REGULAMENT DE ORGANIZARE ȘI FUNCȚIONARE A SPAȚIILOR DE
JOACĂ PENTRU COPII SITUATE PE DOMENIUL PUBLIC DIN MUNICIPIUL
PIATRA NEAMȚ

I. INFORMAȚII GENERALE
Art.1. Domeniul de aplicare
(1) Prezentul regulament se aplică locurilor de joacă aflate în administrarea aflate în
administrarea Municipiului Piatra Neamț
(2) Scopul 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 pentru copii, precum și de a asigura folosirea în
condiții de siguranță și de durată a spațiilor de joacă amenajate pe raza Municipiului
Piatra Neamț.
(3) Prevederile prezentului Regulament se compltează cu normele legale aplicabile în
domeniul ordinii și liniștii publice și al protecției mediului, respectiv în regimul
juridic al contravențiilor.
Art.2. Definiții
(1) Spațiu de joacă(loc,teren) - perimetru delimitat și amenajat în scopul agrementului ,în
care este instalat cel puțin un echipament pentru spațiile de joacă.
(2) Echipament pentru spații de joacă – echipament acționat exclusiv prin greutatea sau
forța fizică a omului ,destinat pentru a fi utilizat de copii, pe spațiile de joacă din
Municipiul Piatra Neamț ; din această categorie fac parte : balansoare , carusele ,
leagăne , tobogane, echipamente de cățărat , echipamente de joacă combinate
(complexe de joacă ),etc.
(3) Beneficiarii (utilizatorii) spațiilor de joacă – copiii cu vârstă până în 7 ani numai cu
însoțitor adult și copiii cu vârstă cuprinsă între 7-14 ani.
(4) Deținătorul spațiilor de joacă – Municipiul Piatra Neamț
Art.3. Legislație conexă
- Legea nr.61/1991 pentru sancționarea faptelor de încălcare a unor norme de
conviețuire socială , a ordinii și liniștii publice – republicată;
- Hotărârea Guvernului nr.435/2010 privind regimul de introducere pe piață și de
exploatare a echipamentelor pentru agrement;
- Ordonanța Guvernului nr.21/2002 privind gospodărirea localităților urbane și
rurale ,cu modificările și completările ulterioare;
- Ordinul nr.119/04.02.2014 pentru aprobarea Normelor de igienă și sănătate
publică privind mediul de viață al populației;
- Ordonanța Guvernului nr.2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor;
- Ordinul nr.4/2006 pentru modificarea Prescripției tehnice PT R 19-2002 ,ediția ,
,,Cerințe tehnice de securitate privind echipamentele și instalațiile montate și
utilizate în cadrul parcurilor de distracții și spațiilor de joacă ”;
- HCL nr.228/31.08.2021 - Regulament privind normele de
gospodărire,întreținere,curățenie și estetică în Municipiul Piatra Neamț

II. ACCESUL ȘI OBLIGAȚIILE UTILIZATORILOR SPAȚIILOR
DE JOACĂ
Art.4.Regimul de exploatare a spațiilor de joacă
a) Locurile de joacă sunt accesibile numai în intervalul orar afișat la intrare
b) Utilizatorii trebuie să aibă o ținută și un comportament decent ,în conformitate cu
bunele moravuri și ordinea publică.
c) Utilizatorii trebuie să respecte instrucțiunile de folosire a echipamentelor de joacă,
respectiv limita de vârstă inscripționate pe panoul de avertizare/informare.
d) Spațiile de joacă se utilizează gratuit și responsabil de către beneficiari.
e) Copiii cu vârsta de până la 7 ani vor fi însoțiți obligatoriu de un adult.
f) Copiii cu dizabilități au acces în incinta spațiului de joacă numai sub supravegherea
adulților ,indiferent de vârstă.
g) Pentru sănătatea și siguranța utilizatorilor este interzisă intrarea în raza de acțiune a
echipamentelor a căror componente sunt în mișcare /balans.
h) Pentru sănătatea și siguranța copiilor, este interzis consumul alimentelor în timpul
utilizării echipamentelor de joacă.
i) Echipamentele de tipul rotativelor nu vor fi utilizate de către copiii care prezintă
simptome cum ar fi : rău de înălțime,rău de mișcare,amețeală,etc.
j) Este interzisă folosirea spațiilor de joacă în condiții climaterice nefavorabile:
ploaie,vânt puternic,futună,ceață,gheață sau ninsoare.
k) Este interzis fumatul, accesul persoanelor aflate sub influența băuturilor alcoolice
sau a substanțelor interzise ,cât și consumul acestora în incinta spațiului de joacă.
l) Spațiile de joacă pot fi închise temporar atunci când acest lucru se impune.
m) Nu este permisă escaladarea pe structura echipamentelor de joacă ( cu excepția
echipamentelor destinate cățărării și echilibristici),urcarea pe bănci,garduri.
n) Este interzisă staționarea persoanelor în grupuri,în perimetrul locului de joacă,
pentru alt motiv decât cel de folosire corespunzătoare a spațiului de joacă.
o) Este interzisă introducerea în incinta spațiilor de joacă a substanțelor inflamabile,
pirotehnice (petarde,pocnitori,artificii,etc) sau utilizarea focului deschis în
perimetru.
p) Este interzisă acoperirea panourilor de informare și avertizare existente și a
plăcuțelor inscripționate pe echipamentele de joacă ,cu diferite tipuri de anunțuri
publicitare, programe de evenimente, afișe, grafitti,vopsire,etc.
q) Este interzisă mutarea mobilierului urban:bănci,mese,coșuri etc,amplasat în incinta
spațiului de joacă.
r) Este interzisă deteriorarea spațiilor de joacă ,scrierea ,vopsirea ,demontarea ,mutarea
ruperea, distrugerea echipamentelor de joacă , a gardului împrejmuitor,,a panourilor
informative,a mobilierului urban(bănci ,coșuri ,mese,foișoare,lampadare,etc.)
s) Este interzisă folosirea echipamentelor semnalizate cu indicator ,,defect”sau
,,temporar închis pentru reparații”.
t) Este interzisă folosirea de către adulți a mobilierului din incinta spațiului de joacă în
scopul serviri mesei.
u) În cazul defecțiunilor apărute la echipamentele de joacă ,orice persoană poate
anunța deținătorul spațiului de joacă la numerele de telefon afișate pe panoul de
informare amplasat în incinta spațiului de joacă.
v) În cazul producerii unor evenimente soldate cu avarierea /distrugerea
echipamentelor din dotarea spațiilor de joacă ,administratorul în baza procesului

