
HOT RÂRE   Nr. 435 din 28 aprilie 2010 
privind regimul de introducere pe pia  şi de exploatare a echipamentelor 

pentru agrement 
EMITENT:      GUVERNUL ROMÂNIEI 
PUBLICAT  ÎN: MONITORUL OFICIAL  NR. 323 din 17 mai 2010 
 
    În temeiul art. 108 din Constitu ia României, republicat , 
 
    Guvernul României adopt  prezenta hot râre. 
 
    ART. 1 
    (1) Prezenta hot râre reglementeaz  regimul de introducere pe pia  şi de exploatare a 
echipamentelor pentru agrement. 
    (2) Prevederile prezentei hot râri nu se aplic : 
    a) echipamentelor destinate competi iilor sportive şi sporturilor extreme; 
    b) echipamentelor supuse legisla iei privind regimul armelor şi muni iilor; 
    c) echipamentelor pentru practicarea sporturilor cu motor. 
    ART. 2 
    În în elesul prezentei hot râri, termenii şi expresiile de mai jos au urm toarele 
semnifica ii: 
    a) echipament pentru agrement - orice utilaj, instala ie sau dispozitiv ac ionat prin for a 
ori greutatea omului, electric, pneumatic, hidraulic, mecanic şi/sau prin orice alt /alte 
surs /surse de energie, ce func ioneaz  pe un amplasament temporar ori definitiv şi care 
este destinat agrementului, jocului sau destinderii consumatorilor; 
    b) echipament pentru spa ii de joac  - echipament pentru agrement, ac ionat exclusiv 
prin greutatea sau for a fizic  a omului, destinat pentru a fi utilizat în special de copii, pe un 
spa iu de joac , temporar ori permanent; 
    c) spa iu de joac  - perimetru delimitat şi amenajat pentru jocul copiilor, în care este 
instalat cel pu in un echipament pentru spa iile de joac ; 
    d) echipament pentru parcurile de distrac ii - echipament pentru agrement care nu este 
destinat spa iilor de joac ; 
    e) distrac ie extrem  - activitate oferit  de un organizator, persoan  fizic  sau juridic , 
unuia ori mai multor consumatori în scop de destindere şi la care pericolul sau provocarea 
pe care le resimte consumatorul îl incit  în principal s  participe; 
    f) certificat de conformitate - document emis de c tre un organism de certificare 
desemnat, prin care se atest  c  sunt îndeplinite cerin ele esen iale de securitate aplicabile 
echipamentului pentru agrement; 
    g) distribuitor - orice persoan  fizic  sau juridic  din lan ul de distribu ie, alta decât 
produc torul ori importatorul, care pune la dispozi ie pe pia  un produs; 
    h) parc de distrac ii - perimetru delimitat şi amenajat în scopul agrementului, în care este 
instalat cel pu in un echipament pentru parcurile de distrac ii, temporar sau definitiv; 
    i) de in torul echipamentului pentru agrement - persoana fizic  sau juridic  ori 
autoritatea public  local  ce de ine cu orice titlu un echipament pentru agrement, pe care îl 
pune la dispozi ie consumatorilor; 



    j) administrator - persoana fizic  sau juridic  ce are în administrare un parc de distrac ii 
sau un spa iu de joac , dup  caz; 
    k) coordonator de securitate - persoana angajat , desemnat  de organizatorul distrac iei 
extreme pentru a veghea la securitatea echipamentului, a consumatorilor, precum şi a 
ter elor persoane; 
    l) locator - orice persoan  fizic  sau juridic  ce ofer  spre închiriere consumatorilor 
echipamente pentru agrement; 
    m) echipament de protec ie individual  - echipamentul sau accesoriile oferite odat  cu 
echipamentul pentru agrement închiriat, de c tre locator sau de in tor, în scopul protej rii 
vie ii, s n t ii şi securit ii consumatorului fa  de pericolele ce pot ap rea ca urmare a 
utiliz rii normale şi previzibile a produsului respectiv; 
    n) accident grav - accident mortal sau accident care produce o v t mare corporal  grav  
a consumatorului ori a uneia sau mai multor persoane situate în zona adiacent  
echipamentului pentru agrement; 
    o) incident grav - un eveniment care ar putea da naştere unui accident grav; 
    p) produc tor - orice persoan  fizic  sau juridic  ce fabric  un echipament pentru 
agrement ori pentru care se proiecteaz  sau se fabric  un astfel de echipament şi care 
comercializeaz  acest echipament sub numele ori marca sa; 
    q) importator - orice persoan  fizic  sau juridic  stabilit  în interiorul Uniunii Europene, 
care introduce pe pia a comunitar  un echipament pentru agrement dintr-o ar  ter ; 
    r) reprezentant autorizat - orice persoan  fizic  sau juridic  stabilit  într-un stat membru 
al Uniunii Europene, care a primit un mandat scris din partea produc torului pentru a 
ac iona în numele acestuia pentru sarcini specifice; 
    s) organizator al distrac iei extreme - orice persoan  fizic  sau juridic  ce furnizeaz  
unuia ori mai multor consumatori activit i ce reprezint  distrac ie extrem ; 
    ş) radia ii - emisii de unde sonore, electromagnetice sau de particule ce se propag  în 
toate direc iile, la care poate fi expus consumatorul în timpul utiliz rii unui echipament 
pentru agrement. 
    ART. 3 
    (1) Se admite introducerea pe pia  a echipamentelor pentru agrement care respect  
cerin ele esen iale de securitate aplicabile, prev zute în anexa nr. 1. 
    (2) Înainte de introducerea pe pia  a unui echipament pentru agrement, produc torul 
sau reprezentantul s u autorizat ori importatorul trebuie s  solicite unui organism de 
certificare desemnat evaluarea conformit ii echipamentului în cauz  cu cerin ele esen iale 
de securitate aplicabile şi emiterea unui certificat de conformitate, care va înso i produsul. 
    (3) Fac excep ie de la prevederile alin. (2) echipamentele pentru agrement conforme cu 
reglement rile tehnice, standardele, specifica iile tehnice sau procedurile de fabrica ie ale 
unui alt stat membru al Uniunii Europene ori care este parte a Acordului instituind Spa iul 
Economic European sau ale Turciei, care asigur  un nivel echivalent de protec ie cu 
cerin ele esen iale de securitate prev zute în anexa nr. 1. 
    (4) Pentru echipamentele prev zute la alin. (3), în situa ia în care organele de control 
consider  necesar  luarea unei decizii din categoria celor prev zute la art. 2 alin. (1) din 
Regulamentul (CE) nr. 764/2008 al Parlamentului European şi al Consiliului din 9 iulie 2008 
de stabilire a unor proceduri de aplicare a anumitor norme tehnice na ionale pentru 
produsele comercializate în mod legal în alt stat membru şi de abrogare a Deciziei nr. 
3.052/95/CE, produc torul, reprezentantul s u autorizat, distribuitorul sau importatorul, 



