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Anexa la HCL................. 

 

 

REGULAMENT DE ORGANIZARE ȘI  FUNCȚIONARE A SPAȚIILOR DE JOACĂ 

SITUATE PE DOMENIUL PUBLIC AL MUNICIPIULUI CONSTANȚA 

 

 

Cap. 1. INTRODUCERE 

Art. 1. Prezentul regulament stabilește obligațiile ce revin pe de o parte administratorului și 

proprietarului - Municipiul Constanța și beneficiarilor (utilizatorilor) spațiilor de joacă amplasate pe 

domeniul public al acestei autorități administrativ-teritoriale. 

Art. 2. Prezentul regulament a fost elaborat în baza următoarelor acte normative: 

Hotărârea Guvernului nr. 435/2010 privind regimul de introducere pe piață și exploatare a 

echipamentelor pentru agrement; 

Prescripția tehnică PT R 19/2002 “Cerințe tehnice de securitate privind instalațiile și echipamentele 

montate și utilizate în cadrul parcurilor de distracție și a spațiilor de joacă”; 

Legea 64/2008 republicată, CAP IV - Obligaţiile şi responsabilităţile deţinătorilor/utilizatorilor de 

instalaţii/echipamente 

Prescripția tehnica PT CR4/2009; 

Standardele Europene SR EN I 176/2002 cu modificările ulterioare A1-2003; 

Ordinul nr. 501/2004 privind modificarea și completarea PT R 19/2002; 

Ordinul nr. 4/2006 privind modificarea și completarea PT R 19/2002; 

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; 

Ordonanța Guvernului nr. 21/2002 privind gospodărirea localităților; 

Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală; 

 

Scopul prezentului Regulament este de a asigura exploatarea în condiții de siguranță și de durată, a 

locurilor de joacă pentru copii amenajate în Municipiul Constanța. 

Referirile făcute în prezentul Regulament sunt cu titlu de drepturi/obligații și sancțiuni și se referă la 

următoarele standarde: 

SR EN 71-8:2004 - Securitatea jucăriilor. Partea 8: Leagăne, tobogane, jucării pentru activități similare 

de uz familial, în exterior și în interior; 
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SR EN I 176-1:2003 - Echipamente pentru spații de joacă. Partea 1: Cerințe de securitate și metode de 

încercare generale; 

SR EN I 176-1:2003/A 1:2003 - Echipamente pentru spații de joacă. Partea I: Cerințe de securitate și 

metode de încercare generale; 

SR EN I !76-l:2003/A2:2003 - Echipamente pentru spații de joacă. Partea I: Cerințe de securitate și 

metode de încercare generale; 

SR EN 1 176-1:2003/AC:2003 - Echipamente pentru spații de joacă. Partea I: Cerințe de securitate și 

metode de încercare generale; 

SR EN I 176-2:2002 - Echipamente pentru spații de joacă. Partea 2: Cerințe de securitate specifice 

suplimentare și metode de încercare pentru leagăne; 

SR EN 1 176-2:2002/A 1:2003 - Echipamente pentru spații de joacă. Partea 2: Cerințe de securitate 

specifice suplimentare și metode de încercare pentru leagăne; 

SR EN I 176-3:2002 - Echipamente pentru spații de joacă. Partea 3: Cerințe de securitate specifice 

suplimentare și metode de încercare pentru tobogane; 

SR EN I 176-3:2002/A 1:2003 - Echipamente pentru spații de joacă. Partea 3: Cerințe de securitate 

specifice suplimentare și metode de încercare pentru tobogane; 

SR EN I 176-4:2002 - Echipamente pentru spații de joacă. Partea 4: Cerințe de securitate specifice 

suplimentare și metode de încercare pentru mijloace de transport pe cablu; 

SR EN 1176-4:2002/A 1:2003 - Echipamente pentru spații de joacă. Partea 4: Cerințe de securitate 

specifice suplimentare și metode de încercare pentru mijloace de transport pe cablu; 

SR EN 1176-5:2002 - Echipamente pentru spații de joacă. Partea 5: Cerințe de securitate specifice 

suplimentare și metode de încercare pentru manejuri; 

