
Locurile de joacă dezafectate din Parcul 
Cișmigiu

Clasa a VII-a

Educație Socială



A. Descrierea problemei

Sursă imagine: https://curl.ro/b5vps

Din informațiile pe care le-am obținut de la instituțiile publice, locurile
de joacă din Parcul Cișmigiu reprezintă un pericol public.

Pe cine afectează această problemă?
- Pe copiii care utilizează echipamentele dezafectate din spațiile de joacă;
- Pe părinții care își supraveghează copiii;
- Pe orice persoană care dorește să utilizeze echipamentele de joacă.

Instituțiile răspunzătoare de această problemă:
1. Primăria Municipiului București (P.M.B.);
2. Administrația Lacuri Parcuri și Agrement București (A.L.P.A.B.) – instituție
subordonată P.M.B.;
3. Poliția Locală a Municipiului București.

În prezent există o politică publică* pentru remedierea acestei
probleme, dar aceasta nu are efect.

OBS. Politicile publice includ tot ceea ce este legat de modul în care instituțiile publice gestionează diferite probleme ale societății. Politicile publice sunt
elaborate și implementate de instituții publice de diferite niveluri (locale, județene, naționale sau europene) și din toate cele trei domenii (legislativ, executiv,
judecătoresc).

https://curl.ro/b5vps


B. Soluțiile posibile analizate

1. Curățarea periodică a locurilor de joacă actuale;
Avantaje: Locurile de joacă vor oferi condiții optime de igienă.

Dezavantaje: Nu este eliminat pericolul reprezentat de echipamentele de joacă dezafectate.

2. Repararea echipamentelor dezafectate din locurile de joacă;
Avantaje: Echipamentele de joacă vor putea fi folosite din nou.

Dezavantaje: Fiind foarte vechi și ieșite din garanție, echipamentele din locurile de joacă se vor defecta constant, 
iar funcționalitatea lor va fi limitată.

3. Înlocuirea tuturor echipamentelor de joacă din Parcul Cișmigiu (tobogane, balansoare, leagăne 
și elemente din plastic), aplicarea unei suprafețe antitraumă în aceste spații și desemnarea unor 
agenți de pază pentru supravegherea acestora, în ture, astfel încât să asigure protecție pe toată 
durata timpului (24/24 de ore).
Avantaje: Spațiile de joacă vor putea fi folosite într-un procent de 100%.

Dezavantaje: Primăria Municipiului București va trebui să aloce un buget semnificativ care să susține 
investiția.



Cui am trimis petiții și în ce bază?

- Administrația Lacuri Parcuri și Agrement București (A.L.P.A.B.);
-> 4 petiții

- Primăria Municipiului București;
-> scrisoare oficială

- Poliția Locală a Municipiului București;
-> 1 petiție

- Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorilor (A.N.P.C).
-> 1 petiție

Petițiile au fost formulate în baza legii 544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public, care 
obligă instituțiile publice să trimită un răspuns către petiționari într-un termen de maximum 30 de zile.



Ce am aflat? (1)

1. 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;

2. Potrivit (Hotărârii de Guvern) 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;

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



Ce am aflat? (2)

4. 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;

5. 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
(...)”;

6. În prezent, locurile de joacă nu mai îndeplinesc criteriile impuse de legislația Uniunii
Europene privind administrarea și exploatarea acestora;



Ce am aflat? (3)

7. 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.).

8. 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.



A.N.P.C.
Pe data de 22 martie 2022, am trimis o sesizare către Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorilor

(A.N.P.C.), în care am descris toate problemele locurilor de joacă din Parcul Cișmigiu.

Începând cu data de 31.03.2022, toate locurile de joacă din parcurile administrate de ALPAB au fost închise.

Sursa: http://www.alpab.ro/

http://www.alpab.ro/


Sursa: 
https://observatornews.ro/evenim
ent/anpc-a-inchis-15-locuri-de-
joaca-din-parcurile-herastrau-
cismigiu-si-tineretului-la-ce-
pericole-erau-expusi-copiii-
464775.html

https://observatornews.ro/eveniment/anpc-a-inchis-15-locuri-de-joaca-din-parcurile-herastrau-cismigiu-si-tineretului-la-ce-pericole-erau-expusi-copiii-464775.html


Răspunsul din partea A.N.P.C.



