ROMÂNIA

ANEXĂ

JUDEŢUL ALBA
PRIMĂRIA COMUNEI SĂLIȘTEA
PRIMAR

REGULAMENT DE ORGANIZARE ȘI UTILIZARE A SPAȚIILOR DE
JOACĂ ȘI A TERENURILOR DE SPORT AMPLASATE PE DOMENIUL
PUBLIC AL COMUNEI SĂLIȘTEA, JUDEȚUL ALBA

I. INFORMAȚII GENERALE
Art. 1. Domeniul de aplicare
(1) Prezentul regulament se aplică tuturor locurilor de joacă și terenurilor de
sport amplasate pe domeniul public și este obligatoriu pentru toți utilizatorii.
(2) Prezentele norme stabilesc obligațiile exploatanților locurilor de joacă și
terenurilor de sport amplasate pe domeniul public al comunei, precum și ale
beneficiarilor acestora.
(3) 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 și de pe
terenurile de sport, precum și asigurarea folosirii în condiții de siguranță și de
durată, a locurilor de joacă pentru copii și a terenurilor de sport, amenajate în
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comună.
(4) Prevederile prezentului regulament se completează cu normele legale
aplicabile în domeniul ordinii și liniștii publice și al protecției mediului,
respectiv, în regimul juridic contravențiilor.
Art. 2. Definiții
a) echipament pentru agrement – orice utilaj, instalație sau dispozitiv acționat
prin forța ori greutatea omului, electric, pneumatic, hidraulic, mecanic, ce
funcționează pe un amplasament temporar ori definitiv și care este destinat
agrementului, jocului sau destinderii consumatorilor;
b) echipament pentru spații de joacă – echipament pentru agrement, acționat
exclusiv prin greutatea sau forța fizică a omului, destinat pentru a fi utilizat în
special de copii, pe un spațiu de joacă, temporar ori permanent;
c) spațiu de joacă – perimetru delimitat și amenajat pentru jocul copiilor, în care
este instalat cel puțin un echipament pentru spațiile de joacă;
d) teren de sport - suprafață plană de teren împrejmuită cu gard perimetral din
plasă bordurată și cu porți de acces, amenajat cu dotări sportive (porți de
fotbal/handbal, coșuri de baschet, fileu de tenis/volei);
e) proprietarul spațiilor de joacă și al terenurilor de sport – U.A.T. Săliștea;
f) administrator – Consiliul Local;
g) utilizatori - persoane beneficiare de infrastructura locurilor de joacă și/sau a
terenurilor de sport;
h) beneficiarii spațiilor de joacă – copiii cu vârsta cuprinsă între 1 – 14 ani cu
sau fără însoțitori.
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Art. 3. Legislație conexă
Acte normative conexe care au fost avute în vedere pentru elaborarea
prezentului regulament:
- Legea nr. 286/2009 privind Codul penal, cu modificările și completările
ulterioare;
- Legea nr. 61/1991 pentru sancționarea faptelor de încălcare a unor norme de
conviețuire socială, a ordinii și liniștii publice, republicată;
- Legea nr. 12/1990 privind protejarea populației împotriva unor activități de
producție, comerț sau prestări de servicii ilicite, republicată, cu modificările și
completările ulterioare;
- Legea nr. 24/2007 privind reglementarea și administrarea spațiilor verzi din
intravilanul localităților, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
- H.G. nr. 435/2010 privind regimul de introducere pe piață și de exploatare a
echipamentelor pentru agrement, cu modificările și completările ulterioare;
- O.G. nr. 21/2002 privind gospodărirea localităților urbane și rurale,
cu modificările și completările ulterioare;
- Ordinul nr. 119/2014 pentru aprobarea normelor de igienă și sănătate publică
privind mediul de viață al populației, cu modificările și completările ulterioare;
- O.G. nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor, cu modificările și
completările ulterioare.
II. ACCES
Art. 4. Locurile de joacă și terenurile de sport sunt accesibile publicului, numai
în intervalul orar afișat la intrare. Locurile de joacă se utilizează gratuit de către
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toți utilizatorii.
III. REGIMUL DE EXPLOATARE
Art. 5. (1) Utilizatorii trebuie să aibă o ținută și un comportament decent,
civilizat, în conformitate cu bunele moravuri și ordinea publică şi să respecte
normele civice de convieţuire.
(2) În toate spațiile care fac obiectul prezentului regulament este interzis
accesul