SR EN I 176-5:2002/AC:2003 - Echipamente pentru spații de joacă. Partea 5: Cerințe de securitate 

specifice suplimentare și metode de încercare pentru manejuri; 

SR EN 1 176-6:2002 - Echipamente pentru spații de joacă. Partea 6: Cerințe de securitate specifice 

suplimentare și metode de încercare pentru echipamente oscilante; 

SR EN I I 76-6:2002/A 1:2003 - Echipamente pentru spații de joacă. Partea 6: Cerințe de securitate 

specifice suplimentare și metode de încercare pentru echipamente oscilante; 

SR EN I 176-7:2002 - Echipamente pentru spații de joacă. Partea 7: Ghid de instalare, de control, de 

întreținere și de utilizare; 

SR EN ISO 12100-1:2004 - Securitatea mașinilor. Concepte de bază, principii generale de proiectare. 

Partea 1: Terminologie de bază, metodologie; 

SR EN ISO 12100-2:2004 - Securitatea mașinilor. Concepte de bază, principii generale de proiectare; 

SR EN 292-1:1996 -Securitatea mașinilor. Concepte de bază, principii generale de proiectare. Partea 1 

:Terminologie de bază, metodologie; 

SR EN 292-2+A1:1998 - Securitatea mașinilor. Concepte de bază, principii generale de proiectare. 

Partea 2: Principii și condiții tehnice; 



 

3 
 

SR EN 719:1995 - Coordonarea sudării. Sarcini și responsabilități; 

SR EN 1050:2000 - Securitatea mașinilor. Principii pentru aprecierea riscului. 

 

Cap. 2. DEFINIȚII 

Echipament pentru spațiul de joacă - echipament pentru agrement, conceput sau destinat pentru a fi 

utilizat în special de copii, la care intervine exclusiv greutatea sau forța fizică a ființei umane și destinat 

folosirii pe un spațiu colectiv de joacă, temporar sau permanent (art. 2 litera b din H.G. nr. 1 102/2002); 

Echipamente de Street fitness - echipament pentru agrement, conceput sau destinat pentru a fi 

utilizat de adulți sau adolescenți, în vederea efectuării de exerciții de tonifiere sau dezvoltare a 

musculaturii, la care intervine exclusiv greutatea sau forța fizică a ființei umane și destinat folosirii pe 

un spațiu colectiv, temporar sau permanent, în incinta sau apropierea locurilor de joacă sau parcurilor 

publice; 

Spațiu de joacă (loc, teren) - perimetru delimitat și amenajat în scopul agrementului în care este 

instalat cel puțin un echipament pentru spațiile de joacă; 

Deținătorul locurilor de joacă -Municipiul Constanța; 

Responsabil cu supravegherea, verificarea tehnică, întreținerea și repararea echipamentelor pentru 

spațiile dejoacă este persoana juridică ce deține calitatea de operator al serviciului public de reparații 

și întreținere a locurilor de joacă sau contractantul căruia i s-au atribuit aceste servicii/lucrări prin 

achiziție publică, pentru asigurarea funcționării în parametrii normali a echipamentelor de joacă; 

Beneficiarii finali (utilizatorii spațiilor de joacă) - copiii cu vârstă de până la 14 ani. Copii cu vârsta mai 

mică de 7 ani vor fi însoțiți în mod obligatoriu de un adult. 

Cap. 3. REGIMUL DE FUNCȚIONARE 

Art. 3.1 Obligațiile Municipiului Constanța  

în sensul respectării prezentului regulament de organizare și funcționare a locurilor de joacă, 

Municipiul Constanța are obligația de a efectua următoarele: 

• 3.1.1. Să verifice modul de prestare a serviciilor de curățenie și de executare a lucrărilor de 

întreținere, revizii și reparații în conformitate cu SR EN 1 176-7:2002 -“Echipamente pentru 

spații de joacă. Partea 7: Ghid de instalare, de control, de întreținere și de utilizare”, pentru 

fiecare tip de echipament în parte, de către firmele care au contractat aceste servicii și lucrări; 

• 3.1.2. Să se asigure, prin activitatea delegată/contractată firmelor menționate la art. 3.1.1, de 

funcționarea corectă a echipamentelor din spațiile de joacă, în condiții de siguranță și 

securitate; 

