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REGULAMENT DE ORGANIZARE SI UTILIZARE A LOCURILOR DE
JOACA DIN MUNICIPIUL ALEXANDRIA

I. Introducere
Art.1. Prezentele norme stabilesc obligatiile exploatantilor locurilor de joaca
amplasate pe domeniul public al municipiului Alexandria, precum si a
beneficiarilor acestora.
Art.2. Prezentele norme au fost elaborate in baza urmatoarelor acte normative:
- H.G.nr. 435/2010, privind regimul de introducere pe piata si de
exploatare a echipamentelor pentru agrement;
- Ordinul 119/2014 pentru aprobarea Normelor de igiena si sanatate
publica privind mediul de viata al populatiei;
- O.G. nr. 21/2002, privind gospodarirea localitatilor urbane si rurale;
- O.G. nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor, modificata si
completata.
Aceste acte normative se aplica in coroborare cu prevederile HCL nr.
118/31.05.2011, Regulamentul de convietuire sociala in municipiul Alexandria
II. Definitii
a) echipament pentru agrement – orice utilaj instalatie sau dispozitiv
actionat prin forta ori greutatea omului, electric, pneumatic, hidraulic, mecanic,
ce functioneaza pe un amplasament temporar ori definitiv si care este destinat
agrementului, jocului sau destinderii consumatorilor;
b) echipament pentru spatii de joaca – echipament pentru agrement,
actionat exclusiv prin greutatea sau forta fizica a omului, destinat pentru a fi
utilizat in special de copii, pe un spatiu de joaca, temporar ori permanent;
c) spatiu de joaca – perimetru delimitat si amenajat pentru jocul copiilor,
in care este instalat cel putin un echipament pentru spatiile de joaca;
d) proprietarul spatiilor de joaca – Primaria municipiului Alexandria;
e) administratorul spatiilor de joaca - serviciul public de interes local
Administratia Domeniului Public Alexandria;
f) beneficiarii spatiilor de joaca – copii cu varsta cuprinsa intre 1 – 14
ani cu sau fara insotitori;
III. Regimul de functionare

Art.3.(1) Administratorul spatiilor de joaca, indiferent daca spatiul de joaca se
afla pe un amplasament temporar sau permanent, trebuie sa asigure urmatoarele:
a) sa informeze consumatorii, printr-un panou de avertizare amplasat in
imediata apropiere a echipamentelor cu privire la:
- datele de identificare ale detinatorului;
- modul corect de utilizare si comportamentul adecvat al consumatorilor
in timpul utilizarii;
- potentialele pericole, asa cum au fost ele identificate in cadrul analizei
de risc in exploatare, limita de greutate;
- numerele de telefon, in caz de urgent, ale Salvarii, Pompierilor, Politiei
locale si Protectiei consumatorului;
b) amenajarea spatiilor de joaca cu echipamente si mobilier urban
specific, realizat conform normativelor in vigoare, astfel incat sa fie evitata
accidentarea utilizatorilor;
c) imprejmuirea spatiului de joaca;
d) luarea masurilor necesare repararii orcarei defectiuni constatate la
echipamentele de joaca, imediat ce se constata ca s-au produs;
e) verificarea spatiilor de joaca si primirea sesizarilor cetatenilor privind
aceste spatii;
f) executarea lucararilor de intretinere curenta;
g) numirea unui responsabil cu supravegherea si verificarea tehnica a
echipamentelor din dotarea locurilor de joaca;
h) intocmirea si tinerea la zi a unui registru de evidenta cu inspectia,
lucrarilor de intretinere si reparatii;
i) accesul copiilor in spatiul de joaca este permis cu sau fara insotitori
astfel:
- copii cu varsta intre 1 si 7 ani trebuie obligatoriu insotiti de un adult sau
o persoana cu varsta peste 14 ani;
- copii cu varsta intre 7 si 14 ani au acces in spatiile de joaca si la
echipamentele acestora, cu/fara insotitor adult.
j) prezenta la toate inspectiile de indrumare si control, fiind responsabil de
rezultatele acestora;
(2) Programul de functionare a spatiilor de joaca este, dupa cum urmeaza:
a) Pentru locurile de joaca amplasate in cartierele de locuinte:
- in perioada 01.03 – 30.09, intre orele 09 –14,00 si 16,00 - 22,00;
- in perioada 01.10 – 28.02, intre orele 09 – 14,00 si 16,00 – 21,00
b) Pentru locurile de joaca amplasate in parcuri;
- intre orele 08 –24,00 ;
IV. Regimul de exploatare a spatiilor de joaca pentru copii si a pieselor de
mobilier urban instalate pe domeniul public al municipiului Alexandria

