
g) să se asigure că lucrările de dezinsecție, dezinfecție și deratizare se vor executa în afara 

orelor de acces a publicului în incinta Ștrandului;  

h) să semnaleze, de îndată, toate aspectele ce sunt de natură să afecteze viața, sănătatea 

oamenilor și protecția mediului înconjurător;  

i) să asigure avertizarea la loc vizibil, pe panouri, pentru pericolul de înec, pericol de 

incendiu etc.;  

j) să asigure servicii sezoniere cu personal calificat (asistent medical, salvator) precum și 

dotarea punctului de prim ajutor.;  

k) să asigure respectarea legii, a ordinii, curățeniei și diciplinei în toate zonele Ștrandului. 

 

CAPITOLUL IX. 

ADMINISTRAREA INSULEI DE AGREMENT 

 

Art. 63.  Persoana responsabilă cu administrarea Insulei de Agrement își exercită activitatea în 

baza fișei postului, a legislației în vigoare și a prezentului Regulament. 

Program de funcționare: 1 Mai – 31 Octombrie: de la ora 07.00 la ora 22.00 

               1 Noiembrie – 30 Aprilie: de la ora 07.00 la ora 19.00 

Accesul auto pe Insula de Agrement 

Art. 64.  Accesul autovehiculelor în incinta Insulei de Agrement este interzis, cu excepția celor 

cu o masă maximă autorizată mai mică de 3.5 tone ce efectuează activități de aprovizionare 

a punctelor comerciale. 

Art. 65.  Accesul, în vederea asigurării aprovizionării punctelor comerciale, a autovehiculelor 

cu o masă mai mică de 3.5 tone este permis zilnic, de luni până duminică, în intervalul orar 

07:00 - 10:00, cu respectarea limitei de viteză privind deplasarea (5 km/oră). 

Art. 66.  Se interzice, pe durata efectuării aprovizionării, parcarea/staționarea autovehiculelor 

prevăzute la art. 65 pe alei, spații verzi sau alte spații ce nu sunt destinate parcării. 

Măsuri de siguranță pe Insula de Agrement 

Art. 67.  Este permis accesul pe Insula de Agrement doar a mijloacelor de transport 

nemotorizate (bicicletă, role, skateboard, trotinetă etc.),si doar copiilor cu varsta sub 12 

,insotite de adulti, cu excepția celor menționate la art. 65 în perioada aprovizionării.  

Art. 68.  Mijloacele de tracțiune animală, scuterele, trotinetele electrice și alte asemenea 

vehicule sunt interzise. 

Art. 69.  Pentru siguranța utilizatorilor, plimbarea pe biciclete, folosirea patinelor cu rotile sau 

a mijloacelor nemotorizate și skateboardingul sunt permise doar în locurile semnalizate ca 

atare. În acest caz, trebuie acordată prioritate absolută pietonilor. 



Art. 70.  Accesul și utilizarea echipamentelor de către copiii cu vârsta sub 12 ani se va face doar 

cu însoțitor adult, în caz contrar vinovați de eventualele accidente sunt părinții sau tutorii 

legali. 

Art. 71.  Utilizatorii au obligația să respecte restricțiile de vârstă și greutate inscripționate pe 

echipamente până sau de la care acestea pot fi folosite, precum și orice alte reguli de folosire. 

Art. 72.  În cazul în care instalațiile sunt defecte, acestea nu vor fi folosite și se va anunța 

administratorul sau Poliția Locală cu privire la această situație. 

Art. 73.  Înotul este interzis, cu excepția zonei denumită Aquapark. 

Art. 74.  Utilizatorii ambarcațiunilor (bărci, caiace, canoe, stand-up-paddle etc.) pe luciul de 

apă adiacent Insulei de Agrement sunt obligați să respecte regulile impuse și comunicate de 

operatorii autorizați. 

Animalele de companie 

Art. 75.  Accesul animalelor de companie pe Insula de Agrement este permis doar în condițiile 

în care stăpânul are asupra sa mijloacele/dotările ce vor fi utilizate pentru strângerea 

resturilor produse de acestea. 

Art. 76.  Stăpânii animalelor de companie sunt obligați să le supravegheze atent și să prevină 

comportamentul canin agresiv. 