• 3.1.3. Să asigure prezența la toate inspecțiile organelor de control prin personal de 

specialitate; 

• 3.1.4. Să întocmească periodic, în funcție de sesizările primite și de rezultatele verificărilor 

efectuate în teren, o fișă de constatări, observațiile cuprinse în aceasta fiind transmise cu 

celeritate firmei contractate să execute remedierea; 

• 3.1.5. Să obțină și să dețină documentația tehnică (certificate de conformitate, etc.) pentru 

echipamentele montate și utilizate în spațiile de joacă; 



 

4 
 

• 3.1.6. Să asigure procurarea de echipamente destinate spațiilor de joacă numai în condițiile 

respectării legislației în vigoare; 

• 3.1.7. Să informeze beneficiarii în legătură cu denumirea echipamentelor din spațiile de joacă, 

potențialele pericole, modul adecvat de utilizare și comportamentul utilizatorilor; 

• 3.1.8. Să propună scoaterea din uz a echipamentelor de joacă, respectiv echipamentelor de 

fitness care nu mai pot asigura securitatea consumatorilor (beneficiarilor), din cauza uzurii, 

respectiv a exploatării necorespunzătoare sau vandalizării; 

• 3.1.9. Să asigure respectarea ordinii în spațiile de joacă prin intermediul Poliției Locale, care va 

aplica, atunci când se impune, sancțiunile prevăzute pentru încălcarea regulamentului de 

utilizare a spațiilor de joacă sau a legislației în domeniu; 

• 3.1.10. Să aducă la cunoștința beneficiarilor programul de funcționare al spațiilor de joacă, prin 

afișaje montate în incinta acestora; 

Art. 3.2 Obligațiile responsabilului cu supravegherea, verificarea tehnică, întreținerea și repararea 

echipamentelor pentru spațiile de joacă 

• 3.2.1. Să efectueze lucrările de  întreținere, reparații și revizii la locurile de joacă din Municipiul 

Constanța, potrivit obligațiilor asumate prin contract, respectând planificările întocmite de 

către personalul Serviciului Amenajări Urbane din cadrul Primăriei Municipiului Constanța; 

• 3.2.2. Să asigure cel puțin două echipe distincte, fiecare formată din personal calificat (minim 

2 persoane), care să lucreze în regim de permanență, pentru verificarea locurilor de joacă, 

având următoarele atribuții: 

• a) Verificarea zilnică, prin deplasarea în teren, a stării tehnice a spațiilor de joacă din municipiul 

Constanța, situate în zona aflată în întreținere, potrivit contractului, în vederea depistării și 

remedierii în regim de urgență a eventualelor defecte constatate și executării lucrărilor 

prevăzute în "‘planificările întocmite”, comunicate de către beneficiar; 

• b) întocmirea proceselor verbale de constatare atunci când depistează distrugeri ale 

echipamentelor de joacă produse ca urmare a vandalizărilor sau folosirii necorespunzătoare a 

acestora. 

Fiecare echipă va fi deservită de un autovehicul dotat cu necesarul de scule și dispozitive. 

• 3.2.3. Să participe la raportarea și cercetarea eventualelor accidente împreună cu personalul 

compartimentului de specialitate din cadrul Primăriei Municipiului Constanța; 

• 3.2.4. în cazul lucrărilor urgente, să remedieze în cel mai scurt timp posibil defecțiunile sesizate 

și comunicate către sau de către Serviciul Amenajări; 

• 3.2.5. Să semnalizeze corespunzător zona în vederea evitării producerii unor accidente, în 

situația lucrărilor urgente, determinate de necesitatea demontării echipamentelor sau a unor 

părți componente ale acestora, precum de transportul echipamentelor sau părților 

componente la atelierul specializat (pentru executarea unor reparații care nu se pot realiza 

decât în atelier). Semnalizarea și protejarea zonei se va realiza prin împrejmuirea locului și 

aplicarea la vedere a afișajului „Pericol de accident.” sau „Echipament defect, a nu se utiliza, 

pericol de accident.”. 