dup  caz, trebuie s  pun  la dispozi ie organelor de control, la cerere, reglement rile 
tehnice, standardele, specifica iile tehnice sau procedurile de fabrica ie aplicabile acestora 
şi documentele care atest  conformitatea lor. 
    ART. 4 
    (1) În scopul realiz rii evalu rii conformit ii prev zute la art. 3 alin. (2), produc torul sau 
reprezentantul s u autorizat ori importatorul trebuie: 
    a) s  înainteze unui organism de certificare desemnat, ales de c tre el, o cerere de 
evaluare semnat , înso it  de dosarul tehnic al echipamentului pentru agrement. Cererea 
de evaluare trebuie s  includ  denumirea şi adresa produc torului şi, în cazul în care 
cererea este depus  de c tre reprezentantul autorizat, şi numele şi adresa acestuia; 
    b) s  pun  la dispozi ia organismului de certificare desemnat, în vederea examin rii şi 
test rii, unul sau mai multe echipamente pentru agrement, reprezentative, dac  este cazul. 
    (2) Dosarul tehnic prev zut la alin. (1) lit. a) trebuie s  includ , dup  caz: 
    a) o descriere general  a produsului; 
    b) desenul de ansamblu şi desene de execu ie pentru toate componentele 
echipamentului pentru agrement, schemele electrice şi hidraulice ale echipamentului, 
atunci când este cazul, precum şi descrieri şi explica ii necesare pentru în elegerea acestor 
desene şi scheme; 
    c) breviare ale calculelor efectuate; 
    d) lista standardelor, a specifica iilor tehnice de referin  şi/sau a reglement rilor aplicate 
pentru proiectarea şi execu ia echipamentelor de agrement, identificate prin titlu, num r şi 
data emiterii; 
    e) analiza de risc, cu identificarea elementelor de securitate şi a avertiz rilor; 
    f) instruc iuni de utilizare şi de între inere; 
    g) instruc iuni şi desene de montaj, cu precizarea spa iilor de securitate şi a condi iilor 
pentru realizarea funda iilor echipamentelor pentru agrement, dac  este cazul; 
    h) proceduri şi instruc iuni scrise pentru proiectare, execu ie, montare, încerc ri; 
    i) descriere a examin rilor şi încerc rilor, efectuate pe durata execu iei, asambl rii şi a 
montajului; 
    j) rapoarte de inspec ie, de încercare şi de etalonare realizate, în copie. 
    (3) Organismul de certificare desemnat verific  documentele ce i-au fost înaintate şi 
realizeaz  examin rile şi încerc rile necesare pentru a se asigura c  echipamentul pentru 
agrement respect  cerin ele esen iale de securitate. Pentru produsele ce fac obiectul 
produc iei de serie, în scopul de a se asigura de capabilitatea produc torului de a furniza 
consecvent echipamente având caracteristicile şi performan ele echipamentului certificat, 
organismul de certificare desemnat evalueaz  sistemul calit ii aplicat de produc tor. 
    (4) În situa ia în care în urma evalu rii prev zute la alin. (3) organismul de certificare 
desemnat consider  c  echipamentele pentru agrement respect  cerin ele esen iale de 
securitate aplicabile, emite un certificat de conformitate. 
    (5) În situa ia în care obiectul certificatului de conformitate este un echipament pentru 
agrement ce urmeaz  a se realiza în produc ie de serie, organismul de certificare 
desemnat trebuie s  supravegheze, prin audituri periodice, respectarea continu  a 
cerin elor care au stat la baza emiterii certificatului şi s  ia m suri de suspendare sau de 
retragere a certificatului de conformitate în cazul nerespect rii obliga iilor asumate de 
produc tor în baza certific rii. 