Art. 77.  Deținătorii câinilor au obligația de a-și însoți și supraveghea în permanență câinele 

pentru a evita reproducerea. 

Art. 78.  Deținătorul unui câine sau cel care se servește de el răspunde de prejudiciul cauzat de 

animal chiar dacă acesta a scăpat de sub paza sa, potrivit dispozițiilor legale. 

Art. 79.  În vederea menținerii igienei pe Insula de Agrement, deținătorii de câini au 

următoarele obligații: 

a) Să dețină mijloacele/dotările necesare colectării resturilor fiziologice 

(pungi/făraș/măturică sau pungi/mănuși de unică folosință), în vederea colectării 

dejecțiilor produse de câine. După colectare, punga va fi închisă etanș și depusă la 

containerul de gunoi menajer. 

b) Să nu arunce dejecții animaliere în spațiile publice sau în spațiile adiacente acestora. 

Art. 80.  Se interzice lăsarea câinilor să pătrundă în aranjamentele florale și în spațiile verzi 

special amenajate. 

Art. 81.  Este interzis accesul câinilor în skatepark, în locurile de joacă pentru copii amenajate 

și semnalate corespunzător, pe terenurile de sport precum și în spațiile închise. 

Art. 82.  Plimbarea câinilor pe aleile Insulei de Agrement este permisă doar dacă aceștia sunt 

ținuți în lesă sau ham, iar câinii agresivi vor purta și botniță. 

Art. 83.  Deținătorii câinilor au obligația de a lua toate măsurile necesare pentru păstrarea 

liniștii publice (prevenirea zgomotelor și lătrăturilor). 



Art. 84.  Îmbăierea câinilor și a altor animale pe spațiile verzi, pe malurile cursului de apă sau 

oriunde pe suprafața Insulei de Agrement și a apei înconjurătoare este strict interzisă. 

Reguli pentru păstrarea curățeniei, a ordinii și liniștii publice și pentru protecția mediului 

Art. 85.  Este interzisă depozitarea gunoiului de orice fel, precum și a substanțelor poluante pe 

alei sau aruncarea acestora în râul Bistrița. Gunoiul menajer sau ambalajele vor fi aruncate 

selectiv în containerele inscripționate corespunzător categoriei de deșeuri, în conformitate 

cu regulile privind colectarea selectivă. 

Art. 86.  Este interzisă folosirea focului direct pe toată suprafața Insulei de Agrement, inclusiv 

realizarea de grătare. 

Art. 87.  Țigările, chibriturile sau orice alte obiecte aprinse vor fi aruncate doar în locurile 

special amenajate (scrumiere). 

Art. 88.  Este interzisă distrugerea, modificarea sau degradarea mobilierului urban, a panourilor 

informative, a marcajelor, indicatoarelor, construcțiilor, împrejurimilor sau oricăror alte 

amenajări aflate pe Insula de Agrement. 

Art. 89.  Utilizatorii au obligația să folosească pentru satisfacerea necesităților fiziologice doar 

locurile special amenajate. 

Art. 90.  Utilizatorilor le este strict interzis să îndepărteze, să rănească sau să distrugă plantele, 

animalele, rocile sau orice alte elemente ale cadrului natural și/sau construite. 

Art. 91.  Hrănirea animalelor sălbatice este interzisă. 

Art. 92.  Utilizatorii sunt obligați să păstreze liniștea și să nu deranjeze viața sălbatică sau alți 

vizitatori. 

Art. 93.  Pescuitul este interzis pe Insula de Agrement. 

Art. 94.  Toți utilizatorii Insulei de Agrement trebuie să respecte ordinea publică și bunele 

moravuri conform prevederilor legislației în vigoare. 

Art. 95.  Orice eveniment sau manifestare publică poate fi organizată doar cu acordul 

administratorului. 

Reguli pentru picnic 

Art. 96.  Este permis accesul pe gazon în scop recreativ, precum și activitatea de picnic. 

Art. 97.  Muzica este permisă în condițiile în care volumul acesteia nu deranjează liniștea 

publică. 

Art. 98.  Utilizatorii vor lăsa locul în care au desfășurat activitatea de picnic curat și nealterat. 

