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REGULAMENT DE ORGANIZARE ȘI UTILIZARE A LOCURILOR DE JOACĂ DIN 
ADMINISTRAREA COMUNEI CIUMANI 

 

I. Introducere 

    

Art.1 Obiectivul prezentului regulament îl reprezintă stabilirea normelor de conduită socială, 
a regulilor și a condițiilor privind accesul, ocuparea, exploatarea tuturor spațiilor și 
echipamentelor din  locurile de joacă,  precum și de a asigura folosirea în condiții de 
siguranță și de durată, a locurilor de joacă pentru copii amenajate în comuna Ciumani. 

Art.2. Prevederile prezentului regulament se completează cu normele legale aplicabile în 

domeniul ordinii și liniștii publice și al protecției mediului, respectiv, în regimul juridic 
contravențiilor. 

II. Regimul de funcționare 

   Art. 3. (1) Administratorul locurilor de joacă, indiferent dacă spațiul de joacă se află pe un 

amplasament temporar sau permanent, trebuie sa asigure următoarele: 

a) să informeze consumatorii, printr-un panou de avertizare amplasat în imediata apropiere a 

echipamentelor cu privire la: 

- datele de identificare ale deținătorului; 

- modul corect de utilizare și comportamentul adecvat al consumatorilor în timpul utilizării; 

- potențialele pericole, așa cum au fost ele identificate în cadrul analizei de risc în exploatare, 

limita de greutate; 

- numerele de telefon, în caz de urgență: 0733068183 –Viceprimarul comunei, 0733068184 –

secretariatul Primăriei ; 

b) amenajarea spațiilor de joacă cu echipamente și mobilier urban specific, realizat conform 

normativelor în vigoare, astfel încât să fie evitată accidentarea utilizatorilor; 

c) împrejmuirea spațiului de joacă; 

d) luarea măsurilor necesare reparării oricărei defecțiuni constatate la echipamentele de 

joacă, imediat ce se constată că s-au produs; 

e) verificarea spațiilor de joacă și primirea sesizărilor cetățenilor privind aceste spații; 

f) executarea lucrărilor de întreținere curentă; 

g) numirea unui responsabil cu supravegherea și verificarea tehnică a echipamentelor din 

dotarea locurilor de joacă; 



h) întocmirea și ținerea la zi a unui registru de evidență cu inspecția lucrărilor de întreținere 

și reparații; 

i) accesul copiilor în spațiul de joacă este permis cu sau fără însoțitori astfel: 

- copiii cu vârsta între 1 și 7 ani trebuie obligatoriu să fie însoțiți de un adult sau o persoană 

cu vârsta peste 14 ani; 

- copiii cu vârsta între 7 și 14 ani au acces în spațiile de joacă și la echipamentele acestora, 

cu/fără însoțitor adult. 

(2) Programul de funcționare a spațiilor de joacă amplasate pe domeniul public al comunei 
Ciumani  este următorul: 

   - în perioada 01.04 – 30.09, între orele 08 – 21; 

   - în perioada 01.10 – 31.03, între orele 09 – 17.   

   III. Regimul de exploatare a spațiilor de joacă pentru copii și a pieselor de 
mobilier urban instalate pe domeniul public al comunei Ciumani 

   Articolul 4. Toți beneficiarii/consumatorii spațiilor de joacă au obligația să respecte 
următoarele reguli: 

4.1. este interzisă utilizarea echipamentelor de către copiii nesupravegheați, cu vârsta 
cuprinsă între 1 și 7 ani; 

4.2. este interzisă utilizarea toboganului de către copiii cu vârsta mai mica de 2 ani și mai 
mare de 14 ani; 

4.3. este interzisă utilizarea echipamentelor de către copiii cu greutatea mai mare de 54 kg; 

4.4. suprafaţa de alunecare a toboganului se utilizează de către un singur copil, fiind 
interzisă utilizarea simultană de 2 utilizatori; 

4.5. este interzisă escaladarea structurilor metalice sau din lemn, a balustrăzilor sau a 
cadrelor de susținere ale echipamentelor de joacă; 

4.6. este interzisă folosirea echipamentelor de joacă de către copiii a căror stare de sănătate 
nu permite aceasta; 

4.7. este interzisă urcarea pe tobogan în sens invers coborârii, alunecarea pe burtă pe 
tobogan sau urcarea în picioare pe acesta; 

4.8. este interzisă folosirea focului deschis în apropierea echipamentelor și introducerea în 
incinta spaţiilor de joacă a substanţelor inflamabile, pirotehnice (petarde, pocnitori, artificii, 
etc.); 

4.9. sunt interzise: săriturile de pe echipamentele de joacă, utilizarea lor în alte scopuri 
decât cele pentru care au fost concepute și utilizarea celor aflate în reparaţii, împrejmuite 
şi/sau semnalizate prin: “Echipament defect, a nu se utiliza! Pericol de accidentare”. 

