
 

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIESTI     

Clubul Sportiv Municipal Ploiesti 

Ploiesti, Str. Milcov nr. 1, jud.Prahova 

Tel: 0244 57 46 99 

Complex Hipodrom 
 
 

REGULAMENT  

PRIVIND ORGANIZAREA SI FUNCTIONAREA 

“ORASELULUI COPIILOR”,  

Editia - 2022 
  

 

             CAP. I. INFORMATII GENERALE  

 

           Art.1. Prezentul Regulament stabileşte regulile generale şi pe cele specifice de desfăşurare şi 

autorizare a unui exerciţiu comercial –“Oraselul Copiilor”, inincinta Complexului Hipodrom, situate in 

mun.Ploiesti, str.Ghighiului nr.2, jud.Prahova. 

           Art.2. Exerciţiul comercial constă în una sau mai multe activităţi de comercializare cu 

amănuntul ocazionale, de alimentaţie publică sau prestări de servicii, denumite în continuare «activităţi 

comerciale  cu specificul Oraselului copiilor. 

 

           CAP.II. DEFINIREA UNOR TERMENI 

          Art.4. În înţelesul prezentului Regulament, următorii termeni se definesc astfel: 

           a) consumator: orice persoană fizică ce cumpără, dobândeşte, utilizează ori consumă produse 

sau servicii oferite de comercianţi în zonele publice destinate “Targului de Craciun” si “Oraselului 

Copiilor”. 

           b) agent economic (comerciant): persoana juridică, persoana fizică ori asociaţia familială, 

autorizaţi în condiţiile legii, care desfăşoară activităţi comerciale, astfel cum sunt definite la art. 2. 

           c) comerţ cu amănuntul/de detail: activitatea desfăşurată de agentii comerciali care vând 

produse direct consumatorilor pentru uzul personal al acestora. 

           d) comerţ ambulant: activitatea de comercializare cu amănuntul realizată prin trecere dintr-un 

loc în altul sau într-un loc stabilit pentru o zi sau un număr limitat de zile, în rulote mobile, standuri 

mobile, chioşcuri mobile, corturi sau în vehicule special amenajate sau în alte modalităţi avizate de 

S.G.U. Ploiesti. 

          e) structură de vânzare: spaţiul de desfăşurare a unuia sau mai multor exerciţii comerciale. 

          f) comerţ în zone publice: activitatea comercială desfăşurată în locaţii fixe sau mobile. 

          g) zone publice: drumuri publice, străzi, pasaje publice, pieţe (altele decât cele agroalimentare),   

orice zonă destinată folosinţei publice, cu excepţia celor administrate special.            

 

            CAP.III.   CATEGORII DE ACTIVITĂŢI COMERCIALE.      

                             REGLEMENTĂRI GENERALE ŞI SPECIFICE 

 



 

 

           Art.5. Organizarea si functionarea “ORASELULUI COPIILOR” , Editia 2022, IN 

MUNICIPIUL PLOIESTI, se desfasoara in baza prevederilor HCL nr.377/2022,  in locatia: 

COMPLEX HIPODROM. 

 

          Art.6. Agentii economici, sunt obligati sa se încadreze în orarul de functionare: 1000 – 2200 de 

luni pana duminica si cel de aprovizionare 700 – 900 dimineata. Activitatea agentului economic se va 

incheia in mod obligatoriu pana la ora 2300, iar in ziua de 31 decembrie, programul va inceta la ora 

1700. In intervalul orar 2300 – 07 , accesul agentilor economici in incinta Complexului Hipodrom nu 

este permis. 

 

SUBCAPITOLUL I. ACTIVITĂŢI COMERCIALE DESFĂŞURATE 

              Secţiunea 1. Tipuri de activităţi comerciale 

 

           Art.7. Activităţi comerciale care se desfăşoară în structuri cu locaţii temporare sau mobile: 

              a. comerţ cu amănuntul sau ambulant cu produse alimentare sau nealimentare, desfăşurat cu 

ocazia sărbătorilor de iarnă; 

              b. comerţ ambulant cu produse specifice sărbătorilor de iarnă. 

              Secţiunea a 2-a. Reguli generale aplicabile tuturor categoriilor de activităţi comerciale 

         Art.8. Agentii economici vor comercializa doar produsele prezentate si aprobate în baza avizului 

emis de Clubul Sportiv Municipal Ploiesti, prin actul incheiat intre parti.  

