
PROBLEMA 

 

 

A. Problematizare  

În acest semestru, clasa noastră este implicată în Proiectul „Cetățeanul”, în colaborare cu 

Institutul Intercultural din Timișoara. Pentru noi, aceasta a fost oportunitate de a înțelege modul în 

care funcționează instituțiile publice, procedurile prin care se adoptă deciziile la nivel instituțional 

și rolul pe care îl au cetățenii, conform Constituției, într-o societate democratică.  

În relație cu aceste idei, am întreprins un amplu proces prin care am cercetat starea 

dezafectată a locurilor de joacă din Parcul Cișmigiu, pentru că aceasta influențează direct 

comunitatea în care trăim. Am dorit să documentăm în cel mai mic detaliu problema enunțată, 

astfel că am cercetat modul în care aceasta este prezentată în presă, am fotografiat și am analizat 

atent starea echipamentelor din spațiile de joacă, am discutat cu părinții care își supravegheau 

copiii în timp ce foloseau aceste echipamente, am trimis trei petiții către Administrația Lacuri 

Parcuri și Agrement București (A.L.P.A.B), am intrat în contact cu Autoritatea Națională pentru 

Protecția Consumatorilor (A.N.P.C.) și am luat legătura cu Direcția Generală de Poliție Locală și 

Control a Municipiului București.  

Din punctul nostru de vedere, spațiile de joacă din Parcul Cișmigiu reprezintă un pericol 

public, din cauza echipamentelor învechite și neconforme: toboganele sunt realizate din materiale 

metalice, suprafața antitraumă este deteriorată, elementele de plastic sunt stricate, multe 

echipamente sunt nefuncționale, iar elementele din lemn și dispozitivele de asamblare nu prezintă 

siguranță. Mai mult de atât, copiii au putut utiliza toate aceste echipamente deteriorate, care le 

puneau viața în pericol, până la decizia A.N.P.C. de a opri temporar funcționarea locurilor de joacă. 

 

 

 

 



B. Informații descoperite în urma procesului de documentare 

Conform răspunsurilor pe care le-am primit din partea A.L.P.A.B., am aflat următoarele 

informații:  

1. Din cauza problemelor extrem de grave ale echipamentelor din locurile de joacă, dar și 

pentru că acestea nu mai reprezintă siguranță în exploatare, A.L.P.A.B. a solicitat Primăriei 

Municipiului București urgentarea acordării fondurilor necesare pentru repararea/ 

înlocuirea acestora; 

2. În anul 2020, Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorilor, prin rezoluțiile 

cuprinse în Procesele-Verbale de constatare nr. 961767/09.03.2020 și 962104/11.03.2020, 

a impus A.L.P.A.B. să oprească utilizarea echipamentelor de joacă deteriorate, până la 

remedierea situației din Parcul Cișmigiu. Din păcate, la o distanță de doi ani, situația 

aceasta este în continuare o realitate: spațiile de joacă din Parcul Cișmigiu conțin 

echipamente deteriorate care pun în pericol viața copiilor și a părinților care le utilizează; 

3. Potrivit HG 435/2010, cu precădere la art. 3 și 14, literele a) și b), sunt interzise materialele 

metalice pentru executarea suprafețelor de alunecare pentru tobogane, a tunelelor de trecere 

și incintelor încorporate în echipamentele de joacă; 

 

4. În ciuda faptului că A.L.P.A.B. susține respectarea și implementarea Hotărârii nr. 

