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                                                                     Anexa nr. 1 

                                                                                 la H.C.L. nr. 102 din 30.08.2012 

                                           

                                            

REGULAMENT 
 

           DE  ORGANIZARE  SI  FUNCŢIONARE  A  LOCURILOR  DE  

              JOACĂ  PENTRU COPII  DIN  MUNICIPIUL  ROMAN 

 

                

    Prezentul regulament se emite în baza competenţelor generale pe care le are 

autoritatea   publică  locală   în   ceea   ce  priveşte  administrarea  domeniului  public  

al municipiului Roman.                     

                   Având în vedere Hotărirea de Guvern nr. 435 din 28.04.2010 privind 

regimul de introducere pe piaţă şi de exploatare a echipamentelor pentru agrement, 

standardele europene SR EN 1176/2002 ,, Echipamente pentru spaţii de joacă " şi 

prescripţia tehnică PT R 19/ 2002. ,,Cerinţe de securitate privind echipamentele din 

spaţiile de joacă pentru copii" care prevăd reguli stricte de întreţinere şi utilizare a 

echipamentelor din spaţiile de joacă pentru copii se impune prezentul regulament. 

 

 Definiţii: 
 - 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 forţa fizică a fiinţei umane şi destinat folosirii pe un spaţiu colectiv de 

joacă temporar sau permanent; 

 - teren (spaţiu) de joacă - perimetru delimitat şi amenajat în scopul 

agrementului în care este instalat cel puţin un echipament pentru spaţiile de joacă; 

 - deţinătorul spaţiului de joacă - persoană fizică sau juridică care are în 

administrare un spaţiu de joacă; 

 

 Art. 1.   Atribuţiile deţinătorului  prin   Direcţia  Tehnică şi de Investiţii 

 

 a) să monteze la intrarea in spatiul de joacă panoul de informare prezentat in 

Anexa nr. 1 parte integranta a prezentului regulament 

 b) să inscripţioneze pe panoul de informare numărul de inventar al spaţiului de 

joacă  

 c) să verifice respectarea prezentului regulament şi a legislaţiei în vigoare 

 d) să asigure siguranţa şi funcţionarea corectă a echipamentelor din spaţiile de 

joacă pentru copii 

 e) să verifice în permanenţă în teren spaţiile de joacă, să primească sesizări ale 

cetătenilor, să planifice lucrările de reparaţii şi întreţinere, să propună amenajarea de 

noi spaţii de joacă; 
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 f) să obţină documentaţia tehnică, certificatul de garanţie, agremente tehnice 

pentru fiecare echipament sau element al spatiului de joacă; 

 g) să posede Prescripţiile tehnice specifice; 

 h) să verifice executarea lucrărilor de întreţinere curentă în conformitate cu 

procedura de verificare şi întreţinere a fiecărui echipament. 

 

 Art. 2.  Obligaţiile agentului / serviciului care execută lucrările de 

reparaţii: 

 

 a) să efectueze lucrările de reparaţii şi întreţinere conform planificărilor 

întocmite de către  Direcţia  Tehnică şi de Investiţii  din cadrul Primăriei 

Municipiului Roman.  

 b) să remedieze defecţiunile apărute în cel mai scurt timp posibil. 

 c) să nominalizeze doi muncitori care vor verifica saptămanal vizual spaţiul de 

joacă, şi care lunar vor remedia eventuale defecţiuni. La sfîrşitul fiecărei luni vor 

prezenta un raport cu remedierile efectuate; 

 d) să efectueze lucrările de reparaţii în conformitate cu: 

 - procedura tehnică de lucru pentru fiecare echipament ( tobogan, balansoar, 

etc); 

 - standardele în vigoare SR EN 1176 / 2002 ,, Echipamente pentru spaţii de 

joacă" 

 - prescripţia tehnică PT R 19/ 2002 -,, Cerinţe esenţiale de securitate privind 

echipamentele din spaţiile de joacă pentru copii " 

 - prevederile Hotăririi de Guvern nr.  435 din 28 aprilie 2010 privind regimul 

de introducere pe piaţă şi de exploatare a echipamentelor pentru agrement. 

 e) să utilizeze pentru elementele de rezistenţă sudate tehnologii de execuţie şi 

de examinare având la bază procedee de sudare omologate; 

 f) să folosească la lucrările de reparare numai personal calificat; 

 g ) să întocmească şi să ţină la zi registrul de evidenţă cu inspecţia, lucrările de 

întreţinere şi de reparare; 

 

 Art.3.  Programul de funcţionare 

 Programul de utilizare a terenului de joacă pentru copii va fi inscripţionat pe 

panoul de informare  şi se stabileşte astfel: 

        - 07.00
 
– 13.30  şi  16.30 – 22.00

   
vara  

        - 08.00
 
–13.30   şi  16.00  - 19.00

  
iarna  

  Art. 4.  Limita de vârstă  

 Limita de vârstă pentru utilizarea terenurilor de joacă pentru copii este cea 

inscripţionată pe echipamentul pentru agrement  şi trebuie să nu depăşească 14 ani. 