persoanelor

aflate

sub influența

băuturilor

alcoolice

sau

a

stupefiantelor.
(3) Este interzis accesul pe spațiile verzi, integral sau parțial, cu excepția acelor
zone destinate recreerii și semnalizate ca atare.
(4) Utilizatorii sunt obligați să se îndepărteze de copaci și să nu
se adăpostească sub vegetație în caz de furtună sau vreme rea.
(5) Locurile de joacă și terenurile de sport pot fi închise temporar, atunci când
sunt anunțate alerte meteorologice sau ori de câte ori este nevoie, când acest
lucru se impune.
(6) Este interzis accesul în parcelele florare și/sau cu arbuști. Este interzisă
ruperea florilor și a arbuștilor.
(7) Pe spațiile verzi din locurile de joacă este interzis accesul câinilor și pisicilor,
cu excepția “câinilor de conducere” aflați în situații de lucru (cu un ham special)
care însoțesc utilizatorii nevăzători sau aflați în scaun cu rotile.
(8) Câinii clasificați ca fiind periculoși sunt supuși măsurilor restrictive în
vigoare.
(9) În locurile de joacă nu este permis accesul cu biciclete, patine cu rotile,
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scutere nemotorizate sau skateboarduri, cu excepția celor aparținând copiilor
foarte mici, cu vârsta sub 7 ani, însoțiți de adulți.
(10) Este interzis accesul tuturor vehiculelor sau autovehiculelor, cu excepția
celor autorizate (vehicule de serviciu, pentru prestarea de servicii de amenajare
și întreținere, pentru lucrări de interes public, de intervenții la rețelele edilitare,
pentru aprovizionare), precum și al celor aflate în misiune.
(11) Este interzisă utilizarea echipamentelor de către copiii nesupravegheați, cu
vârsta cuprinsă între 1 și 7 ani.
(12) Este interzisă utilizarea toboganului de către copiii cu vârsta mai mică de 2
ani și mai mare de 14 ani.
(13) Este interzisă utilizarea echipamentelor de către copiii cu greutatea mai
mare de 54 kg.
(14) Suprafaţa de alunecare a toboganului se utilizează de către un singur copil,
fiind interzisă
utilizarea simultană de 2 utilizatori.
(15) Este interzisă escaladarea structurilor metalice sau din lemn, a
balustrăzilor sau a cadrelor de susținere ale echipamentelor.
(16) Este interzisă folosirea echipamentelor de către utilizatorii a căror stare
de sănătate nu permite aceasta.
(17) Este interzisă urcarea pe tobogan în sens invers coborârii, alunecarea pe
burtă pe tobogan sau urcarea în picioare pe acesta.
(18) Este interzisă folosirea focului deschis în apropierea echipamentelor și
introducerea în incinta spaţiilor a substanţelor inflamabile, pirotehnice
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(petarde, pocnitori, artificii, etc.).
(19) 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”.
(20) Este intezis fumatul în perimetrul spațiilor de joacă și al terenurilor de
sport.
(21) Sunt interzise: servirea mesei în perimetrul spaţiilor de joacă și
consumarea alimentelor în timpul utilizării echipamentelor de joacă.
(22) Este interzisă utilizarea leagănului sau a balansoarului stând în picioare.
(23) Este interzisă părăsirea scaunului leagănului sau a balansoarului în timpul
mișcării acestora.
(24) Este interzisă staționarea în zona activă a leagănului, balansoarului,
toboganului și a rotativei.
(25) Este interzisă supraaglomerarea spaţiilor de joacă cu alte persoane ce nu
sunt însoțitori ai copiilor.
(26) Este interzisă vandalizarea spaţiilor de joacă și a terenurilor de sport:
zgârierea, scrierea, vopsirea, murdărirea cu orice substanţă, demontarea,
mutarea, ruperea, distrugerea echipamentelor, a gardului împrejmuitor, a
mobilierului urban (bănci, pubele, lampadare, etc.).
(27) Este interzisă producerea de zgomot, larmă, utilizarea de aparate radio,
CD playere, etc.
(28) Este interzisă acoperirea afişajelor existente în incinta spaţiilor de joacă
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cu diferite tipuri de anunţuri publicitare, programe de evenimente, afişe
electorale, grafitti, vopsire, etc.
(29) Este obligatorie păstrarea curăţeniei în interiorul şi proximitatea spaţiilor
de joacă și a terenurilor de sport (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.).
(30) Este interzisă scuturarea covoarelor și uscarea rufelor pe împrejmuirile și