    (6) Dosarul tehnic prev zut la alin. (2) trebuie p strat de c tre produc tor sau 
reprezentantul s u autorizat timp de 10 ani de la realizarea ultimului echipament de acelaşi 
tip şi pus la dispozi ia autorit ilor de supraveghere şi control, la solicitarea acestora. 
    (7) Produc torul sau reprezentantul s u autorizat, la solicitarea c ruia s-a emis un 
certificat de conformitate, are obliga ia de a face cunoscut imediat organismului de 
certificare desemnat ce a emis respectivul document orice modificare adus  documenta iei 
şi condi iilor ce au stat la baza certific rii de conformitate. 
    (8) Decizia organismului de certificare desemnat de respingere a cererii de certificare a 
unui echipament pentru agrement ori de suspendare sau retragere a unui certificat de 
conformitate se face cunoscut  solicitantului, men ionându-se motivele ce au stat la baza 
deciziei. Solicitantul poate contesta aceast  decizie la instan a judec toreasc  competent , 
potrivit legii. 
 
    ART. 5 
    (1) Produc torul, reprezentantul autorizat al acestuia, importatorul sau distribuitorul, 
dup  caz, are obliga ia de a furniza de in torilor/administratorilor/locatorilor, împreun  cu 
echipamentele de agrement, urm toarele documente înso itoare: 
    a) desenul de ansamblu al echipamentului; 
    b) instruc iuni de utilizare, instruc iuni de montaj şi instruc iuni de între inere, redactate în 
limba român , f r  a exclude posibilitatea prezent rii acestor documente şi în alte limbi; 
    (2) Produc torul, reprezentantul autorizat al acestuia sau importatorul, dup  caz, trebuie 
s  inscrip ioneze pe echipamentele pentru agrement, vizibil, lizibil şi durabil, informa iile 
prev zute în anexa nr. 2. 
    (3) Distribuitorul se va asigura c  echipamentele pentru agrement sunt inscrip ionate 
vizibil, lizibil şi durabil cu informa iile prev zute în anexa nr. 2. 
    (4) De in torii/administratorii/locatorii trebuie s  de in  şi s  prezinte, la cerere, organelor 
de control documentele men ionate la alin. (1). 
    ART. 6 
    (1) Administratorul parcului de distrac ii, indiferent dac  parcul de distrac ii se afl  pe un 
amplasament temporar sau definitiv, trebuie: 
    a) s  ob in , s  de in  şi s  pun  la dispozi ie organelor de supraveghere şi control, la 
cerere, autoriza ia de func ionare a parcului de distrac ii, emis  de autorit ile publice 
locale; 
    b) s  efectueze, atunci când exploatarea echipamentelor de agrement impune acest 
lucru, branşamentele necesare în conformitate cu legisla ia aplicabil  în vigoare; 
    c) s  informeze consumatorii, printr-un panou de avertizare, amplasat la intrarea în 
parcul de distrac ii, despre: 
    (i) denumirea parcului de distrac ii; 
    (ii) num rul autoriza iei de func ionare a parcului de distrac ii, emis  de autorit ile 
publice locale; 
    (iii) datele de identificare a administratorului, inclusiv adresa unde acesta are sediul; 
    (iv) numerele de telefon ale serviciilor profesioniste pentru situa ii de urgen  (salvare, 
pompieri, poli ie) şi al autorit ii pentru protec ia consumatorilor, pentru situa ii de urgen ; 
    (v) amplasarea echipamentelor pentru agrement, prin indicarea acestora pe harta 
parcului de distrac ii; 
    d) s  asigure supravegherea parcului de distrac ii; 