• 3.2.6. Să păstreze documentația tehnică a echipamentelor de joacă; 
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• 3.2.7. Să cunoască legislația și reglementările în vigoare referitoare la locurile de joacă și să se 

asigure de respectarea acestora; 

• 3.2.8. Să fie prezent, prin reprezentant, la toate inspecțiile organelor de îndrumare și control; 

• 3.2.9. Prestatorul este direct răspunzător de eventualele accidente survenite ca urmare a 

întreținerii necorespunzătoare a pieselor și echipamentelor de joacă și va suporta eventualele 

despăgubiri. 

Art. 3.3. RECOMANDĂRI, INSTRUCȚIUNI, REGULI ȘI INTERDICȚII PRIVIND REGIMUL DE EXPLOATARE 

A ECHIPAMENTELOR DE JOACĂ, AMENAJATE ÎN MUNICIPIULUI CONSTANȚA, APLICABILE 

BENEFICIARULUI FINAL 

(adică utilizatorilor spațiilor de joacă) 

• 3.3.1. Echipamentele cu care sunt dotate spațiile de joacă sunt destinate copiilor cu vârsta 

cuprinsă între 2-14 ani. Greutatea corporală maximă admisă pentru echipamentele de joacă, 

este cea indicată de către producător/furnizor. 

• 3.3.2. Suprafața de alunecare a toboganului se utilizează de către un singur copil, fiind interzisă 

utilizarea simultană de 2 utilizatori . 

• 3.3.3. Nu este permisă urcarea pe suprafața de alunecare a toboganului în sens invers și 

totodată coborârea pe aceasta cu capul înainte. 

• 3.3.4. Nu este permisă escaladarea pe structura echipamentelor de joacă cu excepția 

echipamentelor special destinate cățărării și echilibristicii. 

• 3.3.5. Echipamentele de tipul rotativelor nu vor fi utilizate de către copii care prezintă 

simptome cum ar fi: rău de înălțime, rău de mișcare, amețeală, etc.. 

• 3.3.6. Pentru sănătatea și siguranța copiilor, se recomandă a nu se consuma alimente în timpul 

utilizării echipamentelor de joacă. 

• 3.3.7. Pentru sănătatea și siguranța utilizatorilor este interzisă intrarea în raza de acțiune a 

echipamentelor a căror componente sunt în mișcare/balans. 

• 3.3.8. Leagănul, rotativa sau balansoarul (cumpăna) vor fi utilizate doar în poziția șezut, fiind 

interzisă utilizarea acestora stând în picioare. 

• 3.3.9. Leagănul, rotativa 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.  

• 3.3.10. Este interzisă punerea în mișcare a echipamentelor din interiorul razei de acțiune a 

acestora. 

• 3.3.11. Este interzisă utilizarea echipamentelor aflate în reparații, împrejmuite și/sau 

semnalizate prin “Echipament defect, a nu se utiliza. Pericol de accidentare”. 

• 3.3.12 Copiii care intră în locul de joacă vor fi supravegheați în permanență de către adultul 

însoțitor. Alegerea de către copil a echipamentului pentru joacă se va face cu consimțământul 

și sub responsabilitatea adultului însoțitor. 
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• 3.3.13 Părinții răspund de starea de sănătate a copiilor aduși la locul de joacă. Este interzisă 

prezentarea copilului care suferă de afecțiuni infecțioase/transmisibile, la locul de joacă. In 

cazul copiilor care poartă ochelari se recomandă o atenție sporită din partea părinților. 

• 3.3.14 Copiii vor fi îmbrăcați cu haine potrivite / echipament adecvat, părinții urmând să 

acorde atenție articolelor vestimentare care pot fi antrenate în echipamentele de joacă (de 

exemplu: glugi, fulare, eșarfe, diverse șnururi în zona gâtului, etc.). 

