
REGULAMENT DE ORGANIZARE SI UTILIZARE A LOCURILOR DE JOACA
DIN ORASUL RUPEA

I. Introducere
Art. 1. Prezentul regulament stabileste atat obligatiile administratorului si proprietarului,
Orasul Rupea, cat si beneficiarilor spatiilor de joaca, amplasate pe domeniul public al
Orasului Rupea.

Art. 2. Prezentul regulament a fost elaborate in baza urmatoarelor acte normative:
Prevederile H.G. nr. 435 din 28 aprilie 2010 privind regimul de introducere pe piaţă şi de exploatare a
echipamentelor pentru agrement, art. 6 alin. 3
Prevederile  ORDINULUI nr. 98 din 20 februarie 2003 pentru aprobarea Prescripţiei tehnice PT R
19-2002, ediţia 1, "Cerinţe tehnice de securitate privind echipamentele şi instalaţiile montate şi
utilizate în cadrul parcurilor de distracţii şi spaţiilor de joaca" cu modificarile si completarile
ulterioare
Prevederile ORDINULUI nr. 119 din 4 februarie 2014pentru aprobarea Normelor de igienă şi
sănătate publică privind mediul de viaţă al populaţiei cu modificarile si completarile ulterioare

In conformitate cu prevederile Ordonantei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al
contravenţiilor contravenţiilor aprobata prin Legea nr. 180 din 11.04.2002 cu modificarile si
completarile ulterioare

-Ordonanta Guvernului 21/2002 privind gospodarirea localitatilor.
-Legea 215/2001 privind legea administratiei publice locale.

Scopul acestui Regulament este de a asigura exploatarea si folosinta in conditii
corespunzatoare si de durata, a locurilor de joaca amenajate in Orasul Rupea.

II. Definitii
Art. 3.(1) Echipament pentru spatiu de joaca : echipament pentru agrement conceput sau
destinat pentru a putea fi utilizat de copii, la care intervine exclusiv greutatea sau forta fizica
a fiintei umane si destinat folosirii, pe un spatiu colectiv de joaca, temporar sau permanent.
(2) Loc de joaca (spatiu, teren) : perimetru delimitat si amenajat in scopul agrementului in
care este instalat cel putin un echipament pentru spatiile de joaca.
(3) Exploatantul locurilor de joaca : Orasul Rupea prin Aparatul de Specialitate al
Primarului orasului Rupea, coordonator Roman Rares Florin – consilier 1A , iar persoane
responsabile cu intretinerea locurilor de joaca pentru copii: Buja Daniel si Lengyel Ioan
(4) Beneficiarii (utilizatorii) spatiilor de joaca : copiii cu varsta cuprinsa intre 2 si 14 ani, cu
sau fara insotitori.
(5) Responsabil cu supravegherea si verificarea tehnica a echipamentelor pentru spatiile de
joaca :
coordonator Roman Rares Florin – consilier 1A
persoane responsabile cu intretinerea locurilor de joaca pentru copii: Buja Daniel si Lengyel
Ioan care vor asigurarea functionarea in parametrii normali a echipamentelor de joaca.



III. Regimul de functionare

Art. 4. Obligatiile Orasului
Orasul Rupea, indiferent daca spatiul de joaca se afla pe un amplasament temporar sau
permanent, trebuie sa asigure urmatoarele :
-Sa verifice respectarea prezentului regulament.
-Sa verifice executarea lucrarilor de intretinere si reparatii curente in conformitate cu
procedura de inspectie si intretinere a fiecarui echipament.
-Sa propuna amenajarea de noi spatii de joaca, sa intocmeasca documentatiile necesare
investitiilor noi.
-Sa indentifice surse de finantare pentru locuri de joaca.
-Sa realizeze achizitii de echipamente in conformitate cu prevederile
legale in vigoare si cu H.G. nr. 435/2010.
In scopul functionarii :
1. va inventaria si prelua amplasamentele si echipamentele in baza unui proces verbal.
2. Sa raspunda prompt la orice solicitare venita din partea cetatenilor, cat si din partea
oricaror persoane juridice.
3. Sa moteze in spatiile de joaca doar echipamente autorizate de institutiile abilitate.
4.Informarea utilizatorului cu privire la:

-denumirea locului de joaca
-conditiile de utilizare
-datele de identificare a administratorului si locului de joaca
-numerele de telefon utile in situatia producerii unor cazuri de urgenta
5.Sa asigure siguranta si functionarea corecta a echipamentelor din spatiile de joacpentru
copii.