4.10. este intezis fumatul în perimetrul spațiilor de joacă; 



4.11. sunt interzise: consumul de băuturi alcoolice, accesul persoanelor sub influenţa 
băuturilor alcoolice şi a substanţelor interzise prin lege, precum și posesia sau consumul 
acestora în perimetrul spaţiilor de joacă; 

4.12. sunt interzise: servirea mesei în perimetrul spaţiilor de joacă și consumarea 
alimentelor în timpul utilizării echipamentelor de joacă; 

4.13. este interzisă utilizarea leaganului sau a balansoarului stând în picioare; 

4.14. este interzisă părăsirea scaunului leaganului sau a balansoarului în timpul mișcării 
acestora; 

4.15. este interzisă staționarea în zona activă a leaganului, balansoarului, toboganului și a 
rotativei; 

4.16. este interzisă supraaglomerarea spaţiilor de joacă cu alte persoane ce nu sunt 
însoțitori ai copiilor; 

4.17. este interzisă vandalizarea spaţiilor de joacă: zgârierea, scrierea, vopsirea, murdărirea 
cu orice substanţă, demontarea, mutarea, ruperea, distrugerea echipamentelor de joacă, a 
gardului împrejmuitor, a mobilierului urban (bănci, pubele, lampadare, etc.); 

4.18. este interzis accesul în spațiile de joacă cu animale; 

4.19. este interzisă producerea de zgomot, larmă, utilizarea de aparate radio, CD playere, 
etc. 

4.20. este interzisă folosirea spațiilor de joacă în afara programului de utilizare aprobat; 

4.21. este interzisă acoperirea afişajelor existente în incinta spaţiilor de joacă cu diferite 
tipuri de anunţuri publicitare, programe de evenimente, afişe electorale, grafitti, vopsire, 
etc.; 

4.22. este interzis accesul, circulaţia sau parcarea bicicletelor, scuterelor, motoretelor, 
motocicletelor, ATV-urilor, remorcilor, rulotelor sau autovehiculelor în incinta spaţiilor de 
joacă, excepţie făcând accesul cu biciclete, triciclete sau trotinete pentru copii cu vârsta sub 
7 ani, însoţiţi de părinţi; 

4.23. este obligatorie păstrarea curăţeniei în interiorul şi proximitatea spaţiilor de joacă (să 
nu se arunce gunoaie, reziduuri menajere, ambalaje de orice natură, mucuri de ţigări, coji de 
seminţe, deşeuri sau elemente constructive provenite din reamenajări sau demolări, etc.); 

4.24. toți beneficiarii/consumatorii trebuie să aibă un comportament civilizat şi să respecte 
normele civice de convieţuire; 

4.25. în caz de vreme nefavorabilă (ploaie, vânt, ger și ceață) este interzisă utilizarea 
echipamentelor de joacă. 

 

 



IV. Sancțiuni 

     Articolul 5. Încălcarea obligațiilor prevăzute, atrage după sine aplicarea contravențiilor 
conform legislației în domeniu în vigoare. 

     Articolul 6. Constatarea și sancționarea contravențiilor se va face de către Viceprimarul 
comunei, împuternicit de către Primarul comunei Ciumani. 

   Articolul 7. În cazul în care prin săvârşirea contravenţiei se produce o pagubă, se va face 
menţiunea în procesul-verbal de contravenţie, iar valoarea despăgubirii se va stabili pe baza 
devizului lucrărilor de reparaţii, recuperarea prejudiciului/pagubei urmând să se realizeze în 
conformitate cu prevederile legale. 

   Articolul 8. In cazul în care faptele sunt săvârșite de minori, amenda contravențională și 
cheltuielile pentru refacerea/aducerea la starea inițială a bunurilor în cauză sunt suportate de 
către părinți sau tutorii acestora. 

   Articolul 9. Impotriva procesului-verbal de constatare și sancționare, se poate formula 
plângere contravențională în termen de 15 zile de la data comunicării/înmânării acestuia, 
plângere ce va fi însoțită de copia procesului-verbal de contravenție. 

   Articolul 10. Contravenientul poate achita pe loc sau în termen de 48 ore de la data 
încheierii procesului-verbal, ori după caz, de la data comunicării acestuia, jumatate din 
minimul amenzii prevăzute în actul normativ, agentul constatator făcând mențiune despre 
această posibilitate în procesul-verbal.  

 

Ciumani,la  26 octombrie  2021 

 

 

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ                                  Contrasemnează   pentru legalitate 
     Király Szabolcs                                                    Secretar general: Balogh Zita        
 

 
 