Art. 3.4 Obligațiile comune ale cetățenilor referitoare la spațiile de joacă pentru copii 

• 3.4.1. Dotările spațiilor de joacă de pe raza municipiului Constanța se utilizează gratuit de către 

toți beneficiarii (utilizatorii); 

• 3.4.2 Beneficiarii sunt obligați să respecte programul de funcționare afișat la intrarea în spațiul 

de joacă; 

• 3.4.3 Beneficiarii 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; 

• 3.4.4 Să păstreze curățenia în interiorul și proximitatea spațiilor de joacă (să nu arunce 

gunoaie, reziduuri menajere, ambalaje de orice natură, mucuri de țigări, coji de semințe, 

deșeuri sau elemente constructive provenite din reamenajări sau demolări, etc.); 

• 3.4.5 Să aibă un comportament civilizat și să respecte normele civice de conviețuire; 

• 3.4.6 Se interzice utilizarea echipamentelor în alte scopuri decât cele pentru care au fost 

concepute; 

• 3.4.7 Este interzis accesul persoanelor sub influența băuturilor alcoolice și a substanțelor 

interzise prin lege, precum și posesia sau consumul acestora în perimetrul spațiului de joacă; 

• 3.4.8 Este interzis accesul în spațiul de joacă cu animale de companie; 

• 3.4.9  Este interzis accesul, circulația sau parcarea bicicletelor, scuterelor, motoretelor, 

motocicletelor, ATV-urilor, remorcilor, rulotelor sau autovehiculelor în incinta locului de joacă, 

excepție făcând accesul cu biciclete, triciclete sau trotinete pentru copii cu vârsta sub 7 ani, 

însoțiți de părinți; 

• 3.4.10 Pentru evitarea producerii accidentelor, este interzisă practicarea jocului cu mingea 

(fotbal, baschet, volei, etc) în incinta spațiilor de joacă, cu excepția celor care sunt prevăzute 

cu terenuri de sport destinate special practicării acestor jocuri; 

• 3.4.11 Este interzisă utilizarea focului deschis în perimetrul spațiilor de joacă; 

• 3.4.12 Este interzisă vandalizarea spațiului de joacă: zgârierea, scrierea, vopsirea, murdărirea 

cu orice substanță, demontarea, mutarea, ruperea, incendierea, distrugerea echipamentelor 

de joacă, a elementelor constitutive, a gardului împrejmuitor, a mobilierului urban (bănci, 

pubele, lampadare, etc.) și a materialului dendro - floricol; 

• 3.4.13 Este interzisă mutarea mobilierul urban: bănci, coșuri, etc.; 

• 3.4.14 Este interzisă acoperirea afișajelor existente în incinta locurilor de joacă cu diferite tipuri 

de anunțuri publicitare, programe de evenimente, afișe electorale, graffitti, vopsire, etc.; 

• 3.4.15 Este interzisă utilizarea la un volum necorespunzător a aparaturii audio; 
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• 3.4.16 Este interzisă introducerea în incinta spațiilor de joacă a substanțelor inflamabile, 

pirotehnice (petarde, pocnitori, artificii, etc.); 

• 3.4.17 Este interzisă efectuarea de fapte de comerț sau vânzarea sub orice formă de bunuri 

sau produse alimentare în incinta spațiilor de joacă. 

Cap. 4. RECOMANDĂRI 

Art. 4.1. Accesul copiilor în incinta spațiului de joacă se va face doar sub supravegherea adulților sau 

însoțiți de către aceștia. 

Art. 4.2. Pentru a evita accidentările de orice fel și deteriorarea echipamentelor de joacă, se 

recomandă utilizarea îmbrăcămintei  fără accesorii metalice proeminente. 

Art. 4.3. Se recomandă utilizarea în condiții de siguranță a leagănelor și echipamentelor de joacă astfel 

încât să evite alunecarea/căderea de pe acestea; 

Art. 4.4. Nu se recomandă utilizarea echipamentelor când suprafața acestora este umedă sau 

acoperită cu gheață; 

Art. 4.5. Se recomandă anunțarea/sesizarea defecțiunilor echipamentelor către Primăria Municipiului 

Constanța, telefonic, în scris sau prin poștă electronică. 

