de joacă vor fi utilizate doar în conformitate cu limitele 
de vârstă, înălţime, număr de persoane şi greutate, înscripţionate pe fiecare dintre acestea 

(4) In caz de furtună sau vremea rea utilizatorii locurilor de joacă şi a terenurilor de sport sunt 
obligaţi să se îndepărteze de copaci şi să nu se adăpostească sub vegetaţie 

(5) Spaţiile de joacă pot fi închise temporar atunci când sunt anunţate alerte meteorologice sau 
ori de câte ori este nevoie când acest lucru se impune; 

(6) Insoţitorul copilului îşi asumă responsabilitatea în caz de accidentare ca urmare a utilizării 
necorespunzătoare a echipamentului de joacă; 

(7) )Insoţitorul copilului îşi asumă responsabilitatea în caz de deteriorare a spaţiului sau a 
echipamentului de joacă ca urmare a utilizării defectuoase a acestuia de către copii, va suporta 
toate costurile de reparare sau înlocuire a acestora; 

(8) In cazul defecţiunilor apărute la echipamentele de joacă utilizatorii au obligaţia de a anunţa 
Primăria Comunei Budila cu privire la acest aspect pentru luarea de îndată a măsurilor de 
prevenire a accidentelor; 
 

 
 

IV DISPOZITII FINALE 
 
Art. 7 
(1) Cei care vor intra în spaţiile prevăzute în prezentul Regulament se vor supune în mod 

obligatoriu acestuia;  
(2) Persoanele care încalcă şi alte obligaţii privind legile care guvernează în România pot fi 

sancţionaţi suplimentar în consecinţă;  
(3)Persoanele care prezintă abateri grave şi repetate (distrugeri echipamente sau spaţii verzi) li 

se vor interzice accesul în aceste spaţii; 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

 Anexa 1 la Regulamentul de functionare a spatiului de joaca, aflat in curtea 
Gradinitei cu Program Normal Budila 

 
 

 
PANOU DE INFORMARE LA INTRAREA ÎN SPAŢIUL DE JOACĂ AFLAT ÎN 

CURTEA GRADINIȚEI CU PROGRAM NORMAL BUDILA 
 

PRIMĂRIA COMUNEI BUDILA  
 

NR. INVENTAR _____ 
  
 

Program de funcţionare 8.00 – 19:00 
 

Limita de vârstă - maxim 9 ani 
Însoţirea copiilor mai mici de 9 ani de către adulţi 
Nu se intră în spaţiul de joacă cu câini şi biciclete 

Păstrarea curăţeniei 
Interzis consumul de băuturi alcoolice, actele de vandalism 

Interzisă distrugerea echipamentelor 
Interzisă staţionarea persoanelor în grupuri, pentru alt motiv decât cel de agrement 

 
 

Aplicarea sancțiunilor pentru nerespectarea prezentului Regulament se face de către Politia 
Locală Budila 0786 294 122 

                                                               Salvare: 112 
  Pompieri: 112 

Protecția consumatorului Brașov 0268 413 951 
 
 

Nerespectarea programului de funcţionare - amendă 150 - 300 lei 
Nerespectarea limitei de vârstă - amendă 150 - 300 lei 

Aruncarea în spaţiile de joacă a gunoaielor, rezidurilor - amendă 200 - 400 lei 
Consumul de băuturi alcoolice - amenda 200 - 400 lei 

Staţionarea persoanelor în grupuri, pentru alt motiv decât cel de agrement 200 - 400 lei 
Distrugerea echipamentelor, acte de vandalism - amendă 500 - 1000 lei 

 