- Înlocuirea tuturor echipamentelor de joacă din Parcul Cișmigiu (tobogane, balansoare, leagăne și
elemente din plastic) cu unele noi;

- Aplicarea unei suprafețe antitraumă în aceste spații;

- Angajarea/desemnarea unor agenți de pază pentru supravegherea acestora, în ture, astfel încât să asigure
protecție pe toată durata timpului (24/24 de ore);

- Încheierea unui protocol de colaborare între Primăria Municipiului București și Poliția Locală a Municipiului
București, pentru a asigura cel puțin două echipaje de patrulă în Parcul Cișmigiu;

- Montarea unor camere de supraveghere;

- Accelerarea procesului de debirocratizare, pentru adoptarea mai rapida a măsurilor de remediere;

- Realizarea unei rectificări bugetare, pentru alocarea bugetului necesar înlocuirii echipamentelor din spațiile
de joacă.

C. Politica publică propusă



- Vor putea fi redate locurile de joacă pentru toți copiii care
frecventează acest parc. Este foarte important pentru noi să
știm că instituțiile publice pun accentul pe ocrotirea și
protejarea copiilor;

- Parcul Cișmigiu reprezintă un obiectiv turistic și contribuie
la construirea brand-ului Capitalei. Acesta are un istoric bogat
și se află pe lista monumentelor istorice din București;

- Problemele semnalate de la locurile de joacă din acest parc
au făcut subiectul multor știri din ultima perioadă, iar în
presă, la TV sau pe internet au circulat foarte multe materiale
care au contribuit la formarea unei imagini dezavantajoase
Parcului Cișmigiu.

C.2. Argumentele favorabile soluției propuse



C.3. Constituționalitate

C.4. Proiect de act normativ

Politica publică propusă de clasa noastră nu încalcă drepturile omului, Constituția României și nici normele
Uniunii Europene.

Din contră, faptul că echipamentele de joacă sunt folosite în varianta lor dezafectată, sunt încălcate drepturile
omului.

Pentru că echipamentele sunt utilizate in varianta lor degradată, este încălcată Constituția României. 
La articolul 49 din Constituție este prevăzut faptul că toți „Copiii şi tinerii se bucură de un regim special de 

protecţie şi de asistenţă în realizarea drepturilor lor.”

Am trimis propunerile noastre către Primăria Municipiului București, pentru că acestea
constituie obiectivul unui studiu al Consiliului General.

În felul acesta, propunerile noastre vor putea fi transpuse într-un act normativ și adoptate.

Act normativ = document realizat de o autoritate/ instituție publică (Parlament, Guvern, instituții publice locate
(de exemplu Primăriile), ce prevede norme obligatorii, a căror aplicare contribuie la dezvoltarea societății.



1. Am contactat A.L.P.A.B. și am cerut urgentarea lucrărilor de reparație;

2. Am trimis propunerea noastră Primarului General al Capitalei, pentru a urgenta procesul de înlocuire
al echipamentelor de joacă;

3. Am trimis planul dezvoltat de acțiune regăsit în scrisoarea oficială către toți consilierii generali din
cadrul Consiliului General al Primăriei Municipiului București, pentru a putea fi dezbătut în ședințele
următoare și adoptat.

Urmări:

Nu am primit niciun răspuns din partea niciunui consilier general. (!)

Am primit un răspuns din partea A.L.P.A.B., din care rezultă faptul că:

D. Planul de acțiune

-„au fost aprobate fonduri bugetare pentru lucrări de reparații la o parte din locurile de joacă pentru copii”;
-„au fost solicitate oferte la firmele producătoare de echipamente de joacă și vor fi demarate procedurile de achiziții
publice (...)”;
-„în bugetul aprobat pentru anul 2022, A.L.P.A.B. nu are alocate sumele necesare achiziționării unor camere de
supraveghere (...)”;
-„în ceea ce privește angajarea agenților de pază pentru supravegherea locurilor de joacă, A.L.P.A.B. va demara licitația
deschisă”;
-A.L.P.A.B. a solicitat Direcției Generale de Poliție Locală și Control intensificarea patrulării în parc, dar din lipsa
personalului în rândul agenților de poliție, rezolvarea situației este îngreunată.



Scrisoarea redactată de noi







Răspunsul primit din partea A.L.P.A.B. ->





Proiectul a fost realizat de:

ARIANA GROVU
CRISTIAN VICTOR VÎLCELARU

ERIK-ADRIAN ILIESCU
MAIA-ȘTEFANIA CARAMETE

MARIA SOFIA TĂNASE
MARIA-ELENA ZIDARU

MARINA-CRISTINA CÎRSTEA
MILENA URZICĂ

MIRUNA SECĂREANU

Profesor coordonator:

OVIDIU IORDACHE

Am dori să știm cum vi se pare ideea noastră.









Prezentarea proiectului – 9 iunie 2022



Petiții expuse în sala unde a avut loc prezentarea proiectului




