verbal întocmitde agenții constatatori ,va întocmi devizul de reparație pentru
recuperarea prejudiciului de la vinovat/vinovați.
w) Suprafața de alunecare a toboganului se utilizează de către un singur copil,fiind
interzisă utilizarea simultană de 2 utilizatori.
x) Nu este permisă urcarea pe suprafața de alunecare a toboganului în sens invers și
totodată coborârea cu capul înainte.
y) Leagănul ,caruselul sau balansoarul (cumpăna)vor fi utilizate doar în poziția șezut,
fiind interzisă utilizarea acestora stând în picioare.
z) Leagănul ,caruselul sau balansoarul (cumpăna)vor fi părăsite de utilizatori doar în
momentul în care echipamentul s-a oprit din mișcare , fiind interzisă părăsirea
scaunului leagănului,rotativei sau a balansoarului (cumpenei) în timpul mișcării
acestora.
aa) Este interzis accesul în spațiul de joacă cu animale de companie.
bb) În spațiile de joacă nu este permis accesul cu biciclete( excepție făcând accesul cu
biciclete,triciclete sau trotinete pentru copiii cu vârsta sub 7 ani,însoțiți de un adult )
patine cu rotile, skateboarduri,scutere,motorete ,motociclete,ATV-uri,remorci,rulote
sau autovehicule (cu excepția celor autorizate pentru prestarea de servicii de
amenajare și întreținere, pentru lucrări de interes public,de intervenții la rețelele
edilitare,precum și a celor aflate în misiune).
cc) Pentru evitarea producerii accidentelor ,este interzisă practicarea jocului cu
mingea(fotbal,volei,etc) în incinta spațiilor de joacă.
dd) Este interzisă supraaglomerarea echipamentelor de joacă ,fapt ce ar duce la
accidente.
ee) În incinta spațiului de joacă este interzisă scuturarea covoarelor,uscarea rufelor pe
gardul aferent spațiului de joacă , pe echipamentele de joacă sau mobilierul urban.
ff) Păstrarea curățeniei în incinta spațiului de joacă –este interzis aruncarea de
ambalaje, hârtii, sticle ,țigări,coji de semințe precum și orice fel de alte deșeuri.
gg) Este interzisă intrarea pe suprafețele de tartan cu încălțăminte neadecvată(tocuri
ascuțite sau crampoane)care ar putea afecta aceste suprafețe.

III. SANCȚIUNI
Art.5
(1) Constituie contravenții urmatoarele fapte, dacă nu au fost săvârșite in astfel de condiții încât,
potrivit legii penale să fie considerate infracțiuni și se sancționează după cum urmează:
a) nerespectarea prevederilor art. 4, lit. a, e si f se sancționează cu amendă de la 100 la 200 lei;
b) nerespectarea prevederilor art. 4, lit.cși ff se sancționează cu amendă de la 200 la 500 lei;
c) nerespectarea prevederilor art. 4, lit. s, t și aa se sancționează cu amendă de la 200 la 700 lei;
d) nerespectarea prevederilor art. 4, lit. o, p, r și bb se sancționează cu amendă de la 500 la 1000
lei;
(2) Sancțiunile contravenționale prevăzute prevăzute la alin. (1) se aplică contravenienților, persoane
fizice și juridice.
(3) Pentru contravențiile săvârșite de minorii care au împlinit vârsta de 14 ani, minimul și maximul
amenzilor stabilite pentru faptele săvârșite se reduc la jumătate.
(4) Constatarea contravențiilor și aplicarea sancțiunilor stabilite prin prezentul regulament se face de
către împuterniciții primarului sau de către polițiștii locali din cadrul Poliției Locale a Municipiului
Piatra Neamț,potrivit competenței.

(5) 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, agentul
constatator făcând mențiune despre această posibilitate în procesul-verbal.
(6) Prevederile prezentului regulament referitoare la contravenții se completează cu dispozițiile
Ordonanței Guvernului nr.2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor aprobată cu modificări și
completări ulterioare.