 Art. 5. Obligaţiile utilizatorilor terenurilor de joacă pentru copii  
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a) să respecte programul de funcţionare  
   

afişat la intrarea în spaţiul de joacă; 

b ) să respecte limita de vârstă   inscripţionată pe echipament şi panoul de 

informare  iar copii sub 7 ani să fie insoţiţi de adulţi; 

c) să respecte greutatea utilizatorului  inscripţionată pe  echipamentul pentru 

agrement  şi panoul de informare ; 

d) să păstreze curăţenia în spaţiile de joacă, să nu arunce gunoaie, coji de 

seminţe, ambalaje, alte reziduri şi deşeuri; 

e) să nu intre în spaţiul de joacă cu biciclete şi câini ; 

f) să nu consume băuturi alcoolice,  să nu practice jocuri de noroc în spaţiul de 

joacă sau în imediata vecinătate a acestuia;  

g) să nu fumeze în spaţiul de joacă; 

h) să nu staţioneze în grupuri, pentru alt motiv decât cel de agrement; 

i) să nu distrugă echipamentele şi împrejmuirea spaţiului de joacă pentru copii; 

j) să nu scuture covoare, usuce rufe pe imprejmuire şi echipamentele din spaţiul 

de  joacă; 

k) să nu mute mobilierul urban din spaţiul de joacă: bănci, coşuri, etc.; 

l ) să anunte Direcţia  Tehnică şi de Investiţii  din cadrul Primăriei 

Municipiului Roman de orice defecţiune apărută la echipamente pentru 

agrement din incinta terenurilor de joacă pentru copii; 

m ) să anunţe  Directia  Tehnică şi de Investiţii  din cadrul Primăriei 

Municipiului Roman  de orice accident produs în incinta  terenurilor de joacă 

pentru copii. 

 

  Art.6.  Sancţiuni 

     Se stabilesc  sancţiunile pentru nerespectarea obligaţiilor menţionate la  art. 5 din 

prezentul regulament astfel: 

 - pentru nerespectarea prevederilor  art. 5, lit. a, b, c, k, cu  amendă 150 ÷ 300  

lei; 

 - pentru nerespectarea prevederilor  art. 5, lit. e, g, h, j, cu  amendă 200 ÷ 400  

lei; 

 - pentru nerespectarea prevederilor  art. 5, lit. d, f,  cu  amendă  300 ÷ 500  lei; 

 - pentru nerespectarea prevederilor art. 5, lit.i cu  amendă 500 ÷ 1000  lei 

       Sancţiunile pentru nerespectarea prezentului regulament  vor fi aplicate de către 

Primarul municipiului Roman prin Direcţia Poliţie Locală. 

 Art. 7. Atribuţii ale Direcţiei  Poliţie Locală : 
         - Urmăreşte integritatea bunurilor din terenul de joacă pentru copii amenajat in 

acest scop; 

        - Urmăreşte indeplinirea normelor stabilite în prezentul regulament prin 

inspectarea  conform unui grafic a terenurilor respective şi  aplicarea sancţiunilor 

stabilite prin prezentul  regulament atunci când este cazul. 
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          La sfârşitul fiecărei luni, Direcţia Poliţia Locală va prezenta Primarului 

Municipiului Roman,  un raport cu sancţiunile aplicate pentru nerespectarea 

prezentului regulament . 

 

 Art.8.  Dispoziţii Generale 

         Prevederile prezentului regulament se completează în mod corespunzător cu:  

- procedura de constatare, sancţionare şi căile de atac din O. G. nr. 2/2001 privind 

regimul juridic al contravenţiilor aprobată prin Lg. nr. 180/2002 cu modificările şi 

completările ulterioare; 

- prevederile Regulamentului privind normele de gospodărie, întreţinere, curăţenie 

şi estetică în municipiul Roman 
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Anexa nr. 1 la Regulamentul de organizare şi Funcţionare a locurilor de joacă pentru copii  

  

  PANOU  DE  INFORMARE  LA  INTRAREA  ÎN  SPAŢIUL  DE  JOACĂ   

 

 

                                             MUNICIPIUL ROMAN 

                            SPAŢIU DE JOACĂ PENTRU COPII 

                                        NR. INVENTAR _____ 

 

LIMITA  DE  VÂRSTĂ: Maxim 14 ani ; 

                                            Copii sub 7 ani trebuie sa fie însoţiţi de un adult;    

                              

LIMITA MAXIMĂ DE GREUTATE:  45 kg / element component al  

                                                                                     ansamblului                                        

 

PROGRAM DE FUNCŢIONARE :  07.00-13.30  şi 16.30 – 22.00  vara; 

                                                               08.00- 13.30 şi  16.00 – 19.00 iarna           

 

TELEFOANE  UTILE:  Tel gratuit Poliţia Locală .........0233 984 

                                           Urgenţe (salvare/ pompieri) ......112 

   

 SANCŢIUNI: 
- nerespectarea programului de funcţionare     - amendă 150 ÷ 300  lei; 

- nerespectarea limitei de varstă  sau greutate  - amendă 150 ÷ 300  lei; 

- aruncarea  gunoaielor, rezidurilor, cojilor de  seminţe, ambalajelor - amendă 300 ÷  

    500 lei; 

- intrarea cu  biciclete sau  câini , fumatul - amendă 200 ÷ 400  lei; 

- consumul de băuturi alcoolice sau  practicarea jocurilor de noroc,  în incinta locului   

de joacă şi în imediata vecinătate a acestuia – amendă  300 ÷ 500  lei; 

- staţionarea persoanelor în grupuri, pentru alt motiv decât cel de agrement – amendă      

    200 ÷ 400  lei; 

- distrugerea echipamentelor, acte de vandalism - amendă 500 ÷ 1000  lei; 

- scuturatul covoarelor, uscarea îmbrăcămintei pe imprejmuire şi echipamente - 

amendă 200 ÷400  lei; 

- mutarea mobilierului urban: bănci, coşuri - amendă 150 ÷ 300  lei. 
 

Sancţiunile se colaboreză cu prevederile H.C.L. nr.  133/2009 privind 

Regulamentul privind normele de gospodărie, întreţinere, curăţenie şi estetică în 

municipiul Roman. 