    e) s  asigure împrejmuirea parcului de distrac ii; 
    f) s  asigure dotarea parcului de distrac ii cu alimentare cu ap  curent , toalete publice, 
canalizare corespunz toare, instala ii de iluminat pe timpul nop ii şi mijloace adecvate de 
colectare a gunoiului; 
    g) s  delimiteze aleile de acces la echipamentele pentru agrement din parcurile de 
distrac ii, astfel încât s  se evite intrarea consumatorilor în raza de ac iune a 
echipamentelor aflate în mişcare sau în alte zone care pot prezenta pericol pentru via a, 
s n tatea sau securitatea acestora; 
    h) s  anun e imediat producerea oric rui accident sau incident grav autorit ilor 
competente; 
    i) s  aib  în dotare truse de prim ajutor pentru cazuri de urgen  şi s  afişeze în mod 
vizibil consumatorilor locul unde acestea sunt amplasate; 
    j) s  solicite şi s  ob in  autoriza ia de securitate la incendiu, în condi iile legii, şi s  
asigure mijloacele tehnice de ap rare împotriva incendiilor adecvate, func ionale şi în 
cantit ile necesare. 
    (2) Prevederile alin. (1) lit. a), b), lit. c) pct. (ii) - (iv), lit. e) şi h) sunt aplicabile în mod 
corespunz tor şi administratorilor spa iilor de joac . 
    (3) Autorit ile publice locale au responsabilitatea asigur rii func ion rii echipamentelor 
pentru agrement din spa iile de joac  amplasate pe domeniul public local, astfel încât s  nu 
fie afectat  securitatea utilizatorilor. 
    ART. 7 
    Înainte de punerea în func iune a echipamentului pentru agrement pe orice 
amplasament, de in torul echipamentului pentru agrement trebuie: 
    a) s  se asigure c  echipamentul pentru agrement ce urmeaz  a fi exploatat, cu excep ia 
echipamentelor prev zute la art. 3 alin. (3), este înso it de certificatul de conformitate; 
    b) s  încheie un document, în form  scris , cu administratorul parcului de distrac ii sau 
al spa iului de joac , din care s  rezulte, cel pu in, acceptul acestuia pentru amplasarea 
echipamentului pentru agrement şi perimetrul pentru amplasare, în cazul în care de in torul 
echipamentului pentru agrement nu este şi administratorul parcului de distrac ii sau al 
spa iului de joac ; 
    c) s  se asigure c  pe fiecare echipament sunt inscrip ionate lizibil, durabil şi vizibil 
informa iile prev zute în anexa nr. 2; 
    d) s  efectueze o analiz  de risc în exploatare, luându-se în considerare prevederile 
anexei nr. 3; 
    e) s  ob in  autoriza ia de func ionare a echipamentului pentru agrement, cu respectarea 
prevederilor Legii nr. 64/2008 privind func ionarea în condi ii de siguran  a instala iilor sub 
presiune, instala iilor de ridicat şi a aparatelor consumatoare de combustibil, cu modific rile 
şi complet rile ulterioare. 
    ART. 8 
    Pe toat  durata exploat rii de in torul echipamentului pentru agrement trebuie: 
    1. s  pun  la dispozi ie administratorului, locatorului sau consumatorului, dup  caz, 
echipamentul pentru agrement conform instruc iunilor de exploatare furnizate de 
produc tor sau reprezentantul s u autorizat; 
    2. s  informeze consumatorii, printr-un panou de avertizare amplasat în imediata 
apropiere a echipamentelor, cu privire la: 
    a) denumirea echipamentului şi datele de identificare ale de in torului; 



    b) modul corect de utilizare şi comportamentul adecvat al consumatorilor în timpul 
utiliz rii; 
    c) poten ialele pericole, aşa cum au fost ele identificate în cadrul analizei de risc în 
exploatare, inclusiv asupra vârstei minime, limitei de greutate, în l imii sau st rii de 
s n tate a consumatorilor, dup  caz; 
    3. s  p streze documenta ia furnizat  de c tre produc tor, reprezentantul s u autorizat 
sau importator, dup  caz, pentru acel echipament pentru agrement; 
    4. s  asigure efectuarea reviziilor, repara iilor şi între inerii echipamentului pentru 
agrement, conform instruc iunilor tehnice furnizate de c tre produc tor, reprezentantul s u 
autorizat sau importator şi atunci când este cazul, numai cu persoane autorizate conform 
legii; 
    5. s  foloseasc , atunci când legisla ia în vigoare impune acest lucru, numai personal de 
deservire autorizat. 
    ART. 9 
    (1) Informarea consumatorilor prev zut  la art. 6 alin. (1) lit. c) şi art. 8 pct. 2 se face în 
mod obligatoriu în limba român , f r  a fi exclus  şi prezentarea în alte limbi, pe panouri de 
avertizare durabile, amplasate vizibil şi inscrip ionate cu caractere lizibile. 
    (2) În cazul echipamentelor pentru agrement amplasate în sta iuni şi zone turistice, 
informarea consumatorilor se face în mod obligatoriu şi în cel pu in dou  limbi de circula ie 
interna ional . 
    (3) Este interzis  aten ionarea: "Utilizare pe riscul dumneavoastr " sau orice aten ionare 
similar . 
    ART. 10 
    (1) Pentru organizarea unei distrac ii extreme, organizatorul acestei activit i 
desemneaz  pentru toat  durata de desf şurare un coordonator de securitate. 
Organizatorul distrac iei extreme, inând cont de condi iile normale şi previzibile de 
desf şurare a activit ii, trebuie s  ia m surile necesare pentru evitarea pericolelor şi 
asigurarea securit ii consumatorilor şi a ter ilor. Aceste m suri se refer  în special la: 
    a) montaj, verific ri periodice, m suri de între inere a echipamentelor pentru agrement; 
    b) verific ri periodice şi m suri de între inere a produselor conexe pentru agrement 
utilizate; 
    c) avertismente şi inscrip ion ri; 
    d) m suri specifice de ap rare împotriva incendiilor şi de instruire a personalului şi a 
consumatorilor privind situa iile de urgen  specifice care pot surveni. 
    (2) Organizatorul distrac iei extreme trebuie s  de in  urm toarele informa ii pentru 
organizarea distrac iei extreme: 
    a) lista de produse conexe pentru agrement necesare distrac iei extreme ce pot avea un 
impact asupra securit ii, precum şi identificarea şi descrierea caracteristicilor acestor 
produse; 
    b) schema distrac iei extreme. 
    (3) Prevederile art. 7 lit. a) - d) şi ale art. 8, aplicabile de in torului echipamentului pentru 
agrement, se aplic  şi organizatorului distrac iei extreme. 
    ART. 11 
    (1) La momentul închirierii de c tre consumator a unui echipament pentru agrement, 
locatorul trebuie s  ofere consumatorului informa ii în limba român , f r  a exclude 
prezentarea lor şi în alte limbi, cu privire la: 