Art. 99.  Utilizatorii au obligația de a nu spăla obiectele care au deservit activității de picnic în 

apele din vecinătatea Insulei de Agrement. 

Art. 100. Împrăștierea pe sol a apei uzate rezultate în urma activității de picnic sau vărsarea 

acesteia în apele din vecinătatea Insulei de Agrement sunt interzise. 

 



FUNCȚIONARE / UTILIZARE AQUAPARK 

 

Art. 101. Utilizatorii care încalcă regulile, perturbă ordinea sau liniștea celorlalți clienți li se 

poate retrage dreptul de a folosi serviciile Aquapark-ului. 

Art. 102. Când sunt situații motivate, clienții pot fi evacuați din Aquapark de către agenții de 

pază, iar dacă este nevoie aceștia pot apela la organele de poliție. 

Art. 103. În  cazuri  motivate  temeinic  (probleme  tehnice  sau  de  altă  natură) administratorul 

are dreptul  să  închidă  integral  sau  parțial  Aquaparkul.  Pentru aceasta  nu  datorează 

despăgubiri clienților. 

Art. 104. Biletul de intrare în incinta Aquapark-ului este valabil pentru o singură intrare. Pentru 

a putea reintra trebuie să cumpărați un alt bilet. 

Art. 105. Bazinele trebuiesc părăsite cu 15 minute înainte de ora închiderii. 

Art. 106. Personalul Aquapark-ului nu își asumă nici o responsabilitate pentru accidentele sau 

îmbolnăvirile cauzate de anumite afecțiuni ale clienților. 

Art. 107. Având  în  vedere  natura  activităților  din  Aquapark, clienților li se recomandă  să-

și întrebe medicul de familie cu privire la capacitatea lor de a frecventa Aquapark-ul având 

în vedere că toate bazinele pentru adulți sunt cu apă termală. 

Art. 108. Este interzis accesul în Aquapark al copiilor sub 14 ani neînsoțiți. 

Art. 109. Toți clienții trebuie să respecte  semnele  de avertizare  din  incinta  Aquapark-ului, 

să citească instrucțiunile de folosire a bazinelor, toboganelor, etc. 

Art. 110. Clienții  care  refuză  să  poarte  ținută  de  înot  pot  fi  opriți  de  angajații  serviciului 

de  pază  să folosească bazinele sau toboganele. 

Art. 111. Este interzisă intrarea în bazine a copiilor până la 2 ani fără scutec de înot curat, 

acoperit cu material  impermeabil  care  să  se  potrivească  perfect  în  jurul  picioarelor  și  

a  taliei.  Scutecul standard nu este permis. 

Art. 112. Este interzisă intrarea clienților în bazine dacă nu au folosit dușurile. Persoanele care 

stau la soare trebuie să facă duș înainte de fiecare intrare în apă în scopul de a clăti transpirația 

și loțiunile de protecție solară. 

Art. 113. Este interzisă blocarea scărilor de la bazine. 

Art. 114. Este  interzis  comportamentul  care  pune  în  pericol  securitatea  și  sănătatea  

persoanei sau  a altor persoane. Un astfel de comportament sau limbaj abuziv sunt un motiv 

de evacuare din incinta Aquapark-ului.  

Art. 115. Este  interzis  scuipatul,  înghițirea  apei,  suflatul  nasului  în  apă,  urinatul  în  apă, 

precum  și defecarea în bazine. 

Art. 116. Este  interzis  alergatul,  joaca  zgomotoasă,  împinsul,  acrobațiile,  luptele,  stropitul,  



săritul  în apă, ținerea respirației  sub  apă,  utilizarea de blasfemii sau orice comportament 

necorespunzător care perturbă zona bazinelor sau periclitează clieții sau personalul Aquapark- 

ului. 

Art. 117. Este interzisă folosirea săpunului sau a șamponului în bazine. 

Art. 118. Este interzisă intrarea cu animale de companie în incinta Aquapark-ului. 

Art. 119. Este intezis fumatul în alte zone decât cele desemnate. 

Art. 120. Este interzisă aruncarea filtrelor de țigări în recipient de plastic sau pe plajă . 

