
REGULAMENT PENTRU PREZENTA IN LOCATIA CURTEA BERARILOR CU 

ANIMALE DE COMPANIE SAU CAINE GHID  

  

Inainte de a face o rezervare sau de a veni direct (fara rezervare) cu animalul 

dumneavoastra de companie, din motive de sanatate si siguranta, trebuie sa consultati 

politica interna privind prezenta acestora in locatie: 

 

Notiuni Definitie animal de companie de talie mica:  

Câine în sensul prezentului Regulament - Câine de talie mică ce nu depășește dimensiunile de 

10 kg și 50 cm căruia i se permite accesul în Locatie în spațiile și zonele indicate în Regulament.  

Însoțitorul câinelui - persoana fizică aflată în deplinătatea facultăților mintale, care a împlinit 

vârsta de 18 ani, pe numele căruia câinele este înregistrat 'in Registrul de Evidenta a Câinilor 

cu Stăpân (RECS) ori care deține in îngrijire un câine, ce intră în orice scop în perimetrul 

locatie. 

Prezenta cu animale de companie este acceptata in zona de terasa (care este operationala 12 

luni pe an).  

Accesul in locatie cu caini/pisici de companie, de talie mica, este permis numai in limita 

locurilor disponibile si daca in prealabil am fost anuntati (telefonic la numaril 021.313.75.32 

sau email la office@curteaberarilor.com) despre prezenta acestuia. In caz contrar nu putem 

garanta rezervarea cu animalul de companie. 

Prezenta pisicilor in locatie, este permisa, in conditiile prezentului regulament, numai daca 

pisica se afla pe toata durata prezentei in locatie, in cusca speciala cu care a fost adusa de catre 

insotitorul acesteia. 

Numarul maxim (per masa/rezervare/grup de persoane) de animale de companie permis este 1. 

Animalele de companie, trebuiesc tinute de catre propietarii acestora in brate sau langa masa, 

astfel incat sa nu deranjeze persoanele aflate la mesele invecinate.  

In cazul in care se ajunge in locatie fara o rezervare facuta in prealabil (in care a fost mentionat 

clar prezenta animalului de companie), Managerul de Tura (Persoana cu cel mai mare grad in 

ierarhia Companiei noastre) prezent in locatie la momentul respectiv, are dreptul si obligatia 

de a permite sau nu aceesul in locatie (decizia se ia in functie de locurile disponibile, alergiile 

comunicate de catre clientii deja prezenti sau care si-au facut rezervare, certificatului de 

sanatate atestat la zi al animalului, etc…) 

 

 

 

 

 

 

mailto:office@curteaberarilor.com


Politica privind cainele Ghid (notiunea de caine ghid se circumscrie normelor legale 

incidente in materie, persoana care foloseste un astfel de caine avand obligatia de a 

cunoaste si respecta intocmai aceste dispozitii legale) 

 

Prezenta in locatie a cainilor ghid este acceptata de catre societatea noastra. Pentru a fi 

acceptat in locatie, cainele dumneavoastră trebuie să îndeplinească următoarele condiții: 

• Câinele ghid trebuie anunțat in mod explicit în avans, in momentul rezervării, dar nu 

mai târziu de 24 de ore înainte de prezenta propriu-zisa in locatie. 

• Când rezervați o masa, vă rugam să menționați rasa, dimensiunile, greutatea și 

serviciile concrete pe care acest caine ghid le asigură. 

• Trebuie să dovediți ca si conditie preliminara de acces in locatie calificarea câinelui 

(ex. certificat, carte de identitate, atestat, etc.). Câinii ghid (instruiți) care nu însoțesc 

un  client cu handicap nu vor fi acceptați în locatie. 

• Nu puteți veni in locatie cu mai mult de 1 (un) câine ghid/persoana pe care conform 

conditiilor legale o insoteste. 

• În cazul în care veniti cu un câine-ghid sau de asistență, nu poate veni cu 

dumneavoastră și un animal de companie. 

• Un câine ghid care prezintă semne vizibile de suferintă/boala, nu poate fi acceptat în 

locatie. 

• Câinele dumneavoastră nu poate fi o rasă interzisă. Va rugam verificati in prealabil 

lista de mai jos. 

• Trebuie să aveți in posesia dvs o botniță care sa indeplineasca cerintele legale si sa o 

folositi de indata în cazul în care câinele devine agitat în timpul prezentei in locatie 

(ex. lătrat, marait, stare de agresivitate fata de alti clienti sau alte animale de companie 

sau caini ghizi, etc.). 

• Câinele trebuie să fie curat, sănătos, nepericulos si fără mirosuri neplăcute. Trebuie să 

îndeplinească toate cerințele de igienă/sanitare impuse de legile in vigoare privind 

alimentatia publica. 

• Trebuie să poarte un ham sau vestă. Trebuie să furnizați un ham de fixare adecvat 

pentru  siguranța și pentru a controla câinele în timpul intregii prezente a acestuia in 

locatie. Lesa câinelui sau extensia hamului trebuie sa fie atasată de masa sau de 

mana/cureaua doumneavoastra, pe toata durata prezentei in locatie. 

• Câinelui nu i se va permite să se plimbe liber prin locatie. 

• Câinele nu va ocupa un scaun ci trebuie sa stea in imediata proximitate a 

dumneavoastra.  

Câinii de asistență psihiatrică si de suport emoțional nu sunt acceptați in cadrul locatiei 

Curtea Berarilor 

 

 

Rase de caini interzise  

Ca urmare a gradului de risc ridicat asociat, urmatoarele rase de caini sunt strict interzise si 

nu au acces in cadrul locatiei noastre 

 a) Orice caini de lupta sau atac, inclusiv metisii acestora, similari in morfologie cu 

urmatoarele rase: Pit Bull, Boerbull, Bandog  



b) Orice caini, inclusiv metisii acestora, apartinand urmatoarelor rase: Staffordshire Bull 

Terrier, American Staffordshire Terrier, Tosa, Rottweiller, Dogo Argentino/Argentinian 

Mastiff, Mastino Napolitane, Fila Brazileiro, Mastiff, Caucasian Shepherd, Cane Corso 

 