    a) modul de folosin  a produsului închiriat; 
    b) m surile de securitate ce trebuie luate cu ocazia utiliz rii produsului închiriat, inclusiv 
m surile specifice de ap rare împotriva incendiilor şi de instruire în domeniul situa iilor de 
urgen . 
    (2) Dac  echipamentul pentru agrement închiriat nu este destinat s  fie utilizat de 
consumator în localurile, cl dirile sau pe terenurile locatorului, informa iile prev zute la alin. 
(1) sunt furnizate de c tre locator consumatorului odat  cu produsul închiriat printr-un 
document ce con ine aceste informa ii. 
    (3) Dac  echipamentul pentru agrement închiriat este destinat s  fie utilizat în localurile, 
cl dirile sau pe terenurile locatorului, informa iile prev zute la alin. (1) sunt furnizate de 
c tre locator consumatorului sub una dintre urm toarele forme: 
    a) notificarea consumatorului, prin înmânarea, la momentul utiliz rii echipamentului 
pentru agrement, a unui document relevant; 
    b) un anun  lizibil, pe un suport durabil şi aplicat într-un loc vizibil pentru consumator. 
    (4) Locatorul este obligat s  pun  la dispozi ie consumatorului, cu titlu gratuit, 
echipamentele de protec ie individual  adecvate, care sunt recomandate de produc tor în 
instruc iunile de utilizare a echipamentului pentru agrement închiriat. Este interzis 
locatorilor s  pun  la dispozi ie consumatorilor echipamente pentru agrement f r  
echipamentele de protec ie individual  recomandate de produc tor. 
    ART. 12 
    Consumatorii trebuie s  respecte modul corect de utilizare a echipamentelor pentru 
agrement, aşa cum a fost furnizat de de in torul echipamentului pentru agrement, şi s  
utilizeze echipamentele de protec ie individual  care le sunt puse la dispozi ie de c tre 
locator. 
    ART. 13 
    (1) În termen de 30 de zile de la data intr rii în vigoare a prezentei hot râri, prin ordin al 
ministrului economiei, comer ului şi mediului de afaceri se aprob  normele metodologice 
pentru desemnarea organismelor de certificare potrivit criteriilor prev zute în anexa nr. 4. 
    (2) Lista cuprinzând organismele de certificare desemnate se aprob  şi se actualizeaz  
periodic prin ordin al ministrului economiei, comer ului şi mediului de afaceri şi se public  în 
Monitorul Oficial al României, Partea I. 
    (3) Certificatele de examinare de tip acordate în conformitate cu prevederile Hot rârii 
Guvernului nr. 1.102/2002 privind regimul de introducere pe pia  şi de exploatare a 
echipamentelor pentru agrement r mân valabile pân  la data expir rii acestora. 
    ART. 14 
    (1) Constituie contraven ii şi se sanc ioneaz  dup  cum urmeaz : 
    a) introducerea pe pia  a echipamentelor pentru agrement, cu excep ia echipamentelor 
prev zute la art. 3 alin. (3), f r  certificatul de conformitate prev zut la art. 3 alin. (2), cu 
amend  de la 10.000 lei la 50.000 lei şi interzicerea utiliz rii echipamentului pentru 
agrement pân  la remedierea deficien elor; 
    b) nerespectarea prevederilor art. 3 alin. (4), cu amend  de la 10.000 lei la 50.000 lei şi 
interzicerea utiliz rii echipamentului pentru agrement pân  la remedierea deficien elor; 
    c) nerespectarea prevederilor art. 4 alin. (6), ale art. 5 alin. (2), (3) şi (4), ale art. 6 alin. 
(1) lit. a) - i), cu amend  de la 1.000 lei la 10.000 lei şi interzicerea utiliz rii echipamentului 
pentru agrement pân  la remedierea deficien elor; 