Art. 121. Administrația Aquapark-ului nu își asumă răspunderea pentru obiectele personale 

care nu au fost  plasate  în  dulapurile  din  garderobe  și  nu  este  responsabilă  pentru  

lucrurile  personale lăsate pe marginea bazinelor nesupravegheate sau uitate pe terase. 

Art. 122. Lucrurile  găsite  în  dulapuri  după  închiderea  programului  vor  fi  plasate  la  

casierii timp  de o săptămână. 

Art. 123. Nu răspundem pentru lucrurile lăsate în vestiare. 

 

VĂ  RECOMANDĂM  SĂ  NU  INTRAȚI  ÎN  AQUAPARK  CU  BIJUTERII,  CU  SUME  

MARI  DE  BANI, DEOARECE NU NE ASUMĂM NICI O RESPONSABILITATE PENTRU 

PIERDEREA LOR. 

 

NU  PRIMIM  PENTRU  DEPOZITARE  BAGAJE  VOLUMINOASE  (GENȚI  MARI,  

GEAMANTANE, CĂRUCIOARE, ETC.). 

 

Art. 124. Recuperarea  obiectelor  căzute  în  bazine  nu  este  responsabilitatea  administrației  

Aquapark- ului. Nu se vor demonta canalele de scurgere sau orice altă structură pentru a căuta 

obiectele pierdute. 

Art. 125. Utilizatorii găsiți  vinovați  de  exploatarea  defectuoasă  a  instalațiilor,  toboganelor,  

utilajelor, bunurilor  Aquapark-ului,  cu  bună  știință  sau  din  neglijență,  cei  care  provoacă  

acte  de vandalism  sau  sunt  găsiți  vinovați  de  furt,  au  obligația  de  a  suporta  integral  

valoarea pagubelor  produse.  Părinții  sau  însoțitorii  sunt  obligați  să  suporte  orice  pagubă  

produsă  de copilul lor minor. 

Art. 126. Orice persoană care suferă de boli de piele, sângerări sau orice boli transmisibile nu 

are acces în bazine. 

Art. 127. Este INTERZISĂ intrarea persoanelor aflate sub influența băuturilor alcoolice sau a 

drogurilor. 

Art. 128. Personalul restaurantelor și barurilor își rezervă dreptul de a nu servi persoane aflate 

în stare de ebrietate. 



Art. 129. Din  cauza  pericolului  de  alunecare,  vă  recomandăm  să  purtați  papuci  de  plajă  

pe întreaga suprafață a Aquapark-ului 

Art. 130. În cazul în care clienții, intenționat sau din greșeală, poluează cu orice substanță apa 

din bazine, acestea  vor  fi  închise,  golite  și  dezinfectate,  iar  întregul  cost  al  acestor  

operațiuni  va  fi suportat de către cei vinovați.  

Art. 131. Este interzisă utilizarea toboganelor dacă suprafața corpului este unsă cu ulei. 

Art. 132. Copiii   minori   pot   utiliza   toboganele   doar   prin   asumarea   răspunderii   și  

supravegherea permanentă a părinților sau a însoțitorilor. 

Art. 133. Coborârea pe tobogan se face la semnalul personalului supraveghetor. 

Art. 134. Utilizarea aparatelor și a jucăriilor se face conform indicațiilor de utilizare afișate. 

Art. 135. Personalul Aquapark-ului  nu răspunde pentru obiectele lăsate sau uitate  la locul de  

joacă și nici pentru accidentele cauzate de jucării. 

Art. 136. Jucăriile  se  pot  folosi  exclusiv  în  scopul  destinat.  Orice  daune  care  provin  din  

folosirea incorectă  a  jucăriilor  sau  distrugerea  lor  intenționată  vor  fi  suportate  de către  

părinți  sau însoțitori. 

Art. 137. În cazul unor accidente sau probleme medicale, clienților li se acordă primul ajutor 

de către personalul calificat. 

Art. 138. Vă rugăm să lăsați liber accesul la ieșirile de urgență, ușile de incendiu sau 

extinctoare. 

NOTĂ: Este interzisă folosirea sau utilizarea echipamentelor/locațiilor care nu au fost puse 

în funcțiune de către proprietar (Municipiul Bacău). 