6. Sa planifice lucrarile de reparatii si intretinere si sa le supuna aprobarii catre Primar
7. Sa efectueze lucrarile de intretinere si reparatii curente (curatat, vopsit, gresat, competat
sau nivelat nisip, etc.), iar reparatiile capitale ori de cate ori este necesar.
8. Sa primeasca sesizarile cetatenilor cu privire la defectiunile aparute si sa le remedieze in

cel mai scurt timp posibil.
9. Sa asigure efectuarea reviziilor, reparatiilor si intretinerii echipamentului conform
instructiunilor tehnice furnizate de producator, reprezentatul sau autorizat, sau importator si
atunci cand este cazul, numai cu persoane autorizate conform legii.
10.Sa intocmeasca si sa tina la zi un registru de evidenta cu inspectia, lucrarile de intretinere
si de reparatii:
11.Sa pastreze documentatia tehnica a echipamentelor de joaca.
12.Intocmeste in ultima zi lucratoare a fiecarei luni, un raport cu starea locurilor de joaca si
necesarul de materiale pentru repararea lor, situatie prezentata Primarului
13.Intocmeste saptamanal un raport cu evidenta locurilor de joaca verificate in saptamana
precedenta si locurile de joaca ce urmeaza sa se verifice in saptamana respectiva.
14.Sa cunoasca legislatia si reglementarile in vigoare referitoare la locurile de joaca si sa se
asigure de respectarea acestora.
15.Sa fie prezent la toate inspectiile organelor de indrumare si control, fiind direct responsabil
de rezultatele acestora.



16.Comunicarea defectiunilor la echipamentele de joaca se va face ori de cate ori apar, de
personalul care verifica aceste echipamente, la Registratura UAT Rupea, pentru a fi prezentat
conducerii si a dispune. Pe timpul defectiunii obiectul de joaca va fi oprit prin avertizare cu
placuta “defect” sau banda avertizoare.

IV. Regimul de exploatare al spatiilor de joaca, amenajate pe domeniul public al
Orasului Rupea

Art. 6.
(1)Spatiile de joaca se utilizeaza gratuit de catre toti beneficiarii(utilizatorii).
(2) Echipamentele cu care sunt dotate spatiile de joaca sunt destinate copiilor cu varsta
cuprinsa intre 2 – 14 ani.
(3) Greutatea corporala maxima admisa este specificata pe fiecare echipament
(4) Accesul copiilor in spatiul de joaca este permis cu sau fara insotitori, astfel:
a. copiii cu varsta intre 2 si 7 ani trebuie obligatoriu insotiti de un adult sau de o persoana cu
varsta de peste 14 ani.
b. copiii cu varsta cuprinsa intre 7 si 14 ani au acces in spatiile de joaca si la echipamentele
acestora, si fara insotitor adult.
c. copiii cu dizabilitati au acces in incinta spatiilor de joaca pentru utilizarea echipamentelor
din dotare numai sub supravegherea insotitorilor adulti.
(5)In incita spatiilor de joaca sunt interzise urmatoarele:
a. Utilizarea echipamentelor din dotarea spatiilor de joaca de catre persoane care au varsta
mai mare decat cea inscriptionata.
b. Escaladarea structurilor din lemn si a celor din poliesteri armati cu fibra de sticla,cu
exceptia celor destinate escaladelor.
c. Folosirea echipamentelor defecte.
d. Consumul de bauturi alcoolice in perimetrul spatiilor de joaca.
e. Folosirea de catre adulti a spatiilor de joaca in scopul servirii mesei.
f. Sa se arunce gunoaie, reziduri, ambalaje de orice natura, resturi de tigara, etc.
g. Accesul persoanelor sub influenta bauturilor alcoolice, substantelor afrodisiace sau
halucinogene.
h.Accesul cu animale in spatiu de joaca.
i. Stationarea persoanelor in grupuri, in perimetrul parcului de joaca, pentru alt motiv decat
cel de folosire corespunzatoare a spatiului de joaca.
j. Vandalizarea spatiului de joaca: zgarierea, scrierea, vopsirea, murdarirea cu orice substanta,
ruperea, distrugerea echipamentelor de joaca si a altor piese de mobilier urban(banci, cosuri
de gunoi, lampadare).
k. Aprinderea elementelor constitutive ale echipamentelor de joaca, a cosurilor pentru
deseuri, a bancilor sau utilizarea focului deschis in perimetrul locului de joaca.
l. Satisfacerea necesitatilor fiziologice pe terenul din incinta: folosirea amplasamentului ca
toaleta publica.
m. Folosirea spatiului de joaca de catre copii a caror stare de sanatate poate afecta starea de
sanatate a celorlalti copii.
n. Supraaglomerarea spatiului de joaca de alte persoane care nu sunt insotitori ai copiilor.
o.Tulburarea linistii publice in incinta spatiilor de joaca.