echipamentele din spaţiile de joacă.
(31) Este interzisă staționarea în zona de siguranță a echipamentelor de
joacă.
(32) Utilizatorii terenurilor de sport, indiferent de statutul lor, au
următoarele obligații:
- să folosească terenul de sport și dotările acestuia în conformitate cu
destinația lor;
- să folosească încălțăminte adecvată activităților sportive ținând cont de
suprafața de joc a terenului.
(33) Pe terenul de sport se interzice:
- accesul cu animale de companie, biciclete, role, skateboarduri, scutere sau
cu obiecte care pot duce la degradarea sau murdărirea terenului sintetic;
- accesul pe terenul de sport cu semințe;
- folosirea gumei de mestecat în timpul activităților sportive sau aruncarea
acesteia pe suprafața de joc ori în incinta terenului.
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IV. Regimul de funcționare
Art. 6. (1) Administratorul spațiilor de joacă și al terenurilor de sport,
indiferent dacă spațiul se află pe un amplasament temporar sau permanent,
trebuie să 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, ale Salvării, Pompierilor, Poliției Locale și
Protecției consumatorului;
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;
d) luarea măsurilor necesare reparării oricărei defecțiuni constatate la
echipamente, imediat ce se constată că s-au produs;
e) verificarea spațiilor 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 dotare;
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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 este următorul:
- în perioada 01.04 – 30.09, între orele 08 – 21;
- în perioada 01.10 – 31.03, între orele 09 – 17.
V. JOCURI
Art. 7. Utilizatorii trebuie să respecte instrucțiunile de folosire a echipamentelor
de joacă, respectiv limita de vârstă și cea de greutate inscripționate pe
echipament sau pe panoul de avertizare/informare.
Art. 8. Utilizatorii sunt obligați să folosească echipamentul instalat în parcuri
sau locuri de joacă în funcție de destinație și să se asigure că nu se deteriorează.
Art. 9. Sunt interzise activitățile și jocurile care pot afecta liniștea sau siguranța
pietonilor, deteriorarea plantațiilor și a mobilierului, poluarea punctelor de apă
sau a fântânilor.
Art. 10. În spații de joacă, jocurile cu mingea sunt interzise, fiind permise doar
cele cu baloane ușoare pentru copii, în zone îndepărtate de plantații fragile.
Art. 11. Practicarea jocurilor de nororc neautorizate este interzisă.
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VI. ACTIVITĂȚI
Art. 12. Spectacolele și evenimentele care se preconizează a se desfășura în
spațiile ce fac obiectul prezentului regulament sunt supuse autorizării prealabile
de către Primărie.
Art. 13. Exercitarea oricăror activități comerciale, în spațiile ce fac obiectul
prezentului regulament, este supusă autorizării de către Primărie, lucru valabil
pentru orice ofertă de servicii gratuite sau cu plată (distribuirea de pliante,
propagandă, indiferent de formă).
Art. 14. În incinta terenurilor de sport se vor desfășura numai activități cu
caracter sportiv; în mod excepțional, pot avea loc și alte activități de interes
public, cu aprobarea Primăriei.
Art. 15. Utilizatorii terenului de sport își asumă riscurile oricăror lovituri sau
traumatisme care pot surveni în timpul jocului, ca urmare a utilizării suprafeței
de joc.
Art. 16. Utilizatorii terenului de sport își asumă răspunderea pentru
lucrurile personale și pentru obiectele de preț lăsate nesupreavegheate în
incinta și vecinătatea suprafeței de joc.
Art. 17. Utilizatorii vor putea fi obligați să părăsească imediat terenul de sport
în oricare dintre următoarele situații:
- nerespectarea prezentului regulament;
- folosirea unui limbaj obscen, necuviincios, de gesturi indecente, violente;
- tulburarea liniștii publice prin producerea de zgomote cu orice aparate sau
prin strigăte și larmă de intensitate mare, în special în orele de liniște prevăzute
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de lege;
- săvârșirea oricăror contravenții sau infracțiuni ori fapte incompatibile cu o
conduită sportivă sau de orice altă natură.
VII. Recomandări
Art.