 

FUNCȚIONARE / UTILIZARE SKATEPARK 

 

Activitate  sportivă  specifică  SkatePark-ului  -  orice activitate  de  recreere, desfășurată  în 

zone de afluență  publică,  consacrate pe domeniul public ori  privat  al  statului  și/sau  a  

unităților  administrativ – teritoriale,  de  una  sau  mai  multe persoane și care presupune mersul 

pe role, bicicletă, trotinetă, skateboard. 

 

Acces 

Art. 139. Accesul  oricărei  persoane  este  gratuit și este permis ,pe proprie raspundere doar  

cu respectarea prevederilor prezentului regulament. 

Art. 140. Accesul cu animalele de companie este interzis. 

Art. 141. Accesul  vehiculelor  și  autovehiculelor  (autoturisme,  autoutilitare,  ATV-uri,  

mopede, 

motociclete, căruțe) în zona Skatepark-ului este interzis. 



Art. 142. Accesul  persoanelor  aflate  sub  influența  băuturilor  alcoolice  sau a altor  substanțe  

sau plante psihotrope este interzis . 

Art. 143. Se pot organiza: 

- competiții de către O.N.G.-uri; 

- cursuri de monitorizare pentru începători de către persoane autorizate. 

Obligații ale utilizatorilor și aparținătorilor 

Art. 144. Vârsta minimă a utilizatorului este de 6 ani; copii cu vârsta cuprinsă între 6 și 14 ani 

au nevoie un însoțitor adult. 

Art. 145. Skatepark-ul  este  destinat  numai  utilizatorilor  de  role,  skatebord,  trotinete,  

biciclete. 

Este strict interzis accesul și/sau utilizarea altor echipamente. 

Art. 146. Este  obligatoriu  ca  utilizatorii  să   poarte  echipament  de  protecție:  cască,  cotiere, 

genunchiere, apărătoare mâini; 

Art. 147. Echipamentele folosite trebuie să fie în condiții bune, să asigure protecție și să nu 

uzeze pistele. 

Art. 148. Responsabilitatea  pierderii  bagajelor,  telefoanelor,  portmoneelor  și  a   altor  lucruri 

personale, aparține strict utilizatorilor Skatepark-ului. 

Art. 149. Utilizatorii  sunt  obligați  să  notifice  personalul  despre  orice  condiție  nesigură  

găsită în interiorul skate-park-ului. 

Art. 150. La producerea de pagube, distrugeri, incendieri sau exploatarea defectuoasă a 

bunurilor,persoanele stabilite ca fiind vinovate, vor suporta integral paguba produsă. 

Art. 151. Persoanele însoțitoare răspund pentru nesupravegherea, pierderea, accidentarea sau 

rănirea gravă a copiilor pe care îi însoțesc în incintă. 

Art. 152. Este  interzis  utilizatorilor  să  rămână  pe  pistă  după  căzătură,  iar  în  cazul  în  

care căzătura este mai gravă trebuie să solicite ajutor de specialitate. 

Art. 153. Este  interzis  orice  comportament  distructiv  (bătăi,  injurii,  etc.)  -  acest  fapt  duce  

la evacuarea persoanei (persoanelor) implicate,  din incinta skatepark-ului. 

Art. 154. Este interzisă aprinderea focului și utilizarea de substanțe inflamabile în incintă. 

Art. 155. Este interzisă murdărirea pistei. 

Art. 156. Este interzisă realizarea de graffiti în incinta skate-park-ului. 

Art. 157. Este interzis accesul și utilizarea echipamentelor motorizate. 

Art. 158. Este  interzis  accesul  persoanelor  aflate  sub  influența  băuturilor  alcoolice  sau  a 

substanțelor sau plantelor psihotrope. 

Art. 159. Este interzis consumul de băuturi alcoolice sau alte substanțe sau plante psihotrope 

în incintă. 

Art. 160. Este interzisă utilizarea pistei în alte scopuri în afara  sporturilor specific. 



Art. 161. Este  interzisă  utilizarea  pistei  pe  vreme  nefavorabilă  -  ploaie,  ceață,  zăpadă  

sau gheață. 

Art. 162. Este interzisă aducerea și utilizarea în incintă, a obiectelor ascuțite, tăietoare, etc. care 

pot produce leziuni. 

Art. 163. Este interzisă utilizarea echipamentelor de aruncare, lansare, împușcare. 

