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REGULAMENT DE ORGANIZARE ŞI FUNCŢIONARE AL   
CENTRULUI DE VIZITARE - FERMA DE BIVOLI 

 
Art. 1. Centru de vizitare - Ferma de Bivoli funcţionează în conformitate cu legislaţia română 
în vigoare şi cu prezentul Regulament de organizare şi funcţionare. 
 
Art. 2.  Responsabilitatea adminsitrării Centrului de vizitare - Ferma de Bivoli revine 
compartimentului de sustenabilitate a proiectelor din cadrul aparatului de specialitate al 
primarului orașului Pecica, atribuțiile personalului a  se stabilesc în fişa postului. 
 
Art. 3 . Reglementarea activităților în Centrul de vizitare - Ferma de Bivoli 
Vizitatorii sunt obligaţi să nu lase copii neînsoţiţi de un adult pe acoperişul Centrului de 
Vizitare sau în Foisorul de observare al animalelor, să supravegheze cu deosebită atenţie 
copiii, în special în zona gardului electric, ţinând cont că este strict INTERZISĂ depăşirea 
sau introducerea mâinii prin elementele gardului electric de protecţie. 
Accesul cu autovehiculele pe aleile din incinta fermei este interzis. 
Autovehiculele vor fi lăsate în parcarea special amenajată.  
 
Art. 4  
4.1 Persoanelor cu vârsta mai mare de 12 ani sau persoanelor a căror greutate corporală 
(cumulată) depăşeşte 35 de kg le este interzisă utilizarea ehipamentelor de joacă pentru copii. 
4.2 Suprafaţa de alunecare a toboganului se utilizează de către un singur copil, fiind interzisă 
utilizarea simultană de 2 utilizatori.  
4.3. Nu este permisă urcarea pe suprafaţa de alunecare a toboganului în sens invers şi totodată 
coborârea pe aceasta cu capul înainte 
 4.4. Nu este permisă escaladarea pe structura echipamentelor de joacă cu excepţia 
echipamentelor special destinate căţărării şi echilibristicii.  
4.5. Pentru sănătatea şi siguranţa copiilor, este interzis consumul alimentelor în timpul 
utilizării echipamentelor de joacă. 
4.6. Pentru sănătatea şi siguranţa utilizatorilor este interzisă intrarea în raza de acţiune a 
echipamentelor a căror componente sunt în mişcare/balans. 
4.7. Leagănul, sau balansoarul (cumpăna) vor fi utilizate doar în poziţia şezut, fiind interzisă 
utilizarea acestora stând în picioare. 
4.8. Leagănul, sau balansoarul (cumpăna) vor fi părăsite de utilizatori doar în momentul în 
care echipamentul s-a oprit din mişcare, fiind interzisă părăsirea scaunului leagănului sau a 
balansoarului (cumpenei) în timpul mişcării acestora. 
4.9. Este interzisă punerea în mişcare a echipamentelor din interiorul razei de acţiune a 
acestora. 
4.10. Este interzisă utilizarea echipamentelor aflate în reparaţii, împrejmuite şi/sau 
semnalizate prin “Echipament defect, a nu se utiliza! Pericol de accidentare”. 
  
