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FONDUL SOCIAL EUROPEAN 
Programul Operaţional Capital Uman 2014-2020  
Axa prioritară 3: Locuri de munca pentru toti 
Obiectiv specific 3.7 Cresterea ocuparii prin sustinerea intreprinderilor cu profil nonagricol din zona 
urbana 
Titlul proiectului: Antreprenoriat sustenabil in mediul urban din regiunea Sud Muntenia 
Contract POCU: POCU/82/3/7/104001 
 
 
SUGESTIE PENTRU DESCHIDEREA UNEI AFACERI 
 

CENTRUL DE JOACA  
PENTRU COPII 

 
 
DESCRIERE 
 
- este vorba de existenta unui spatiu generos dotat cu echipamente frumos colorate, care 
ofera siguranta deplina copiilor mici care se pot juca in voie, catarandu-se, sarind, 
traversand poduri suspendate, balasandu-se pe liane, strecurandu-se prin tunele si facand 
multe alte lucruri care le consuma energia, totul sub supravegherea unui personal 
specializat; 
- un asemenea centru dispune si de zone special amenajate, pentru insotitorii copiilor, 
dotate cu televizor, stand reviste, minibar, unde respectivii pot astepta comod si fara griji; 
- locul de joaca poate functiona pe langa obiective deja frecventate: (mall, hyper-market, 
parc, restaurant, etc) dar si de sine statator; 
- centrul poate functiona in interiorul unei sali sau in aer liber fiind mai avantajoasa variant 
de interior unde activitatea se poate desfasura din plin in tot timpul anului; 
- avand in vedere natura echipamentelor este nevoie neaparat de o polita de asigurare 
civila; 
- exista si o serie de oferte inrudite prin prisma carora se poate estima succesul de care se 
poate bucura o asemenea afacere: 
 - parcul de distractii; 
 - saloanele de intretinere si fitness; 
 - restaurant, fast-food pentru copii; 
 - locul de joaca in parcuri. 
- tinta vizata sunt copii intre 2-12 ani; 
- strategia publicitara se va concentra pe parinti si copii; 
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- publicitatea initial este foarte importanta si trebuie inceputa cu anunturi de presa in ziare 
si reviste; 
- centrul de joaca se inaugureaza cu “o zi a portilor deschise”; 
- trebuie invitati la deschidere copii, personalitati locale, oameni politici, celebritati, etc; 
 
FACTORI DE CARE DEPINDE CASTIGURILE 
 
1. Gradul de ocupare 
- cu cat spatiul este echipat mai variat cu atat vor creste beneficiile; 
2. Identificare perioadei de afluenta a clientelei 
- dimineata si seara frecventa este mai slaba; 
- varfurile sunt la pranz si la amiaza; 
- in primele doua zile ale saptamanii afacerea merge mai slab dar in weekend sunt foarte 
multi vizitatori; 
- pe anotimpuri cele mai bune perioade sunt iarna, primavera devreme si toamna la care se 
adauga perioadele de vacanta. 
3. Personalul 
- copiii sunt sensibili la comportamentul salariatilor si trebuie tratati cu dragoste si atentie. 
4. Siguranta, pentru ca nu trebuie sa apara urmatoarele situatii riscante 
- copiii sa paraseasca centrul fara a fii obseervati; 
- parintii sa plece fara copii; 
- adultii fara copii sa intre in complex; 
- sa fie admisi copii neinsotiti; 
- incidentele minore si mai ales accidentele; 
5. Chiria spatiului 
- se pot face economii inca de la inceput prin negocierea la sange a chiriei; 
6. Preturile practicate 
- daca in zona nu exista concurenta se dispune de o anumita libertate in stabilirea 
preturilor; 
- cand apare un concurrent cu preturile mai scazute trebuie revizuite tarifele sau imbogatita 
oferta de modalitati de distractie. 
7. Activitati complementare 
- se pot organiza petreceri, cursuri de gimnastica, etc; 
 
PASI NECESARI 
 
1. Amplasamentul centrului 
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- este bine sa fie intr-o zona comerciala; 
- sunt de preferat zonele semicentrale, periferice sau de agrement, acestea din urma cu 
conditia ca drumul pana acolo sa nu depaseasca o jumatate de ora; 
- foarte potrivite sunt marile cartiere de locuinte unde numarul copiilor este ridicat; 
- este preferabil sa se inchirieze o sala; 
- trebuie sa se tina cont de lucrarile de amenajare a spatiului care vor fi facute si redusa 
suma oferita pentru chirie cu contravaloarea imbunatatirilor aduse. 
 
2. Suprafata complexului 
- suprafata minima recomandata este de 2.500 mp; 
- este bine daca se gaseste o cladire care are deja amenajata o sala de sport sau de dans 
caci va avea instalatiile sanitare si ale utilitati deja montate; 
- pentru lucrarile de amenajare trebuie luat acordul proprietarului. 
 
3. Culori vii si materiale rezistente 
- trebuie realizata o explozie de culori intense si luminoase; 
- trebuie montate panouri informative (colorate si ele) care sa permita o orientare rapida; 
- instalatiile de catarare si celelalte dotari trebuie sa prezinte siguranta absoluta sa fie 
stabile si durabile; 
- mobilierul pe cat este posibil sa fie ancorat in pardoseala iar colturile si marginile sa fie 
rotunjite. 
 