18. Pentru

a

evita

accidentările

de

orice

fel

şi

deteriorarea

echipamentelor, se recomandă utilizarea îmbrăcăminţii fără accesorii metalice
proeminente.
Art. 19. Se recomandă utilizarea în condiţii de siguranţă a leagănelor şi
echipamentelor astfel încât să evite alunecarea/căderea de pe acestea.
Art. 20. Nu se recomandă utilizarea echipamentelor când suprafaţa acestora
este umedă sau acoperită cu gheaţă.
Art. 21. Se recomandă anunţarea/sesizarea defecţiunilor echipamentelor la
Primăria comunei Săliștea.
VIII. Sancțiuni
Art. 22. Încălcarea obligațiilor prevăzute la art. 4, art. 5, alin. 2, 3, 7, 9, 10, 11,
12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 30, 31, 33, constituie
contravenție și se sancționează cu amendă de la 100 lei la 500 lei.
Art. 23. Încălcarea obligațiilor prevăzute la art. 5, alin. 1, 6, 27 constituie
contravenție și se sancționează cu amendă de la 200 lei la 1.000 lei.
Art. 24. Încălcarea obligațiilor prevăzute la art. 5, alin. 28, 29, art. 11
constituie contravenție și se sancționează cu amendă de la 500 lei la 1.500 lei.
Art. 25. Încălcarea obligațiilor prevăzute la art. 13 constituie contravenție și se
sancționează cu amendă de la 500 lei la 5.000 lei, pentru persoane fizice și de
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la 2.000 lei la 20.000 lei pentru persoanele juridice.
Art. 26. Constatarea și sancționarea contravențiilor se va face de către
personalul din cadrul Primăriei comunei Săliștea împuternicite de către primar
și de către și organele de ordine publică.
Art. 27. 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.
Art. 28. În 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.
Art. 29. Împotriva 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 procesuluiverbal de contravenție și se va depune la judecătoria în a cărei circumscripţie a
fost săvârşită contravenţia.
Art. 30. 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,
jumătate din minimul amenzii prevăzute în actul normativ, agentul constatator
făcând mențiune despre această posibilitate în procesul-verbal.
Art. 31. Prevederile pct. VIII se completează cu dispozițiile O.G. nr. 2/2001
privind regimul juridic al contravențiilor, cu modificările și completările
12

ulterioare și cu dispozițiile referitoare la contravenții cuprinse în actele
normative prevăzute la art. 3.

INIŢIATOR,
PRIMAR
Jr. STĂNILĂ AUREL-EMIL

Avizează pentru legalitate,
SECRETAR GENERAL
Jr. IONESCU MIHAELA-ALINA
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