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                                                                                                                                    Anexa  1  

la Proiectul de Hotărâre nr.2/09.01.2023 

a Consiliului Local al Comunei Miceşti 

 

Regulament de organizare şi funcţionare a locurilor de joacă, publice, pentru copiii din Comuna 

Miceşti, Judeţul Argeş 

 

 

 Art.1 – Introducere 

(1) Prezentul regulament stabileşte obligaţiile ce revin pe de o parte deţinătorului (Comuna 

Miceşti) şi administratorului şi pe de altă parte beneficiarilor ( utilizatorilor) spaţiilor de 

joacă amplasate pe domeniul public al  Comunei Miceşti. 

(2) Scopul prezentului regulament este de a asigura exploatarea în condiţii de siguranţă şi de 

durată a locurilor de joacă pentru copii, amenajate în Comuna Miceşti. 

(3) Prezentul regulament a fost elaborat în baza următoarelor acte normative: 

 - Ordonanţa de Guvern nr. 21/2002, privind gospodărirea localităţilor urbane şi rurale, 

 - Art. 6 alin.(3) din Hotărârea de Guvern nr. 435/2010 privind regimul de introducere pe piaţă şi de 

exploatare a echipamentelor pentru agrement, 

 - Ordinul nr.98/2003 privind aprobarea Prescripţiei tehnice PTR 19/2002, Ed.1, “ Cerinţe tehnice de 

securitate privind echipamentele şi instalaţiile montate şi utilizate în cadrul parcurilor de distracţii şi 

spaţiilor de joacă” cu modificările şi completările ulterioare, 

 - Ordonanţa de Guvern nr. 501/2004 privind modificarea şi completarea PT R 19/2002, 

 -  Ordonanţa de Guvern nr. 4/2006 privind modificarea şi completarea PT R 19/2002, 

 - Ordinul nr. 119/2014, privind aprobarea normelor de igienă şi sănătate publică privind modul de 

viaţă al populaţiei,cu modificările şi completările ulterioare, 

 - Ordonanţei de Guvern nr. 2/2001 privind  regimul juridic al contravenţiilor aprobată prin Legea nr. 

180/2002 cu modificările şi completările ulterioare 

 - OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ. 
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Art.2 - Definiţii 

(1)Loc de joacă (spaţiu, teren): perimetru delimitat şi amenajat în scopul agrementului copiilor în 

care este instalat cel puţin un echipament pentru spaţiile de joacă. 

(2) Echipament pentru spaţiu de joacă: echipament acţionat exclusiv prin greutatea sau forţa 

fizică a omului, destinat pentru a fi utilizat de copii, în spaţiile de joacă. Din această categorie fac 

parte: balansoare, carusele, echipamente de joacă combinate, leagăne, tobogane, echipamente de 

cataract, figurine pe arc. 

(3) Deţinătorul locurilor de joacă: Comuna Miceşti  

(4) Beneficiarii (utilizatorii)spaţiilor de joacă: copiii cu vârsta cuprinsă între 1-7 ani, numai cu 

însoţitori adulţi şi copiii cu vârsta cuprinsă între 7-14 ani. 

(5) Responsabil cu supravegherea şi verificarea tehnică a echipamentelor pentru spaţiile de 

joacă: Administrator, persoane responsabile cu întreţinerea locurilor de joacă pentru copii care 

vor asigura funcţionarea în parametrii normali a echipamentelor de joacă.  

Art. 3 - Obligaţiile Deţinătorului locurilor de joacă (Comuna Miceşti): 

- Verifică respectarea prezentului regulament; 

- Aprobă după verificarea în fapt, propunerile de lucrări de reparaţii şi întreţinere transmise de 

administrator; 

- Verifică executarea lucrărilor de reparaţii  şi întreţinere curente transmise spre decontare de 

către administrator; 

- Stabileşte amenajarea de noi spaţii de joacă; 

- Finanţează înfiinţarea de noi spaţii de joacă; 

- Achiziţionează echipamente în conformitate cu prevederile H.G. nr. 435/2010 şi a legislaţiei 

în vigoare; 

- Asigură documentaţia de înfiinţare a spaţiilor de joacă, după caz- autorizaţie de construire, 

certificate de urbanism; 

- Predarea către administrator a documentaţiilor aferente echipamentelor de joacă; 

- Soluţionează petiţiile cetăţenilor cu privire la starea tehnică a locurilor de joacă, în colaborare 

cu administratorul; 

Art. 4 - Obligaţiile administratorului: 

- Inventariază împreună cu reprezentanţii deţinătorului (Comuna Miceşti) a amplasamentelor 

şi echipamentelor din dotarea spaţiilor de joacă şi le preia în baza unui process-verbal; 

- Montează doar echipamente autorizate de instituţiile abilitate; 

- Montează placuţe prin care informează utilizatorii cu privire la: denumirea locului de 

joacă, condiţiile de utilizare a locului de joacă, datele de identificare ale 

administratorului, numere de telefon utile în cazuri de urgenţă; 
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- Înainte de punerea în funcţiune a echipamentelor de joacă din Comuna Miceşti să se asigure că 