p.Accesul persoanelor, in special copii, in raza de actiune a echipamentelor de joaca cu
scopul evitarii accidentelor.
q. Circulatia sau parcarea in locuri de joaca a autovehiculelor, ATV-uri, scutere, biciclete,
etc.
r. Scuturarea covoarelor, uscarea rufelor pe echipamentele din spatiile de joaca.
s. Utilizarea in incinta a altor jocuri, decat cele care intra in dotarea standard.
t. Demontarea, distrugerea echipamentelor din spatiul de joaca.
u. Executarea de sapaturi, lucrari de retele de utilitati si/sau bransamente in incinta spatiilor
de joaca, fara instiintarea prealabila
(6)Utilizatorii spatiilor de joaca au obligatia de a pastra curatenia in incinta acestora.
(7)In cazul defectiunilor aparute la echipamente orice persoana poate anunta Primaria
Orasului Rupea, la numerele de telefon care vor fi afisate pe un panou, in incinta locului de
joaca.
(8)Eventualele accidente produse vor fi anuntate la Serviciul de Urgente 112

V. Sanctiuni
Art. 7.
(1) Incalcarea dispozitiilor prezentului regulament constituie contraventie si se sanctioneaza
cu amenda, dupa cum urmeaza:
a)Nerespectarea prevederilor art.6 alin.3, alin.4 lit. a,b,c, si alineatul 6 se sanctioneaza cu
amenda de la 50 la 150 lei.
b)Nerespectarea prevederilor art.6 alin.5 lit. a,d,g,i,l,m,n,r, cu amenda de la 100 la 500 lei.
c)Nerespectarea prevederilor art. 6 alin.5 lit. b,c,e,f,h,o,p,q,s, cu amenda de la 200 la 700 lei.
d)Nerespectarea prevederilor art.6 alin.5 lit. j,k,t,u, cu amenda dela 500 la 1000 lei.
e)In cazul in care prin savarsirea contraventiei s-a cauzat o paguba, pe baza ofertei financiare
care a stat la baza achizitiei publice a locurilor de joaca si/sau a devizului intocmit de
societatea care asigura intretinerea acestora, agentul constatator poate stabili si despagubirea
in mod corespunzator, facand mentiunea necesara in procesul – verbal de contraventie.
(2)Sanctiunile contraventionale prevazute la alin.(1) se aplica contravenientilor, persoane
fizice si juridice in conditiile legii.
(3)Pentru contraventiile savarsite de minorii care nu au implinit varsta de 14 ani, minimum si
maximum amenzilor stabilite pentru faptele savarsite se reduc la jumatate.
Art.8 Contraventiile se constata, iar sanctiunile se aplica de catre agentii constatatori,
imputerniciti ai Primarului.
Art.9(1) Contravenientii beneficiaza de posibilitatea achitarii a jumatate din minimum
sanctiunii contraventionale in termen de 48 ore de la data incheierii procesului – verbal ori,
dupa caz, de la data comun icarii acestuia.
(2) Impotriva procesului – verbal de contraventie se poate depune plangere la sediul
emitentului, in termen de 15 zile de la comunicare, aplicandu-se in acest sens, prevederile
Ordonantei Guvernului nr.2/2001, privind regimul juridic al contraventiilor.
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