           

         Art.9. OBLIGATIILE COMERCIANTILOR; 

 

9.1. Sa desfasoare activitati de comert in mod civilizat, cu respectarea normelor privind: 

a) igiena si sanatatea publica; 

b) protectia consumatorilor; 

c) provenienta si calitatea marfurilor; 

d) utilizarea mijloacelor de cantarire autorizate; 

e)  SSM/SU/PSI. 

f) aplicarea legislatie fiscale conform activitatii depuse 

 

9.2. Sa respecte ordinea, linistea publica si curatenia in perimetrul amplasamentului si sa nu 

creeze disconfort riveranilor; 

9.3. Sa nu aduca prejudicii zonelor verzi si mediului inconjurator; 

9.4. Sa detina la punctele de lucru documente privind: 

a) actele societatii comerciale (autorizatie P.F./I.I./I.F. sau certificat de inregistrare fiscala, 

autorizatie DSV, ); 

b) casa de marcat; 

c) verificarea metrologica a mijloacelor de cantarire utilizate ; 

d) documente de identitate a vanzatorului si carnetul de sanatate; 

e) pentru terase sa se asigure accesul la grupul sanitar din spatiul fix. 



 

9.5. Sa respecte orarul de functionare aprobat; 

 

        Art.10. Fiecare agent economic se obliga sa asigure echipament adecvat sarbatorilor de iarna, 

pentru personalul de servire ( bonete tip Mos Craciun, etc.).  

 

        Art.11. Agentul economic va asigura paza standului/instalatiilor amplasate in Orasel si a 

curateniei pe un perimetru de 5 m de jur-imprejurul acestora. Agentul economic se obliga sa nu 

depasesca suprafata delimitata pentru amplasarea standului cu dimensiunile stabilite prin contractul de 

inchiriere. 

 

        Art.12. Fiecare agent economic va respecta normele de aparare impotriva incendiilor si protectia 

civila în vigoare si va suporta consecintele nerespectarii acestora.      

  

        Art.13. Fiecare agent economic care foloseste echipamente electrice, va anunta la încheierea 

conventiei tipul de echipament electric, a carui putere nu va depasi 1kw. Agentul economic are 

obligatia de a monta un contor, pe cheltuiala sa, in vederea inregistrarii consumului de energie 

electrica.   

 

        Art.14. Agentul economic va folosi spatiul ce face obiectul conventiei numai potrivit destinatiei 

sale prevazute in conventie. 

 

        Art.15. Agentul economic, se obliga sa plateasca clubului pretul conventiei la termenul convenit 

in conventie. 

 

        Art.16. Pe toata durata conventiei agentul economic, va suporta toate cheltuielile referitoare la 

utilitatile consumate pentru folosirea spatiului ce face obiectul conventiei. 

 

        Art.17. Data deschiderii “Oraselului Copiilor”, anuntata de Clubul Sportiv Municipal Ploiesti va 

trebui respectata de comercianti, respectiv in data de 05 decembrie 2022 de la ora ______.  

 

         Art.18. Afisarea preturilor produselor se va face in mod obligatoriu lizibil, in limba româna si in 

moneda nationala.  

 

        Art.19. Pe toata perioada “Oraselului Copiilor” se poate utiliza muzica, ambientala, cu specific 

sarbatori de iarna, fara a deranja  locatarii din zonele respective .  

 

        Art.20. Agentul economic, ii va permite Clubului Sportiv Municipal Ploiesti, sa controloze modul 

cum este folosit spatiul inchiriat si starea acestuia. 

 

           Art.21. Agentul economic, va instiinta imediat Clubul Sportiv Municipal Ploiesti despre orice 

actiune a unei terte persoane care-i tulbura folosinta.  

 

          Art. 22. Agentul economic nu va face modificari spatiului ce face obiectul conventiei decat cu 

acordul scris al Cluublui Sportiv Municipal Ploesti, prin Serviciul Complex Hipodrom. Pentru 

nerespectarea obligatiilor prevazute in conventie, partea in culpa datoreaza celeilate parti daune. 

 

        Art. 23. Agentul economic ce va desfasura activitati care au ca obiect de activitate – alimentatie 

publica, are obligatia prezentarii autorizatiei de alimentatie publica. 