-  

-  pe fiecare  pe  fiecare echipament sunt inscripţionate lizibil, durabil şi vizibil conform cerinţelor 

legale, următoarele informaţii: denumire echipament, codul de identificare şi seria 

echipamentului de joacă, anul de fabricaţie, producătorul/ reprezentantul autorizat al 

producătorului/importatorului (denumirea completă, adresa,datele de contact), 

caracteristicile tehnice, numărul certificatului de conformitate; 

- Obţine şi deţine documentaţia tehnică ( certificate de conformitate, etc.) pentruechipamentele 

montate şi utilizate în spaţiile de joacă din Comuna Miceşti; 

- Păstrează documentaţia furnizată de către producător, reprezentantul său autorizat sau de 

importator, după caz, pentru echipamentele pentru spaţiilor de joacă; 

- Asigură efectuarea reviziilor, reparaţiilor şi întreţinerii echipamentelor pentru spaţiile de joacă 

conform instrucţiunilor tehnice furnizate de către producător, reprezentantul autorizat al 

producătorului/importatorului şi numai atunci când este cazul, numai cu personae autorizate 

conform legii; 

- Efectuează lucrările de întreţinere şi reparaţii curente ( curăţat, vopsit, gresat, înlocuit tartan, etc.) 

iar reparaţiile capital ori de câte ori este necesar, cu personal calificat; 

- Întocmeşte şi tine la zi un Registru de evidenţă cu inspecţia , lucrările de întreţinere şi de 

reparaţii; 

- Primeşte sesizările cetăţenilor cu privire la defecţiunile apărute şi le remediază în cel mai scurt 

timp posibil; 

- Intervine imediat pentru securizarea zonei/dezafectarea echipamentului sau închiderea locului de 

joacă în cazul unei defecţiuni care poate pune în pericol siguranţa copiilor; 

- Întocmeşte în ultima zi lucrătoare a fiecărei luni, un raport cu starea   locurilor de joacă şi 

necesarul de material pentru repararea lor , situaţie prezentată primarului; 

- Propune scoaterea din uz şi casarea echipamentelor de  joacă care nu mai pot asigura siguranţa 

beneficiarilor din cauza exploatării necorespunzătoare sau vandalizării; 

- Asigură întreţinerea/mentenanţa echipamentelor de joacă instalate în amplasamentele spaţiilor de 

joacă, în baza unei planificări cu lucrări periodice, aprobată în prealabil de către deţinătorul 

locului de joacă; 

-  În cazuri de urgenţă sesizate telefonic de către utilizatorii locurilor de joacă, intervine în maxim 

1 oră pentru remedierea defecţiunilor sau pentru oprirea temporară/închiderea locului de joacă cu 

bandă avertizoare şi plăcuţă “echipament defect” sau “loc de joacă închis”; 

Art. 5 – Regimul de exploatare a spaţiilor de joacă 

a) Spaţiile de joacă se utilizează gratuit de copiii cu vârsta cuprinsă între 1-14 ani. 

b) Persoanelor cu vârsta mai mare de 14 ani sau persoanelor a căror greutate corporală o 

depăşeşte pe cea inscripţionată pe echipamente, le este interzisă utilizarea  echipamentelor de 

joacă pentru copii. 

c) Suprafaţa de alunecare a toboganului se utilizează de către un  singur copil, fiind interzisă 

utilizarea simultană de 2 copii. 

d) Nu este permisă urcarea pe suprafaţa de alunecare a toboganului în sens invers şi totodată 

coborârea pe acesta cu capul înainte. 

e) Echipamentele de tipul rotativelor nu vor fi utilizate de către copiii care prezintă simptome 

cum ar fi: rău de înălţime, ameţeală, rău de mişcare; 
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f) Pentru sănătatea şi siguranţa copiilor, este interzis consumul de alimente în timpul utilizării 

echipamentelor de joacă; 

g) Pentru sănătatea şi siguranţa copiilor, esteinterzisă intrarea în raza de acţiune a 

echipamentelor ale căror componente sunt în mişcare/balans; 

h) Leagănul, caruselul sau balansoarul vor fi utilizate doar în poziţia şezut, fiind interzisă 

utilizarea acestora stand în picioare; 

i)  Leagănul, caruselul sau balansoarul vor fi părăsite de copii doar în momentul în care 

echipamentul s-a oprit din mişcare , fiind interzisă părăsirea acestora în timpul mişcării; 

j) Copiii cu vârsta de până la 7 ani trebuie să fie însoţiţi , obligatoriu, de un adult; 

k) Copiii cu dizabilităţi au acces numai sub supravegherea adulţilor; 

l) Utilizarea spaţiilor de joacă se face conform programului de funcţionare afişat la intrarea la 

fiecare loc de joacă; 

m) Beneficiarii trebuie să păstreze curăţenia în interiorul şi proximitatea spaţiilor de joacă (să nu 

arunce deşeuri de orice natură: ţigări, coji de seminţe, doze, peturi…etc.); 

n) Se interzice utilizarea echipamentelor de joacă în alte scopuri decât au fost concepute. 