Cap. 5. SANCȚIUNI 

Art. 5.1. Nerespectarea obligațiilor prevăzute la Cap. 3.3, punctele 3.3.1 1, respectiv cap. 3.4. punctele 

3.4.3, 3.4.6, 3.4.8 și 3.4.13, constituie contravenție și se sancționează contravențional cu amendă 

cuprinsă între 500 - 1.000 lei; 

Art. 5.2. Nerespectarea obligațiilor prevăzute la Cap. 3.4. punctul 3.4.4., 3.4.7, 3.4.9, 3.4.12, 3.4.14, 

3.4.15, 3.4.16 constituie contravenție și se sancționează contravențional cu amendă cuprinsă între 

1.000 - 2.000 lei, atât timp cât nu se încadrează ca infracțiune; 

Art. 5.3. In cazul în care prin săvârșirea contravenției se produce o pagubă, se va face mențiunea în 

procesul verbal de contravenție, iar valoarea despăgubirii se va stabili pe baza devizului lucrărilor de 

reparații, recuperarea prejudiciului/pagubei urmând să se realizeze în conformitate cu prevederile 

legale; 

Art. 5.4. Constatarea și sancționarea contravențiilor stabilite la punctele 5.1.2., 5.3. și 5.4 se realizează 

de către polițiștii locali din cadrul Direcției Generale Poliția Locală Constanța. 

Cap.6. DISPOZIȚII FINALE 

Prevederile capitolelor 3, 4 și 5 din prezentul regulament se aplică și în cazul echipamentelor de Street 

fitness definite în partea introductivă a acestuia. 

Dispozițiile prezentului Regulament intră în vigoare la data adoptării sale prin Hotărâre de Consiliu 

Local, adusă la cunoștința prin publicarea pe site-ul www.primaria-constanța.ro 
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NOTĂ DE FUNDAMENTARE 
privind adoptarea”Regulamentului de organizare și  funcționare a spațiilor de 

joacă situate pe domeniul public al municipiului Constanța” 

 
 

Implementarea unor proiecte privind amenajarea de locuri noi de joacă în 
municipiul Constanţa, respectiv reamenajarea celor existente cu echipamente 
cotate la standarde europene,  reprezintă un obiectiv important al administraţiei 

publice locale, cu impact social deosebit, ţinând cont de grupul ţintă căruia îi este 
destinat.  

Astfel, în societatea românească se observă un interes crescut  pentru 
educaţia copiilor şi dezvoltarea armonioasă a acestora.  

Sub acest aspect, Constituția României acordă o importanţă deosebită 
drepturilor fundamentale ale copilului. 

În acest sens,  la art. 34, al. 1 și 2 legea fundamentală prevede  că „dreptul 

la ocrotirea sănătății este garantat” iar „statul este obligat să ia măsuri pentru 
asigurarea igienei și a sănătății publice iar potrivit art. 35 al.1  „statul recunoaște 

dreptul oricărei persoane la un mediu înconjurător sănătos și echilibrat ecologic”.  
De asemenea, pentru a răspunde nevoilor de agrement ale adolescenţilor, 

care reprezintă un segment de populaţie important,  avem în vedere amenajarea 

unor zone special amenajate cu elemente de fitness. La momentul actual astfel de 
amenajări  sunt slab reprezentate pe raza municipiului  Constanța, iar cele 

existente, sunt insuficiente pentru a răspunde aspiraţiilor tinerei generaţii.  
 Pentru a se încadra în exigenţele şi aspiraţiile tinerilor, atât locurile de joacă 
cât și spațiile de fitness  trebuie să fie  special amenajate, cu dotări și utilități 

specifice sporturilor noi, care  pot fi folosite de cetățenii de diferite categorii de 
vârstă, unde pot exersa și petrece timpul liber.  

La nivelul municipiului Constanța este în curs de implemetare proiectul 
privind reamenajarea şi aducerea la standarde europene a locurilor de joacă 
existente.  

La momentul actual unitatea administrativ teritorială municipiul Constanța 
are în administrare un număr de 51 de locuri de joacă funcționale, dintre care 43 

de locații au fost reamenajate la standarde europene în perioada 2018-2020 
conform autorizațiilor de construire.  