 

         Art.24. Agentul economic selectionat are obligatia prezentarii dovezii achitarii taxelor referitoare 

la desfasurarea activitatii de alimentatie publica, avizele necesare de la Directia de sanatate publica a 

judetului Prahova (pentru agentii care comercializeaza produse agroalimentare). 

 

 Art.25. Agentul economic are obligatia derularii activitatii economice doar pe suprafata 

prevazuta in solicitarea aprobata de catre Clubul Sportiv Municipal Ploiesti, in caz contrar conventia se 



 

realizeaza de drept. Fara obtinerea unuia dintre avizele specificate in prezentul regulament si fara 

dovada platii tarifelor prevazute in conventie, conventia se anuleaza.        

 

 

                 CAP.IV. “ORASELUL COPIILOR” 

 

Art.26. Prezentele reguli stabiliesc obligatiile exploatantilor echipamentelor amplasate in 

“Oraselul Copiilor”, amplasat pe domeniul public al municipiului Ploiesti si a beneficiarilor acestora. 

                

Art.27. Agentul economic, detinator de echipamente de agrement (proprietar), are obligatia sa 

asigure urmatoarele: 

a. asigura siguranta si functionarea corecta a echipamentelor de agrement; 

b. Autorizatia de functionare a echipamentelor pentru agrement; 

c. Imprejmuirea spatiului de activitate al echipamentelor pentru agrement, astfel incat sa fie 

evitate intrarea consumatorului in raza de actiune a echipamentelor aflate in miscare sau in alte 

zone care pot prezenta pericol pentru viata, sanatatea sau securitatea acestora; 

d. Delimitarea aleilor de acces la echipamentele pentru agrement in scopul securizarii zonei 

respective; 

e. Sa afiseze instructiunile si conditiile de utilizare a echipamentelor; 

f. Luarea masurilor necesare repararii oricarei defectiuni constatate la echipamentele de 

agrement, deindata ce constata ca s au produs; 

g. Sa verifice echipamentele inainte a fi puse in activitate, periodic, in conformitate cu procedurile 

legale si sa primesca sesizarile consumatorilor; 

h. Sa raspunda de luarea masurilor pentru aplicarea prevederilor prescriptiilor tehnice privind 

echipamentele de agrement; 

i. Sa anunte imediat producerea oricarui eveniment autoritatilor competente; 

j. Sa pastreze curatenia in tot spatiul destinat activitatii “Oraselul Copiilor”. 

k. Sa prezinte si sa respecte regimul de exploatare a echipamentelor de agrement; 

l. Sa nu permita accesul copiilor sub 4 ani fara insotitor adult; 

m. Sa nu permita consumul alimentelor sau consumul de bauturi alcoolice in perimetrul 

echipamentelor de agrement; 

n. Sa nu permita accesul persoanelor sub influenta bauturilor alcoolice, substantelor afrodisiace 

sau halucinogene la echipamentele de agrement; 

o. Sa nu permita accesul cu animale la echipamentele de agrement; 

p. Sa nu permita accesul persoanelor a caror stare de sanatate nu permite accesul la echipamentele 

de agrement; 

q. Sa prezinte organelor de control, fisele tehnice, registrul de evidenta cu inspectia lucrarilor de 

intretinere si reparatii a echipamentelor de agrement; 

r. Sa asigure masurile corespunzatoare ca personalul de specialitate al agentului economic sa –si 

poata indeplini in bune conditii sarcinile prevazute; 

s. Sa detina autorizatiile si verificarile  ISCIR, standarde, legislatia si reglementarile in vigoare 

referitoare la echipamentele de agrement si respectarea acestora (raportul de inspectie ISCIR pe 

anul in curs, pe numele agentului economic solicitant); 

t. Sa respecte prezentul Regulament; 

u. Functionarea echipamentelor de agrement sa se desfasoare in urmatoarele conditii: 

o procedura tehnică de lucru pentru fiecare echipament; 

o standardele în vigoare SR EN 1176 / 2002 ,, Echipamente pentru spatii de joaca"; 

o prescriptia tehnică PT R 19/ 2002 -,, Cerinte esentiale de securitate privind 

echipamentele din spatiile de joacă pentru copii " ; 

o prevederile Hotăririi de Guvern nr. 435/ 2010 privind regimul de introducere pe piata şi 

de exploatare a echipamentelor pentru agrement; 