o) Este interzis accesul în spaţiulde joacă cu animale de companie; 

p) 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 copiii cu vârsta sub 

7 ani, însoţiţi de adulţi; 

q) Se interzice consumul de mâncare, băuturi alcoolice (sancţionat conform Legii nr.61/1991) în 

interiorul şi proximitatea spaţiilor de joacă; 

r) Se interzice staţionarea persoanelor în grupuri, în perimetrul spaţiilor de joacă, pentru un alt 

motiv decât cel de folosire corespunzătoare a spaţiilor de joacă; 

s) Este interzisă vandalizarea spaţiilor de joacă: zgârierea, scrierea, vopsirea, murdărirea cu 

orice substanţă, demontarea, mutarea, ruperea, distrugerea  echipamentuluide joacă, a 

gardului împrejmuitor, a panourilor informative, a mobilierului urban (bănci, pubele, 

lampadare..etc.) şi a arbuştilor ornamentali; 

t) Este interzisă introducerea în incinta spaţiilor de joacă a substanţelor inflamabile, pirotehnice 

(petarde, pocnitori, artificii) sau utilizarea focului deschis; 

u) Se interzice servirea mesei sau fumatul ( sancţionat conform Legii nr.349/2002 completată de 

Legea nr. 15/2016) în incinta spaţiilor de joacă; 

v) Se interzice satisfacerea necesităţilor fiziologice în incinta şi perimetrul spaţiilor de joacă; 

w) Este interzisă folosirea spaţiilor de joacă de către copii a căror stare de sănătate poate afecta 

starea desănătate a celorlalţi copii; 

x) Se interzice tulburarea ordinii şi liniştii publice în incintaspaţiilor de joacă; 

y) Se interzice supraaglomerarea spaţiului de joacă de alte personae care nu sunt însoţitori ai 

copiilor; 

z) Este interzisă folosirea spaţiilor de joacă în condiţii climaterice nefavorabile: ploaie, vânt 

puternic, ceaţă, gheaţă sau ninsoare); 

aa) În cazul defecţiunilor apărute la echipamente, orice persoană poate anunţa deţinătorul sau 

administratorul la numerele de telefon care vor fi afişate pe un panou, în incinta spaţiilor de 

joacă; 

bb) Eventualele accidente vor fi semnalate la Seviciul de urgenţă 112. 
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cc) În cazul producerii unor evenimente soldate cu avarierea/distrugerea echipamentelor din 

dotarea spaţiilor de joacă, administratorul, în baza procesului-verbal întocmit de 

repezentantul primăriei, va întocmi devizul de reparaţie pentru recuperarea prejudiciului de la 

vinovat/vinovaţi; 

Art. 7- Sancţiuni 

a) Încălcarea dispoziţiilor prezentului Regulament constituie contravenţie şi se sancţionează după 

cum urmează: 

b) Nerespectarea prevederilor art.5, lit.j,k,m se sancţionează cu amendă de la 100 la 200 lei; 

c) Nerespectarea prevederilor art.5, lit. a, art. 6 lit. bşi o se sancţionează cu amendă de la 200 la 500 

lei; 

d) Nerespectarea prevederilor art. 6 lit. d,k şi l se sancţionează cu amendă de la 200 la 700 lei; 

e) Nerespectarea prevederilor art. 6 lit. e, g, I şi j se sancţionează cu amendă de la 500 la 1000 lei; 

(1) Sancţiunile contravenţionale prevăzute la alin.(1) se aplică contravenienţilor personae fizice 

şi juridice. 

(2) Pentru contravenţiile săvârşite de minori care au împlinit vârsta de 14 ani, minimul şi 

maximul amenzilor stabilite pentru faptele săvârşite se reduc la jumătate. 

(3) Constatarea contravenţiilor şi aplicarea sancţiunilor stabilite prin prezentul Regulamentse 

face prin process-verbal de constatare şi sancţionare a contravenţiilor încheiat de către: 

- Persoane împuternicite în acest scop prin dispoziţia primarului; 

- Personalul din cadrul Direcţiei Poliţiei Locale; 

- Ofiţerii şi agenţii de poliţie; 

- Ofiţerii şi agenţii de jandarmi. 

(4) Contravenientul poate achita , în termen de cel mult 15 zile de la data înmânării sau 

comunicării procesului-verbal, jumătate din minimul amenzii prevăzute de prezentul 

Regulament, în 48 ore, agentul constatator făcând menţiune despre această posibilitate în  

procesul-verbal. 

(5) Contravenţiilor prevăzute la alin.(1) li se aplică dispoziţiile legislaţiei în vigoare. 

 

ÎNTOCMIT  

 

CONSILIER LOCAL 

Claudia-Mariana DUMITRU 

 

  