De asemenea, pentru continuarea investiţiei demarate, pentru anul 2021 

avem în vedere finalizarea lucrărilor pentru  cele 10 locații. 
Având în vedere faptul că autoritățile locale ale UAT municipiul Constanța 

au obligații privind regimul de funcționare a locurilor de joacă, atât conform OG 
nr.71/2002 art. 5 pct. 3 lit b), cu atribuții privind ”amenajarea, întreținerea și 
înfrumusețarea [...] locurilor de joacă pentru copii” cât și responsabilitatea 

supravegherii, verificării tehnice, întreținerii și reparării echipamentelor pentru 
spațiile de joacă considerăm legală, necesară și oportună aprobarea proiectului de 
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hotărâre privind aprobarea regulament de organizare și  funcționare a spațiilor de 

joacă situate pe domeniul public al municipiului Constanța.   
Prin urmare este necesară, asigurarea cadrului normativ privind organizarea 

și funcționarea locurilor de joacă, prin adoptarea la nivel local a unui regulament 
care să cuprindă clar responsabilitățile tutror factorilor implicați respectiv, 
structurile funcționale din cadrul aparatului de specialitate al primarului, prestatori, 

dar și beneficiar finali.  
În acest sens, prin regulament se propun și sancțiunile aplicabile, în cazul 

utilizării necorespunzătoare a echipamentelor de joacă având în vedere că dese ori 
ne-am confruntat cu vandalizări ale acestora imediat după amenajare. 
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REFERAT DE APROBARE 

Implementarea unor proiecte privind amenajarea de locuri noi de joacă în 

municipiul Constanţa, respectiv reamenajarea celor existente cu echipamente cotate 
la standarde europene,  reprezintă un obiectiv important al administraţiei publice 
locale, cu impact social deosebit, ţinând cont de grupul ţintă căruia îi este destinat.  

Astfel, în societatea românească se observă un interes crescut  pentru educaţia 
copiilor şi dezvoltarea armonioasă a acestora.  

Sub acest aspect, Constituția României acordă o importanţă deosebită 
drepturilor fundamentale ale copilului. 

În acest sens,  la art. 34, al. 1 și 2 legea fundamentală prevede  că „dreptul 

la ocrotirea sănătății este garantat” iar „statul este obligat să ia măsuri pentru 
asigurarea igienei și a sănătății publice iar potrivit art. 35 al.1  „statul recunoaște 

dreptul oricărei persoane la un mediu înconjurător sănătos și echilibrat ecologic”.  
 Pentru a se încadra în exigenţele şi aspiraţiile tinerilor, atât locurile de joacă 

cât și spațiile de fitness  trebuie să fie  special amenajate, cu dotări și utilități 
specifice sporturilor noi, care  pot fi folosite de cetățenii de diferite categorii de 
vârstă, unde pot exersa și petrece timpul liber.  

De asemenea, la nivelul municipiului Constanța este în curs de implemetare 
proiectul privind reamenajarea şi aducerea la standarde europene a locurilor de 

joacă existente.  
Prin urmare, este necesară, asigurarea cadrului normativ privind organizarea 

și funcționarea locurilor de joacă, prin adoptarea la nivel local a unui regulament 

care să cuprindă clar responsabilitățile tuturor factorilor implicați respectiv, 
structurile funcționale din cadrul aparatului de specialitate al primarului, prestatori, 

dar și beneficiari finali. În acest sens, regulamentul trebuie să conțină și sancțiunile 
aplicabile , în cazul utilizării necorespunzătoare a echipamentelor de joacă având în 
vedere că deseori ne-am confruntat cu vandalizări ale acestora imediat după 

amenajare. 
Având în vedere faptul că autoritățile locale ale UAT municipiul Constanța au 

obligații privind regimul de funcționare a locurilor de joacă, atât conform OG 
nr.71/2002 art. 5 pct. 3 lit b), cu atribuții privind ”amenajarea, întreținerea și 
înfrumusețarea [...] locurilor de joacă pentru copii”, cât și responsabilitatea 

supravegherii, verificării tehnice, întreținerii și reparării echipamentelor pentru 
spațiile de joacă considerăm legală, necesară și oportună aprobarea proiectului de 

hotărâre privind aprobarea regulament de organizare și  funcționare a spațiilor de 
joacă situate pe domeniul public al municipiului Constanța.   

 În temeiul prevederilor art. 136 alin.(1) din OUG nr. 57/2019, privind Codul 

administrativ, iniţiez proiectul de hotărâre privind aprobarea ”Regulamentului de 
organizare și  funcționare a spațiilor de joacă situate pe domeniul public al 

municipiului Constanța”. 