Art.4. Toti beneficiarii/consumatorii spatiilor de joaca au obligatia sa respecte
urmatoarele reguli:
a) este interzisa utilizarea echipamentelor de catre copiii nesupravegheati,
cu varsta cuprinsa intre 1 si 7 ani;
b) este interzisa utilizarea toboganului de catre copiii cu varsta mai mica
de 2 ani si mai mare de 14 ani;
c) este interzisa utilizarea echipamentelor de catre copiii cu greutatea mai
mare de 55 kg;
d) este interzisa utilizarea toboganului de mai mult de 2 utilizatori
simultan;
e)este interzisa catararea copiilor pe structura echipamentelor de joaca;
f) este interzisa folosirea locului de joaca de catre copiii a caror stare de
sanatate nu permite accesul in spatiul de joaca;
g) este interzisa utilizarea toboganului cand suprafata de alunecare este
acoperita cu gheata;
h) este interzisa urcarea pe tobogan in sens invers coborarii;
i) este interzisa folosirea focului deschis in apropierea echipamentelor;
j) este interzisa folosirea echipamentelor defecte;
k) este intezisa servirea mesei sau consumul de bauturi alcoolice in
perimetrul locurilor de joaca;
l) este interzis accesul persoanelor sub influenta bauturilor alcoolice,
substantelor halucinogene;
m) este interzisa consumarea alimentelor in timpul utilizarii
echipamentelor de joaca;
n) este interzisa utilizarea leaganului sau balansoarului in picioare;
o) este interzisa parasirea scaunului leaganului sau balansoarului in timpul
miscarii acestora;
p) este interzisa intrarea in zona de actiune a leaganului sau rotativei cand
acestea se afla in miscare;
r) este interzisa supraaglomerarea spatiului de joaca cu alte persoane ce nu
sunt insotitori ai copiilor;
s) este interzisa distrugerea, deteriorarea sau murdarirea aparatelor,
echipamentelor de joaca precum si a altor piese de mobilier urban;
t) este interzis accesul la locul de joaca cu animale;
t) este interzisa producerea de zgomot, utilizarea de aparate de radio, CDplayere, etc.
u) este interzisa scuturarea covoarelor, uscarea rufelor pe imprejmuire sau
pe echipamentele din spatiile de joaca;
v) este interzisa folosirea spatiilor de joaca in afara programului de
utilizare aprobat;
V. Sanctiuni
Art.5. Incalcarea dispozitiilor prezentului regulament constituie
contraventie, asa cum se prevede in Regulamentul de convietuire sociala in

municipiul Alexandria, aprobat prin HCL nr. 118/31.05.2011, si se sanctioneaza
cu avertisment sau cu amenda de la 500 lei la 1500 lei pentru faptele savarsite de
persoanele fizice, daca nu se prevede altfel prin legi, ordonante sau hotarari ale
Guvernului.
Art.6. Constatarea si sanctionarea contraventiilor se va face de catre
persoanele imputernicite de Primar, Politia locala a municipiului Alexandria,
precum si de ofiterii si subofiterii de politie, cadrele operative ale jandarmeriei.
Art.7. In cazul in care faptele sunt savarsite de minori, amenda
contraventionala si cheltuielile pentru refacerea/aducerea la starea initiala a
bunurilor in cauza sunt suportate de catre parinti sau tutorii acestora.
Art.8. Impotriva procesului verbal de constatare si sanctionare, se poate
formula plangere contraventionala in termen de 15 zile de la data comunicarii/
inmanarii acestuia, plangere ce va fi insotita de procesul verbal de contraventie.
Art.9. Contravenientul poate achita pe loc sau in termen de 48 ore de la
data incheierii procesului verbal, ori dupa caz, de la data comunicarii acestuia,
jumatate din minimul amenzii prevazute in actul normativ, agentul constatator
facand mentiune despre aceasta posibilitate in procesul verbal.
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