In cadrul “Oraselul Copiilor”: 



 

a. Insotitorii adulti ai copiilor care intra cu acestia la “Oraselul Copiilor”, le poarta de grija in 

totalitate si isi asuma intreaga responsabilitate pentru proprii copii. 

b. Locul este supravegheat de persoane angajate special pentru acest post, dar acestia nu isi asuma 

responsabilitatea pentru:  

• certurile, loviturile, accidentele si relatiile dintre copii, intervenind intre acestia, doar 

daca au posibilitatea si observa problemele si altercatiile;  

• accidentele, lovirile provocate din nerespectarea de catre copii a regulilor de utilizare a 

echipamentelor de agrement, a regulamentelor, a folosirii necorespunzatoare a 

echipamentelor, aparatelor de joaca si jucariilor, din necunoasterea regulilor 

prezentului regulament datorata necitirii acestora de catre insotitori, din neascultarea si 

refuzul recomandarilor supraveghetorilor, din neatentia copiilor;  

• accidentele, loviturile provocate din cauza problemelor de sanatate mentala, psihica, etc 

si motricitate ale copiilor;  

• problemele aparute din incapacitatea sau slaba capacitate de comunicare a copiilor, a 

copiilor intre ei sau cu personalul supraveghetor;  

• din neglijenta adultilor insotitori. Supraveghetorii au rol de supervizare generala a 

elementelor de agrement si nu a fiecarui copil in parte.( conf. Art. 6) pct.d) H.G. 

435/2010). 

c. Persoanele cu probleme psihice, mentale, de vedere sau de motricitate trebuie insotite de un 

adult care isi asuma responsabilitatea pentru acestia. 

d. Este interzisa intrarea copiilor la echipamentul de agrement cu telefonul mobil, sisteme mp3, 

aparate audio cu fire, lanturi lungi in jurul gatului, brose cu ac si alte obiecte care ar putea 

reprezenta un pericol pentru purtator sau ceilalti copii. 

 

              Art.28. Agentii economici ce vor desfasura activitati de alimentatie publica la “Oraselul 

Copiilor”, var respecta paragrafele anterioare din prezentul Regulament. “Oraselul Copiilor” va 

gazdui un numar de comercianti in conformitate cu locatiile atribuite la aprobarea cererii. 

 

 

              CAP. V. SECURITATEA, SANATATEA IN MUNCA SI APARAREA IMPOTRIVA   

                                              INCENDIILOR, PROTECTIA CIVILA SI MEDIU 

 

               Art. 29. Agentul economic are urmatoarele obligatii principale privind apararea impotriva 

incendiilor: 

• Obtine autorizatiile necesare pentru desfasurarea activitatilor, conform legii; 

• Solicita, dupa caz, elaborarea documentatiei tehnice si includerea in aceasta a 

masurilor de aparare impotriva incendiilor; 

• Sa nu efectueze modificari neautorizate si fara acordul scris al proprietarului; 

• Sa aduca la cunostinta proprietarului, orice defectiune tehnica sau alta situatie care 

constituie pericol de incendiu; 

• Sa indeplinesca orice alte atributii prevazute de lege privind apararea impotriva 

incendiilor; 

• Sa intretina si sa folosesca in deplina siguranta in scopul pentru care au fost 

realizate , dotarile si instalatiile  (electrice, gaze, etc.) aferente, astfel incat sa nu 

genereze incendii; 

• Asigura desfasurarea controalelor organizate de catre Inspectoratul Judetean pentru 

Situatii de Urgenta si/sau de catre Clubul Sportiv Municipal Ploiesti; 

• Asigura prima interventie; 

• Asigura/raspunde de elaborarea instructiunilor de aparare impotriva incendiilor si 

atributii ale salariatilor la locurile de m unca, conform legii; 

• Asigura /raspunde de informarea, prin orice mijloc, a utilizatorilor privind regulile 

de aparare impotriva incendiilor pe teritoriul amenajarii; 

           De asemenea, utilizatorii (totalitatea persoanelor, respectiv public, organizator, personal de 

deservire, personal de ordine, care exista la un moment dat pe teritoriul amenajarii temporare) sunt 



 

obligati sa respecte prevederile normelor generale de aparare impotriva incendiilor si ale 

Instructiunilor de aparare impotriva incendiilor la amenajari temporare in spatii inchise sau in aer 

liber. 