 

  PRIMAR,  

VERGIL CHIȚAC 
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RAPORT DE SPECIALITATE 

 

al proiectului de hotărâre privind aprobarea ”Regulamentului de organizare și  
funcționare a spațiilor de joacă situate pe domeniul public al municipiului 

Constanța” 
 
 

Având în vedere referatul de aprobare nr. 124497/23.06.2021 prin care domnul 
primar Vergil Chițac propune inițierea proiectului de hotărâre referitor la adoptarea 

Regulamentului de organizare și  funcționare a spațiilor de joacă situate pe 
domeniul public al municipiului Constanța.  

La nivelul minicipiului Constanța este în curs de implemetare proiectul privind 
reamenajarea şi aducerea la standarde europene a locurilor de joacă existente, 
care se înscrie în cadrul programelor cu impact de ordin social, având în vedere 

principalul segment de populaţie căruia îi este destinat, respectiv părinţi şi copii, 
dar şi din considerente ce vizează conceptul de  dezvoltare urbană integrată. 

La momentul actual unitatea administrativ teritorială municipiul Constanța are 
în administrare un număr de 51 de locuri de joacă funcționale, dintre care 43 de 
locații au fost reamenajate la standarde europene în perioada 2018-2020 conform 

autorizațiilor de construire.  
De asemenea, pentru continuarea investiţiei demarate, în decursul anului 2020 

au fost parcurse demersurile pentru obținerea autorizațiilor de construire pentru 
înca 8 locații, iar pentru 2 locații au fost emise certificate de urbanism. La 
momentul actual, pentru anul 2021 avem în vedere finalizarea lucrărilor pentru  

cele 10 locații. 
Prin urmare este necesară, asigurarea cadrului normativ privind organizarea 

și funcționarea locurilor de joacă, prin adoptarea la nivel local a unui regulament 
care să cuprindă clar responsabilitățile tutror factorilor implicați respectiv, 
structurile funcționale din cadrul aparatului de specialitate al primarului, prestatori, 

dar și beneficiar finali. În acest sens, regulamentul trebuie să conțină și sancțiunile 
aplicabile , în cazul utilizării necorespunzătoare a echipamentelor de joacă având 

în vedere că dese ori ne-am confruntat cu vandalizări ale acestora imediat după 
amenajare. 

Având în vedere faptul că autoritățile locale ale UAT municipiul Constanța au 

obligații privind regimul de funcționare a locurilor de joacă, atât conform OG 
nr.71/2002 art. 5 pct. 3 lit b), cu atribuții privind ”amenajarea, întreținerea și 

înfrumusețarea [...] locurilor de joacă pentru copii” cât și responsabilitatea 
supravegherii, verificării tehnice, întreținerii și reparării echipamentelor pentru 
spațiile de joacă considerăm legală, necesară și oportună aprobarea proiectului de 

hotărâre privind aprobarea regulament de organizare și  funcționare a spațiilor de 
joacă situate pe domeniul public al municipiului Constanța.   
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Având în vedere cele menționate mai sus, propunem lansarea în consultare 

publică și implicit aprobarea de către Cpnsiliul Local Constanța a hotărârii 
referitoare la Regulamentul de organizare și  funcționare a spațiilor de joacă situate 

pe domeniul public al municipiului Constanța. 
Prin regulamentul propus se fac reglementări și recomandări, se propun 

instrucțiuni și reguli respectiv se stabilesc interdicțiile privind exploatarea 

echipamentelor de joacă, amenajate în municipiul Constanța, respectiv cadrul  
normativ privind organizarea și funcționarea locurilor de joacă, aplicabile atât 

structurilor funcționale din cadrul aparatului de specialitate al primarului, 
prestatorilor cât și beneficiarilor finali.  
 Față de cele mai sus arătate, în temeiul art. 136 alin (8) lit. b) din OUG nr. 

57/2019 privind Codul administrativ, supunem spre dezbatere și aprobare 
proiectul de Hotărâre de Consiliu Local privind aprobarea regulament de organizare 

și  funcționare a spațiilor de joacă situate pe domeniul public al municipiului 
Constanța. 
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