Art. 164. Administratorul zonelor special amenajate pentru activitățile sportive specific 

skate- park-ului are următoarele obligații: 

- Asigurarea condițiilor necesare desfășurării activităților  sportive  specifice în  incinta 

skate-park-ului, cu respectarea regulamentului. 

- Verificarea periodica a zonelor în care se desfășoară activitățile sportive, se realizează 

cu ajutorul poliției locale. 

- Să asigure săptămânal serviciul de salubritate, în vederea ridicării deșeurilor. 

- Să   afișeze  un  plan  corespunzător  cu  ilustrații  detaliate  privind  organizarea  și 

facilitățile  zonei  în  care  se  desfășoară  activitățile  sportive,  regulile  privind  

desfășurarea activităților  sportive,  precum  și  sancțiunile  aplicabile  în  cazul  

constatării  nerespectării acestora precum și afișarea numerelor de telefon utile. 

- Să realizeze și sa doteze corespunzător pichetele de stingere a incendiilor. 

Art. 165. Coordonatorul  activităților  specifice  Skatepark-ului,  respectiv  SASAGPBS,  are 

obligația  afișării  la  loc  vizibil  a  prezentului  Regulament,  iar utilizatorul sau însoțitorul 

acestuia, prin citirea și luarea la cunoștință a acestuia își asuma întreaga  responsabilitate  

privind  orice  accidentare  sau  vătămare  adusă  prin  utilizarea pistei. 

Art. 166. Administratorul nu răspunde în nici un fel de orice vătămare produsă prin utilizarea 

pistei și nerespectarea prezentului Regulament. 

Art. 167. Nerespectarea  oricăror  altor  reglementări,  norme  și  prevederi  legale  aflate  în 

vigoare, atrage după sine sancționarea persoanelor vinovate. 

Art. 168. Orice litigii sau neînțelegeri vor fi rezolvate pe cale amiabilă între părți. 

Art. 169. În cazul nerezolvării acestora pe cale amiabilă, litigiile vor fi rezolvate în instanță.  

Art. 170. În cazul unor accidente numărul de telefon este numărul de urgență 112. 

 

Notă: Este interzisă folosirea sau utilizarea echipamentelor/locațiilor care nu au fost puse în 

funcțiune de către proprietar (Municipiul Bacău) 

 

 

FUNCȚIONARE / UTILIZARE LOC DE JOACĂ 

 

Art. 171. Instrucţiuni, reguli şi interdicţii aplicabile utilizatorilor privind regimul de 



exploatare a echipamentelor de joacă și agrement, amenajate în Municipiul Bacău: 

a) Persoanelor cu vârsta mai mare de 14 ani sau persoanelor a căror greutate corporală 

depăşeşte 54 de kg le este interzisă utilizarea ehipamentelor de joacă pentru copii. 

b) Suprafaţa de alunecare a toboganului se utilizează de către un singur copil, fiind 

interzisă utilizarea simultană de 2 utilizatori. 

c) Nu este permisă urcarea pe suprafaţa de alunecare a toboganului în sens invers şi 

totodată coborârea pe aceasta cu capul înainte. 

d)  Nu este permisă escaladarea pe structura echipamentelor de joacă cu excepţia 

echipamentelor special destinate căţărării şi echilibristicii.  

e) Echipamentele de tipul rotativelor nu vor fi utilizate de către copii care prezintă 

simptome cum ar fi: rău de înălţime, rău de mişcare, ameţeală, etc. 

f) Pentru sănătatea şi siguranţa copiilor, este interzis consumul alimentelor în timpul 

utilizării echipamentelor de joacă. 

g)   Pentru sănătatea şi siguranţa utilizatorilor este interzisă intrarea în raza de acţiune a 

echipamentelor a căror componente sunt în mişcare/balans. 

h)  Leagănul, caruselul sau balansoarul (cumpăna) vor fi utilizate doar în poziţia şezut, 

fiind interzisă utilizarea acestora stând în picioare. 

i) Leagănul, caruselul sau balansoarul (cumpăna) vor fi părăsite de utilizatori doar în 

momentul în care echipamentul s-a oprit din mişcare, fiind interzisă părăsirea scaunului 

leagănului, rotativei sau a balansoarului (cumpenei) în timpul mişcării acestora. 

j) Este interzisă punerea în mişcare a echipamentelor din interiorul razei de acţiune a 

acestora. 

k) Municipiul Bacău asigură montarea de panouri informative aferente fiecărui 

amplasament și asigură menținerea în permanență a plăcuțelor montate pe echipamente.  