 

            Art. 30. Agentii economici au obligatia sa respecte: 

a. Legea 309.2006; 

b. H.G. 1425/2006; 

c. H.G. 971/2006; 

d. Legea 307/2006; 

e. O.M.A.I. 163/2007; 

f. O.M.A.I.  14/2009; 

g. O.M.A.I. 712/2006. 

 

             Art. 31. Responsabilitatile de mediu cad in sarcina Agentului economic. Acesta trebuie sa 

instruieasca personalul, asupra cerintelor privind activitatea desfasurata. 

 

 

              CAP. VI. DURATA CONVENTIEI SI PROCEDURA DE AUTORIZARE 

 

             Art. 32. In urma selectiei dosarelor depuse se va incheia conventie de folosinta temporara a 

terenului intre agentul economic si Clubul Sportiv Municipal Ploiesti, care va respecta prevederile 

prezentului regulament pe perioada 05 decembrie 2022 - 8 ianuarie 2023. Plata tarifului de folosinta a 

terenului se va face la incheierea conventiei, urmand ca utilitatile aferente desfasurarii activitatii sa fie 

achitate saptamanal. 

 
              CAP. VII. CRITERII DE ELIGIBILITATE       

 

              Art. 33. Selectia dosarelor pentru participarea la “Oraselul Copiilor” va fi stabilita de catre 

Clubul Sportiv Municipal Ploiesti. 

 

              Art. 34. In procesul de selectie al dosarelor pentru participantii la “Oraselul Copiilor”, Clubul 

Sportiv Municipal Ploiesti va urmari ca documentatia înregistrata de catre agentii economici sa 

contina:  

a. formular de participare la “Oraselul Copiilor” (cerere); 

b. plansele fotografice si lista produselor comercializate; 

c. dovada formei de constituire ca agent economic; 

d. autorizatie DSV.  

e. lista produselor comercializate sau descrierea pe scurt a serviciilor 

f. Portofoliului de prezenta la evenimente similare 

g. Precizarea suprafetei solicitate (latime x lungime, cu mentionarea laturii de expunere publica) 

h. Precizarea consumului electric necesar desfasurarii activitatii în kW. 

 

Se va tine cont de: 

• istoricul comerciantilor la editiile precedente ale Targului de sarbatori (sanctiuni, procese-

verbale, amenzi etc.). 

• calitatea si specificitatea produselor comercializate (certificat de calitate sau orice alt document 

care atesta acest lucru).   

  

         CAP. VIII. DISPOZITII  FINALE  

 

         Art. 35. În baza prezentului regulament, agentul economic are obligatia de a-si încheia contract 

de prestari servicii publice de salubrizare pentru colectarea, transportul si depozitarea deseurilor 

menajere, cu operatorul serviciilor de salubrizare locala, pentru toata perioada Târgului.   

             În ceea ce priveste gestionarea deseurilor rezultate din activitatea societatilor în cadrul 

Târgului, agentii economici au urmatoarele obligatii:  



 

a. uleiurile alimentare uzate rezultate în urma prepararii unor produse alimentare se vor colecta în 

recipiente adecvate (bidoane) si se vor preda catre operatori specializati (se va prezenta copia 

contractului încheiat cu un astfel de operator);  

b. cenusa rezultata de la prepararea unor produse va fi depozitata separat în recipiente metalice si 

predata ulterior catre operatorul serviciilor de salubrizare locala.;  

c. agentul economic care vor comercializa vin fiert si produse alimentare care se vor consuma la 

fata locului, au obligatia de a amplasa cosuri pentru colectarea hârtiilor, ambalajelor, paharelor 

din plastic, în perimetrul amenajat pentru servirea acestor produse;  

d. de a asigura pastrarea curateniei în jurul recipientelor de precolectare a deseurilor, precum si în 

spatiile si în jurul spatiilor pe care le folosesc;  

e. de a depozita separat deseurile menajere de cele reciclabile. 

 

          Art.36. Nerespectarea uneia dintre prevederile mai sus mentionate în acest regulament, atrage 

dupa sine anularea contractului, respingerea dosarelor de participare pentru urmatoarele trei editii ale 

Târgului de sarbatori, precum si aplicarea de sanctiuni contraventionale, conform legii. 
 

 