    d) nerespectarea prevederilor art. 7 lit. a), b) şi c), ale art. 8 pct. 1, 2 şi 3, ale art. 9, 10 şi 
11, cu amend  de la 200 lei la 2.000 lei şi interzicerea utiliz rii echipamentului pân  la 
remedierea deficien elor; 
    e) nerespectarea prevederilor art. 3 alin. (4), cu amend  de la 1.000 lei la 10.000 lei şi 
interzicerea punerii în func iune a echipamentului pentru parcurile de distrac ii; 
    f) nerespectarea prevederilor art. 7 lit. d) şi e), ale art. 8 pct. 4 şi 5, cu amend  de la 
2.000 lei la 15.000 lei şi interzicerea punerii în func iune a echipamentului pentru parcurile 
de distrac ii; 
    g) nerespectarea prevederilor art. 6 alin. (1) lit. j) se sanc ioneaz  potrivit prevederilor 
art. 44 pct. IV lit. i) din Legea nr. 307/2006 privind ap rarea împotriva incendiilor, cu 
modific rile ulterioare. 
    (2) Sanc iunile prev zute la alin. (1) sunt aplicabile persoanelor fizice, precum şi 
persoanelor juridice. 
    (3) Constatarea contraven iilor şi aplicarea sanc iunilor prev zute la alin. (1) lit. a) - d) se 
efectueaz  de personalul împuternicit al Autorit ii Na ionale pentru Protec ia 
Consumatorilor, cele prev zute la alin. (1) lit. e) şi f) se efectueaz  de c tre personalul 
împuternicit al Inspec iei de Stat pentru Controlul Cazanelor, Recipientelor sub Presiune şi 
Instala iilor de Ridicat, iar cele prev zute la alin. (1) lit. g) se efectueaz  de c tre personalul 
împuternicit al unit ilor teritoriale ale Inspectoratului General pentru Situa ii de Urgen . 
    (4) În cazul în care organele de control prev zute la alin. (3) constat  c  produsele pot 
prejudicia s n tatea şi securitatea utilizatorilor echipamentelor pentru agrement, iau m suri 
pentru interzicerea utiliz rii şi/sau retragerea produselor de pe pia  şi sanc ioneaz  
contravenientul cu amend  de la 10.000 la 50.000 lei. 
    (5) Contravenientul poate achita pe loc sau în termen de cel mult 48 de ore de la data 
încheierii procesului-verbal ori, dup  caz, de la data comunic rii acestuia jum tate din 
minimul amenzii aplicabile. 
    ART. 15 
    Prevederilor art. 14 le sunt aplicabile dispozi iile Ordonan ei Guvernului nr. 2/2001 
privind regimul juridic al contraven iilor, aprobat  cu modific ri şi complet ri prin Legea nr. 
180/2002, cu modific rile şi complet rile ulterioare. 
    ART. 16 
    Anexele nr. 1 - 4 fac parte integrant  din prezenta hot râre. 
    ART. 17 
    (1) Prezenta hot râre intr  în vigoare la 90 de zile de la data public rii în Monitorul 
Oficial al României, Partea I. 
    (2) La data intr rii în vigoare a prezentei hot râri se abrog  Hot rârea Guvernului nr. 
1.102/2002 privind regimul de introducere pe pia  şi de exploatare a echipamentelor 
pentru agrement, publicat  în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 758 din 17 
octombrie 2002, Ordinul ministrului industriei şi resurselor şi al ministrului s n t ii şi 
familiei nr. 145/626/2003 pentru aprobarea Normativului referitor la autorizarea şi gradul de 
calificare a personalului tehnic de deservire şi a coordonatorului de securitate pentru 
distrac ia extrem , NT1-2002, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 455 din 
26 iunie 2003, şi Ordinul ministrului industriei şi resurselor şi al ministrului s n t ii şi 
familiei nr. 364/619/2003 privind aprobarea Metodologiei pentru efectuarea analizei de risc 
în exploatare, MT1-2002, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 455 din 26 
iunie 2003. 
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    ANEXA 1 
 
                       CERIN E ESEN IALE DE SECURITATE 
 
    1. Echipamentul pentru agrement trebuie s  fie produs astfel încât s  poat  func iona şi 
s  fie reglat şi între inut f r  a se expune la pericole din punctul de vedere al securit ii, 
atunci când aceste ac iuni sunt realizate în circumstan ele stabilite de produc tor. 
    2. M surile de precau ie luate trebuie s  vegheze la excluderea oric rui pericol în condi ii 
normale sau previzibile de utilizare, pe durata normal  de via  a echipamentului pentru 
agrement. 
    3. Gradul de pericol legat de utilizarea echipamentului pentru agrement trebuie s  fie în 
raport cu aptitudinea consumatorilor. În scopul punerii acestui principiu în practic  se 
stabileşte, acolo unde este necesar, o vârst  minim , limit  de greutate, în l ime sau stare 
de s n tate pentru consumatori. 
    4. Pentru alegerea celor mai bune solu ii produc torul trebuie s  aplice urm toarele 
principii, în ordinea indicat : 
    a) excluderea sau limitarea la maximum a pericolelor prin integrarea în mod optim a 
cerin elor de securitate în cadrul proiect rii şi fabric rii echipamentului de agrement; 
    b) luarea m surilor necesare de precau ie de securitate pentru pericolele ce nu pot fi 
excluse; 



