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ANEXA 3 la Caietul de sarcini: 

a) Panoul de informare ce se va amplasa în incinta locurilor de joacă va conţine următorul 

mesaj: 

 Spaţiu de joacă aflată în administraţia Municipiului Timişoara prin 

Direcţia de Mediu, Serviciul Spaţii Verzi şi Locuri de Joacă, tel. 

0256.408.437 

 Spaţiu de joacă aflată în întreţinerea SC _____________________ 

SRL, tel. _________________, fax. _________________  

INSTRUCŢIUNI DE FOLOSIRE A ECHIPAMENTELOR DE 

JOACĂ 
1. Este interzisă utilizarea echipamentului de către copii nesupravegheaţi! 
2. Este interzisă utilizarea toboganului de către copii cu vârsta mai mică de 
3 ani şi mai mare de 
14 ani ! 
3. Este interzisă utilizarea echipamentului de către copii cu greutatea mai 
mare de 69 kg ! 
4. Este interzisă utilizarea toboganului de mai mult de 2 utilizatori simultan 
! 
5. Este interzisă căţărarea copiilor pe structura echipamentelor de joacă! 
6. Este interzisă utilizarea echipamentului de către persoane care prezintă 
simptome cum ar fi: rău 
de înălţime , rău de mişcare, etc.! 
7. Este interzisă utilizarea toboganului când suprafaţa de alunecare este 
acoperită cu gheaţă! 
8. Este interzisă urcarea pe tobogan în sens invers coborârii! 
9. Este interzisă folosirea focului deschis în apropierea echipamentelor! 
10. Este interzisă consumarea alimentelor în timpul utilizării 
echipamentelor de joacă! 
11. Este interzisă intrarea în zona de acţiune a leagănului sau a rotativei 
când acestea sunt în 
mişcare! 
12. Este interzisă utilizarea leagănului, rotativei sau a balansoarului 
(cumpenei) în picioare! 
13. Este interzisă utilizarea echipamentului de către persoane care nu se pot 
prinde cu ambele mâini 
de sistemul de susţinere al echipamentelor! 
14. Este interzisă utilizarea leagănului la un unghi de înclinare mai mare de 
80

0 
faţă de verticală! 

15. Este interzisă utilizarea rotativei de către copii care suferă de senzaţie 
de lipsă de echilibru în 
spaţiu, ameţeală! 
16. Este interzisă părăsirea scaunului leagănului, rotativei sau a 
balansoarului (cumpenei) în timpul 
mişcării acestora! 

17. Este interzisă punerea în mişcare a echipamentelor din interiorul razei 

de acţiune a acestora! 

OBLIGAŢIILE CETĂŢENILOR ŞI ALE ASOCIAŢIILOR DE 

PROPRIETARI: 
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1. Să respecte programul de funcţionare afişat la intrarea în spaţiul de 

joacă: 8 – 13; 14 – 22. 

2. Să respecte instrucţiunile de folosire a echipamentelor de joacă, respectiv 

limita de vârstă 

inscripţionate pe echipament sau pe panoul de informare. 

3. Să păstreze curăţenia în spaţiile de joacă. 

4. Să nu intre în spaţiul de joacă cu câini, biciclete, scutere, motorete, 

motociclete, şi ATV-uri. 

5. Să nu consume băuturi alcoolice în spaţiul de joacă.. 

6. Să nu staţioneze în grupuri, pentru alt motiv decât cel de agrement. 

7. Să nu practice jocuri cu mingea (fotbal ,baschet, volei, etc.). 

8. Să aibă un comportament civilizat şi să respecte normele civice de 

convieţuire. 

9. Să nu distrugă echipamentele şi împrejmuirea spaţiului de joacă pentru 

copii, materialul 

dendrofloricol şi amenajările peisagistice din incintă. 

10. Să nu scuture covoare, să nu usuce rufe pe împrejmuire si pe 

echipamentele din spaţiile joacă. 

11. Să nu mute mobilierul urban: bănci, coşuri. 

SANCŢIUNI: 
Nerespectarea obligaţiilor ce le revin cetăţenilor şi asociaţiilor de 
proprietari se sancţionează 
cu amendă de la 1.000 la 1.500 lei. 
În cazul sesizării nerespectării acestor condiţii de utilizare, rugăm riveranii 
ca principali beneficiari, să anunţe în cel mai scurt timp Poliţia Comunitară 
sau Direcţia de Mediu – Serviciul Spaţii Verzi şi Locuri de Joacă, la tel. 
0256.408.366. 

TELEFOANE UTILE: 
• Poliţia Comunitară Timişoara: 0256 – 246112 
• Salvare; Pompieri: 112 
• Protecţia Consumatorului: 0256-422790 

Acest panou va fi realizat din tablă din oţel, vopsit cu două straturi de vopsea, iar textul 

va fi gravat pe folie autocolantă, după modelul prezentat în această anexă. Acest panou se 

va monta pe stâlpi metalici având o lungime de 3,5 m, printr-un sistem de prindere 

adecvat. Dimensiunile acestui panou vor fi următoarele: 

- înălţime = 1.250 mm, lăţime = 1.250 mm 
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b) Cele 2 panouri de informare ce se vor amplasa în incinta canisitelor vor conţine 

următorul mesaj: 

 

Panourile vor fi realizate din tablă din oţel, vopsite în câmp electrostatic, după modelele 

prevăzute în această anexă. Aceste panouri vor fi protejate cu folie de protecţie şi se vor 

monta pe stâlpi metalici de lungime de 3,5 m, printr-un sistem de prindere adecvat. 

Dimensiunile acestor panouri vor fi următoarele: înălţime = 650 mm, lăţime = 500 mm, 

pentru cele de informare canisite. 

De asemenea în cazul lucrărilor urgente, în care este necesară demontarea echipamentelor 

sau a unor părţi din acestea, şi transportul lor la firmă pentru executarea unor reparaţii 

care nu se pot realiza decât în atelier, aveţi obligaţia să semnalizaţi corespunzător zona, în 

vederea evitării producerii unor accidente. 

Aceasta se va face prin împrejmuirea locului şi aplicarea la vedere a afişajului „Pericol de 

accident!” sau „Echipament defect, a nu se utiliza pericol de accident!”. 

 