Art. 172. Obligaţiile cetăţenilor referitoare la spaţiile de joacă pentru copii din 

Municipiul 

Bacău: 

a) Spaţiile de joacă si agrement din Municipiul Bacău se utilizează gratuit de către toţi 

beneficiarii (utilizatorii). 

b) Beneficiarii (utilizatorii) spaţiilor de joacă și agrement din Municipiul Bacău trebuie să 

respecte instrucţiunile de folosire a echipamentelor de joacă/echipamente de fitness, 

respectiv limita de vârstă şi cea de greutate inscripţionate pe echipament sau pe panoul 

de avertizare/informare. 

c) Să păstreze curăţenia în interiorul şi proximitatea spaţiilor de joacă si agrement (să nu 

arunce deșeuri de orice natură (mucuri de ţigări, coji de seminţe, etc.). 



d) Se interzice utilizarea echipamentelor de joacă și agrement în alte scopuri decât cele 

pentru care au fost concepute. 

e) Este interzis accesul în spaţiul de joacă și agrement cu animale de companie. 

f) Este interzis accesul, circulaţia sau parcarea bicicletelor, scuterelor, motoretelor, 

motocicletelor, ATV-urilor, remorcilor, rulotelor sau autovehiculelor în incinta spațiilor 

de joacă și agrement, excepţie făcând accesul cu biciclete, triciclete sau trotinete pentru 

copii cu vârsta sub 12 ani, însoţiţi de părinţi. 

g) Pentru evitarea producerii accidentelor, este interzisă practicarea jocului cu mingea 

(fotbal, baschet, volei, etc) în incinta spaţiilor de joacă si agrement, cu excepţia celor 

care sunt prevăzute cu terenuri de sport destinate special practicării acestor jocuri. 

h) Este interzisă deteriorarea spaţiilor de joacă si agrement din Municipiul Bacau: 

zgârierea, scrierea, vopsirea, murdărirea cu orice substanţă, demontarea, mutarea, 

ruperea, distrugerea echipamentelor de joacă, a gardului împrejmuitor, a panourilor 

informative, a mobilierului urban (bănci, pubele, lampadare, etc.) şi a materialului 

dendro – floricol. 

i) Este interzisă mutarea mobilierul urban: bănci, coşuri, etc. amplasat în spațiile de joacă 

și agrement din Municipiul Bacău.  

j) Este interzisă acoperirea panourilor de informare existente și a plăcuțelor incripționate 

pe echipamente din spațiile de joacă și agrement din Municipiul Bacău, cu diferite tipuri 

de anunţuri publicitare, programe de evenimente, afişe electorale, grafitti, vopsire, etc. 

k) Este interzisă introducerea în incinta spaţiilor de joacă și agrement din Municipiul Bacău 

a substanţelor inflamabile, pirotehnice (petarde, pocnitori, artificii, etc.) sau utilizarea 

focului deschis în perimetru. 

Art. 173. Recomandări pentru beneficiarii (utilizatorii) spaţiilor de joacă amplasate pe 

domeniul public al Municipiului Bacău: 

a) Accesul în incinta spaţiului de joacă şi utilizarea echipamentelor de joacă de către copii 

se va face doar însoţiţi de adulţi.  

b) Pentru a evita accidentările de orice fel şi deteriorarea echipamentelor de joacă și 

agrement, se recomandă utilizarea îmbrăcăminţii fără accesorii metalice proeminente.  

c) Se recomandă utilizarea în condiţii de siguranţă a echipamentelor de joacă și agrement 

astfel încât să se evite alunecarea/căderea de pe acestea.  

d) Nu se recomandă utilizarea echipamentelor de joacă și agrement când suprafaţa acestora 

este umedă sau acoperită cu gheaţă. 

e) Se recomandă anunţarea/sesizarea defecţiunilor echipamentelor de joacă și fitness la 
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