    c) informarea despre pericolele r mase ca urmare a eficacit ii incomplete a m surilor 
de protec ie luate, indicarea, în cazul în care este necesar, a preg tirii speciale şi 
semnalarea faptului c  trebuie s  fie utilizate anumite echipamente de protec ie individual . 
    5. În cadrul proiect rii şi fabrica iei unui echipament pentru agrement, precum şi al 
elabor rii instruc iunilor de utilizare, produc torul trebuie s  ia în considerare atât o utilizare 
normal  a echipamentului, cât şi o utilizare previzibil  ira ional . 
    6. Echipamentul pentru agrement trebuie s  fie conceput astfel încât s  se evite o 
utilizare pentru alt scop decât cel pentru care a fost fabricat, dac  aceasta implic  pericole. 
    7. În cadrul proiect rii şi fabrica iei unui echipament pentru agrement, precum şi al 
elabor rii instruc iunilor de utilizare, produc torul trebuie s  in  seama inclusiv de 
comportamentul specific al minorilor. 
    8. În cadrul proiect rii şi fabrica iei unui echipament pentru agrement, precum şi al 
elabor rii instruc iunilor de utilizare, produc torul trebuie s  in  seama de obstacolele pe 
care cel ce va utiliza echipamentul le va întâmpina prin utilizarea, necesar  sau previzibil , 
a echipamentului de protec ie individual . 
    9. Echipamentul pentru agrement trebuie s  fie înso it de toate echipamentele şi 
accesoriile speciale care sunt esen iale pentru a preveni pericolele în cadrul montajului, 
demont rii, transportului, regl rii, între inerii şi utiliz rii. 
    10. În cadrul proiect rii şi fabrica iei unui echipament pentru agrement, precum şi al 
elabor rii instruc iunilor de utilizare, produc torul trebuie s  ia în considerare urm toarele 
aspecte ale pericolelor: 
    a) pericole care rezult  din portan a insuficient  a echipamentului, inându-se seama de 
rezisten a, de rigiditatea şi de capacitatea de deformare a materialelor utilizate; 
    b) pericole care rezult  din pierderea de echilibru a echipamentului, inându-se seama 
de sus inerea echipamentului şi solurilor posibile, precum şi a înc rc rilor eventuale ale 
echipamentului; 
    c) pericole care rezult  din utilizarea echipamentului, printre care lovirea, t ierea, 
strivirea, asfixierea, înecul, electrocutarea, şocul şi supraînc rcarea corpului; 
    d) pericole care rezult  din accesibilitatea echipamentului, inclusiv accesibilitatea în caz 
de pan  şi stare de urgen  şi posibilitatea de evacuare; 
    e) pericole care rezult  din eventualele interac iuni ale echipamentului şi consumatorilor 
cu mediul înconjur tor şi cu publicul; 
    f) pericole în spa iile închise, inclusiv lipsa de ventila ie şi de luminozitate; 
    g) pericole care rezult  din posibilit ile defectuoase de între inere; 
    h) pericole care rezult  dintr-un incendiu; 
    i) pericole care rezult  din radia ii. 
    11. Componentele şi p r ile detaşabile ale echipamentelor pentru spa iile de joac , 
destinate special copiilor mai mici de 36 de luni, trebuie s  aib  dimensiuni suficiente 
pentru a nu putea fi înghi ite şi/sau inhalate. 
    12. Echipamentele pentru spa iile de joac , destinate s  in  sau s  sus in  copilul pe 
ap , trebuie s  fie concepute şi fabricate astfel încât s  reduc  cât mai mult posibil 
pericolul, inându-se seama de uzura preconizat  a echipamentelor pentru spa iile de 
joac , pericolul de pierdere a flotabilit ii echipamentului pentru spa iile de joac  şi de 
pierdere a sprijinului dat copilului. 
    13. Echipamentele pentru agrement trebuie s  fie realizate din materiale rezistente care 
îndeplinesc urm toarele caracteristici: 



    a) fie nu ard sub ac iunea direct  a unei fl c ri, scântei sau a oric rui alt focar poten ial 
de incendiu; 
    b) fie sunt greu inflamabile; 
    c) fie, dac  se aprind, ard lent şi prezint  o vitez  redus  de propagare a fl c rii; 
    d) fie sunt tratate, oricare ar fi compozi ia chimic  a materialului echipamentului pentru 
spa iile de joac , astfel încât s  întârzie procesul de ardere. 
    14. Se interzice utilizarea materialelor metalice pentru: 
    a) executarea suprafe elor de alunecare pentru tobogane; 
    b) executarea de subansamble care vin în contact cu corpul uman pe timpul utiliz rii 
echipamentelor (de exemplu: tuneluri, tobogane tubulare, incinte închise etc.); 
    15. Echipamentele a c ror utilizare sigur  este condi ionat  de controlul vitezei vântului 
vor fi dotate cu dispozitive de m surare a acesteia şi cu dispozitive de încetare a 
func ion rii în condi ii de securitate pentru utilizatori. 
 
    ANEXA 2 
 
                                 INFORMA II 
             care se inscrip ioneaz  pe echipamentele de agrement 
 
    Echipamentele de agrement trebuie inscrip ionate cu urm torul con inut: 
    - Denumirea echipamentului ............................................... 
    - Codul de identificare al echipamentului pentru agrement ................ 
    - Seria .................................................................. 
    - Anul de fabricare ...................................................... 
    - Produc tor/reprezentant autorizat al produc torului/importator ......... (denumirea 
complet , adresa sediului, datele de contact) 
    - Caracteristicile tehnice, dup  caz: 
        - limita de vârst  pentru utilizarea echipamentelor .................. 
        - greutatea maxim  admis  ............................................ 
        - în l imea maxim  admis  ............................................ 
        - num rul maxim de utilizatori admis ................................. 
        - viteza maxim  admis  a echipamentelor de agrement .................. 
    - Num rul certificatului de conformitate (dac  este cazul)*) ............. 
------------ 
    *) Se va inscrip iona num rul certificatului de conformitate pe echipamentul de agrement 
numai dac  acesta este certificat conform prevederilor art. 3 alin. (2) din hot râre sau dac  
legisla ia unui alt stat membru al Uniunii Europene ori a unui stat care este parte a 
Acordului constituind Spa iul Economic European sau a Turciei prevede certificarea 
conformit ii. 
 