4. Instalatia de escalada 
- acest aparat este punctual central al complexului si trebuie sa asigure siguranta maxima. 
 
5. Instalatia de climatizare 
- climatizarea spatiului este un factor important pentru ca mai ales vara spatiul poate sa 
devina irespirabil intr-o incinta plina cu sute de copii. 
 
6. Restaurantul 
- se poate apela la o firma specializata in restaurant fast-food; 
- in caz contrar este nevoie de dotari minime: lazi frigorifice pentru mncaruri si bauturi, 
plite electrice, friteuze, filter de cafea, cuptor cu microunde, vesela, pahare, tacamuri (de 
unica folosinta), servetele, fete de mese, etc. 
 
7. Scaune si banchete 
- trebuie sa fie suficiente locuri unde insotitorii se pot aseza in asteptarea copiilor; 
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- pot fi din metal, lemn sau plastic; 
 
8. “Camera parintilor” 
- unii adulti prefera sa lucreze sau nu suporta zgomotele; 
- pe cat se poate, camera sa fie izolata, mobilate cu cateva canapele si fotolii una sau doua 
mese, telefon, televizor, reviste; 
- e bine ca peretele camerei sa fie de sticla pentru a se putea urmarii din cand in cand copii. 
 
9. Spatiul pentru petrecere 
- este necesara o sala de minim 40 mp; 
- mobilier adaptat, pe cat posibil mese pliante pentru a fi usor stranse si pentru a utiliza 
spatiul si in alte scopuri. 
 
10. Punct de prim ajutor 
- dotarea inseamna unul sau doua paturi pentru eventuala tratare a unui copil ranit; 
- este nevoie de materiale sanitare de prim ajutor: pansamente sterile, leucoplast, fese, 
spray-uri calmante, solutii dezinfectante, medicamente uzuale pentru calmarea durerilor. 
 
FACTORI DE SUCCES 
 
1. Securizarea instalatiilor 
- este factorul cel mai important; 
- instalatiile trebuie verificare periodic iar personalul instruit in acest sens. 
 
2. Personalul 
- salariatii trebuie sa fie motivate, dornici de joaca care au rabdare cu copii si care iubesc 
cu adevarat copii. 
 
3. Programul oferit  
- trebuie adus mereu ceva nou ca de pilda concursuri dotate cu premii, orgnizarea de jocuri 
tematice, etc. 
 
4. Publicitatea 
- este utila examinarea spatiilor publicitare ale altor firme care se adreseaza aceluiasi tip de 
client si inspirarea din ele. 
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FACTORI DE RISC 
 
1. Reactia clientele 
- conditiile trebuie adaptate la cerintele si evolutia clientelei. 
 
2. Aparitia concurentei 
- concurenta vine din partea altor centre de recreere si a restaurantelor tip Mc.Donald’s 
care au locuri de joaca pentru copii. 
 
3. Imaginea afacerii 
- centrele de joaca sunt structuri cu caracter familial orientate catre jocuri si exercitii; 
- aceasta imagine trebuie sa reziste, sa nu fie deturnata prin schimarea profilului activitatii 
pentru ca centrele de joaca nu sunt nici parcuri de distractii, nici nu indeplinesc rolul de 
baby-sitter. 
 
CODURI CAEN COMPATIBILE 
 
Balciuri si parcuri de distractii 9321 
9321 Balciuri si parcuri de distractii Aceasta clasa include activitati ale balciurilor si 
parcurilor de distractii. Sunt incluse activitatile de exploatare a unei varietati de atractii, 
cum ar fi cursele mecanice, plimbarile pe apa, jocuri, expozitii, expozitii tematice si 
terenuri pentru picnic 
 
Alte activitati recreative si distractive n.c.a. 9329 
9329 Alte activitati recreative si distractive n.c.a. Aceasta clasa include activitati recreative 
si distractive (cu exceptia balciurilor si a parcurilor de distractii) neclasificate in alta parte: 
-activitati ale parcurilor recreative (fara cazare) -exploatarea facilitatilor de transport 
recreativ, de exemplu porturi turistice -exploatarea partiilor de schi -inchirierea 
echipamentului de agrement , ca parte integranta a facilitatilor recreative -targuri si 
expozitii de natura recreativa -activitati ale plajelor, inclusiv inchirierea de cabine de baie, 
vestiare, scaune etc. -functionarea ringurilor de dans Aceasta clasa include de asemenea 
activitatile producatorilor sau organizatorilor de evenimente recreative sau distractive in 
direct, altele decat cele artistice sau sportive, cu sau fara facilitati. Aceata clasa exclude: - 
functionarea telefericelor, funicularelor, schi-lifturilor, vezi 4939 -croaziere de pescuit, 
vezi 5010, 5030 -asigurarea spatiului si a facilitatilor pentru scurte sejururi ale vizitatorilor 
in parcuri, paduri recreative si pe terenuri de camping, vezi 5530 -parcuri de caravane, 
tabere recreative, tabere de vanatoare si pescuit, campinguri, vezi 5530 -activitati de 
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servire a bauturilor in discoteci, vezi 5630 -activitati ale trupelor de teatru si de circ, vezi 
9001. 
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