435/28.04.2010 privind regimul de introducere pe piață și de exploatare a echipamentelor 

de joacă pentru copii, precum și a faptului că execută permanent reparații curente de punere 

în siguranță a acestora, locurile de joacă reprezintă în continuare un pericol public; 

5. Nu există agenți de pază suficienți pentru a păzi parcul și locurile de joacă din acesta; 

6. Nu există echipaje suficiente de poliție care să avertizeze sau amendeze cetățenii cu privire 

la interzicerea folosirii echipamentelor de joacă, în ciuda faptului că A.L.P.A.B. a făcut 

solicitări către Poliția Locală a Municipiului București privind intensitatea patrulării pentru 

identificarea și sancționarea persoanelor care vandalizează în mod repetat echipamentele 

de joacă. Mai mult, chiar și după data de 30.03.2022, când locurile de joacă au fost închise 

cu bandă delimitatoare, copiii au continuat să le utilizeze; 

7. Locurile de joacă au fost montate în anii 2008-2009, iar perioada de siguranță garantată de 

producători este de 10 ani, ceea ce înseamnă că acestea ar fi trebuit scoase din uz acum 



patru ani, la fel cum recunoaște și A.L.P.A.B.: „Toate elementele locurilor de joacă din 

administrarea A.L.P.A.B. ar trebui scoase din uz/eliminate din teren (...)”; 

8. În prezent, locurile de joacă nu mai îndeplinesc criteriile impuse de legislația Uniunii 

Europene privind administrarea și exploatarea acestora; 

9. Nu a existat o expertiză tehnică anterioară a locurilor de joacă din Parcul Cișmigiu, iar 

A.L.P.A.B. nu deține procese verbale pentru lucrările de reparație întreprinse până acum 

la echipamentele locurilor de joacă; 

10. A fost alocat un fond de 300.000 lei pentru executarea expertizelor tehnice, nu și pentru 

schimbarea efectivă a echipamentelor de joacă din Parcul Cișmigiu. Pentru cele 40 de 

locuri de joacă din parcurile administrate de A.L.P.A.B. a fost alocată suma de 4 milioane 

de lei, iar banii aceștia reprezintă costul pentru elaborarea Expertizelor Tehnice și a 

Documentațiilor de Avizare a Lucrărilor de Intervenție (D.A.L.I.). Ținând cont de aceste 

informații, precum și de ambiguitatea pe marginea acestui subiect, din calculele noastre 

rezultă faptul că pentru fiecare loc de joacă vor fi cheltuiți 100.000 de lei, în ciuda faptului 

că numărul echipamentelor și dimensiunile acestor spații diferă de la caz la caz; 

 

 

11. Hotărârea Consiliului General al Municipiului București (H.C.G.M.B.) nr. 

123/25.02.2022, privind realizarea de spații de joacă incluzive prin amplasarea de 

echipamente de joacă universale sau incluzive accesibile copiilor cu dizabilități, cât și celor 

fără dizabilități în parcurile și spațiile verzi din București, aflate în proprietatea 

Municipiului București și administrarea Administrației Lacuri, Parcuri și Agrement 

București (A.L.P.A.B.), nu conține un grafic de execuție pentru lucrările asumate la toate 

locurile de joacă amintite în denumirea acestui act. Mai mult de atât, A.L.P.A.B. nu dispune 

de un astfel de proiect/ grafic de execuție. 

 

Conform răspunsului pe care l-am primit din partea Direcției Generale de Poliție Locală și 

Control a Municipiului București, am aflat următoarele informații:  



1. Reprezentanții Direcției Control au constatat o întreagă serie de deficiențe în Parcul 

Cișmigiu, în urma controalelor întreprinse în perioada 29.06.2020 – 04.04.2022, printre 

care se numără și echipamentele de joacă și distracție care sunt dezafectate sau prezintă 

părți lipsă. Aspectele acestea sesizate de polițiștii locali au fost aduse la cunoștință prin 

adresă Administrației Lacuri, Parcuri și Agrement București în vederea remedierii; 

2. Un singur echipaj din cadrul Serviciului Patrulare Parcuri monitorizează zilnic Parcul 

Cișmigiu, dar numai în intervalul orar 10:00 – 22:00. Contrar acestei informații, în cadrul 

vizitelor constante pe care le-am făcut în Parcul Cișmigiu, nu am observat nicio echipă de 

patrulă, care să asigure ordinea și paza. 

 