    ANEXA 3 
 
                       ANALIZA DE RISC ÎN EXPLOATARE 
 
    1. Analiza de risc în exploatare comport  succesiv: 



    a) identificarea poten ialelor pericole ce pot ap rea la echipamentul pentru agrement în 
timpul exploat rii; 
    b) determinarea şi descrierea precis  a riscurilor corespunz toare pentru securitatea 
consumatorilor şi ter ilor în timpul exploat rii echipamentului pentru agrement; 
    c) evaluarea acestor riscuri. 
    2. Aspectele pericolelor ce trebuie luate în considerare în cadrul analizei de risc în 
exploatare, dup  caz, sunt: 
    a) pericole care rezult  din dispunerea echipamentelor pentru agrement instalate; 
    b) pericole care rezult  din dispunerea echipamentelor pentru agrement instalate şi din 
alte instala ii prezente; 
    c) pericole care rezult  dintr-o administrare şi o între inere defectuoase; 
    d) pericole care rezult  din modific ri substan iale ale echipamentelor pentru agrement 
instalate; 
    e) pericole care rezult  din materialul abandonat; 
    f) pericole care rezult  din amplasarea echipamentului pentru agrement în raport cu c ile 
de acces; 
    g) pericole care rezult  din îngr diri/împrejmuiri; 
    h) pericole care rezult  din diferen ele de în l ime; 
    i) pericole care rezult  din vegeta ie; 
    j) pericole care rezult  din mobilierul urban; 
    k) pericole care rezult  dintr-o iluminare natural  sau artificial  insuficient  a mediului 
înconjur tor; 
    l) pericole care rezult  din mediul înconjur tor natural; 
    m) pericole care rezult  din lipsa de informare a adul ilor care supravegheaz  minorii în 
ceea ce priveşte riscurile; 
    n) pericole care rezult  din accesibilitatea echipamentului pentru agrement şi din 
situarea sa, inându-se seama de necesit ile de acces la acesta în caz de pan , stare de 
urgen  şi de evacuare; 
    o) pericole care rezult  din aptitudinile limitate ale utilizatorilor; 
    p) pericole care rezult  din vandalism; 
    q) pericole care rezult  din contaminare biologic ; 
    r) pericole care rezult  din portan a insuficient  a echipamentului, inându-se seama de 
rezisten a, rigiditatea şi capacitatea de deformare a materialelor utilizate; 
    s) pericole care rezult  din pierderea echilibrului echipamentului, inându-se seama de 
sus inerea echipamentului, solului şi de fixarea echipamentului pe acesta, precum şi de 
înc rc rile eventuale ale echipamentului; 
    t) pericole care rezult  din utilizarea echipamentului, printre care t ierea, strivirea, 
asfixierea, înecul, electrocutarea, şocul şi supraînc rcarea corpului; 
    u) pericole care rezult  din lovirea consumatorilor, inându-se seama de propriet ile de 
atenuare la impactul cu solul şi de natura suprafe ei; 
    v) pericole care rezult  din interac iunile eventuale ale echipamentului şi consumatorilor 
cu mediul înconjur tor şi cu publicul; 
    w) pericole în spa iile închise, inclusiv lipsa de ventila ie şi de luminozitate; 
    x) pericole care rezult  dintr-un incendiu; 
    y) pericole care rezult  din radia ii d un toare; 
    z) pericole care rezult  din montaj necorespunz tor; 



    aa) pericole care rezult  din posibilitatea insuficient  de supraveghere; 
    bb) pericole care rezult  dintr-o proast  între inere şi dintr-o administrare defectuoas ; 
    cc) pericole care rezult  din modific ri considerabile la echipament; 
    dd) pericole care rezult  dintr-o lips  de informare a consumatorilor în ceea ce priveşte 
riscurile; 
    ee) pericole care rezult  din lips  de cunoştin e, de preg tire şi de experien  a 
personalului tehnic, inclusiv în acordarea primului ajutor în caz de accident. 
 
    ANEXA 4 
 
                                CERIN E MINIME 
                 pentru desemnarea organismelor de certificare 
 
    1. Organismul de certificare desemnat, conducerea acestuia şi personalul responsabil cu 
efectuarea opera iunilor de certificare trebuie s  fie al ii decât produc torul, reprezentantul 
s u autorizat, importatorul, montatorul sau utilizatorul echipamentului pentru agrement. 
Organismul nu poate fi implicat direct sau indirect în activit i de produc ie, comercializare, 
reparare ori între inere a echipamentului pentru agrement. 
    2. Organismul de certificare desemnat şi personalul acestuia trebuie s  efectueze 
opera iunile de certificare cu integritate profesional  şi competen  tehnic  şi trebuie s  fie 
independen i de orice presiuni, îndeosebi cele de natur  financiar , care ar putea influen a 
certificarea, în mod special din partea unor persoane sau grupuri de persoane care au 
interes în rezultatul certific rii. 
    3. Organismul de certificare desemnat trebuie s  dispun  de personalul necesar şi 
dot rile tehnice necesare care s  îi permit  îndeplinirea sarcinilor sale administrative şi 
tehnice impuse de procesul de certificare. 
    4. Personalul responsabil cu efectuarea certific rii trebuie s  aib : 
    a) preg tire tehnic  şi profesional  temeinic ; 
    b) cunoştin e şi experien  satisf c toare referitoare la cerin ele certific rii. 
    5. Impar ialitatea personalului trebuie garantat . Remunerarea personalului nu trebuie s  
fie corelat  cu num rul certific rilor efectuate şi nici cu rezultatele acestora. 
    6. Organismul de certificare desemnat trebuie s  de in  o asigurare de r spundere civil . 
    7. Personalul organismului de certificare desemnat este obligat s  p streze secretul 
profesional cu privire la informa iile dobândite în exercitarea sarcinilor sale, cu excep ia 
situa iei în care informa iile sunt solicitate de autorit ile competente ale statului. 
 
                              --------------- 