Art. 5 
 5.1. Spaţiul de joacă se utilizează gratuit de către toţi beneficiarii (utilizatorii);  
5.2. Beneficiarii (utilizatorii) sunt obligaţi să respecte programul de funcţionare afişat la 
intrarea în spaţiul de joacă;  
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5.3. Beneficiarii (utilizatorii) trebuie să respecte instrucţiunile de folosire a echipamentelor de 
joacă, respectiv limita de vârstă şi cea de greutate inscripţionate pe echipament sau pe panoul 
de avertizare/informare;  
5.4. Beneficiarii (utilizatorii) trebuie să păstreze curăţenia în interiorul şi proximitatea 
spaţiuluide joacă (să nu arunce gunoaie, reziduuri menajere, ambalaje de orice natură, mucuri 
de ţigări, coji de seminţe etc.); 
 5.5. Beneficiarii (utilizatorii) trebuie să aibă un comportament civilizat şi să respecte 
normele civice de convieţuire;  
5.6.  Se interzice utilizarea echipamentelor în alte scopuri decât cele pentru care au fost 
concepute;  
5.7 Este interzis accesul persoanelor sub influenţa băuturilor alcoolice şi a substanţelor 
interzise prin lege, precum posesia sau consumul acestora în perimetrul spaţiului de joacă;  
5.8. Este interzis accesul în spaţiul de joacă cu animale de companie;  
5.9. Este interzis accesul, circulaţia sau parcarea bicicletelor, scuterelor, motoretelor, 
motocicletelor, ATV-urilor, remorcilor, rulotelor sau autovehiculelor în incinta locului de 
joacă, excepţie făcând accesul cu biciclete, triciclete sau trotinete pentru copii cu vârsta sub 7 
ani, însoţiţi de părinţi. Bicicletele se parchează în locul special amenajat în parcarea fermei; 
5.10. Pentru evitarea producerii accidentelor, este interzisă practicarea jocului cu mingea 
(fotbal, baschet, volei, etc) în incinta spaţiului de joacă;  
5.11 Este interzisă incendierea elementelor constitutive ale echipamentelor din spaţiul de 
joacă, a coşurilor pentru gunoaie, a băncilor sau utilizarea focului deschis în perimetru;  
5.12 Este interzisă vandalizarea spaţiului de joacă: zgârierea, scrierea, vopsirea, murdărirea 
cu orice substanţă, demontarea, mutarea, ruperea, distrugerea echipamentelor de joacă, a 
gardului împrejmuitor, a mobilierului urban (bănci, pubele, lampadare, etc.) şi a materialului 
dendro – floricol; 
5.13 Este interzisă mutarea mobilierul urban: bănci, coşuri, etc.;  
5.14 Este interzisă acoperirea afişajelor existente în incinta locului de joacă cu diferite tipuri 
de anunţuri publicitare, programe de evenimente, afişe electorale, grafitti, vopsire, etc.;  
5.15 Este interzisă utilizarea la un volum necorespunzător a aparaturii audio;  
5.16 Este interzisă introducerea în incinta spaţiului de joacă a substanţelor inflamabile, 
pirotehnice (petarde, pocnitori, artificii, etc.);  
 
Art. 6  
6.1. Accesul în incinta spațiului de joacă și utilizarea echipamentelor de joacă de către copii 
se va face doar însoțiți de adulți, care poartă întreaga responsabilitate pentru eventualele 
accidente suferite de copiii pe care îi însoțesc în incinta locului de joacă, pentru nerespectarea 
de către aceștia a prevederilor prezentului Regulament sau a instrucțiunilor de 
folosire/utilizare a echipamentelor de joacă, precum și pentru eventualele pagube produse 
prin acțiunile proprii sau ale copiilor pe care îi însoțesc. 
6.2. Pentru a evita accidentările de orice fel şi deteriorarea echipamentelor de joacă, se 
recomandă utilizarea îmbrăcăminţii fără accesorii metalice proeminente. 
 6.3. Se recomandă utilizarea în condiţii de siguranţă a leagănelor şi echipamentelor de joacă 
astfel încât să evite alunecarea/căderea de pe acestea;  
6.4. Nu se recomandă utilizarea echipamentelor când suprafaţa acestora este umedă sau 
acoperită cu gheaţă;  
6.5. Se recomandă anunţarea/sesizarea defecţiunilor echipamentelor la Primăria Orașului 
Pecica. 
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Art. 7  
7.1. Depozitul de Biciclete este dotat cu 60 de biciclete, care se pun la dispoziția 
solicitanților cu titlu gratuit în intervalul orar 8-16, în zilele de luni până vineri  pe bază de act 
de identitate (carte de identitate,buletin de identitate,paşaport), şi prin întocmirea unui proces 
verbal de predare-primire, între responsabilul centrului şi persoana care solicită;  
7.2/  Pentru grupurilor organizate  ,bicicletele vor fi preluate de conducătorul de 
grup,persoană cu vârstă mai mare de18 ani care va prelua,pe bază de proces verbal de 
predare-primire, şi va răspunde de bicicletele  întregului grup,până la predarea 
responsabiluilui centrului; 
7.3. Bicicletele se pot solicita  pe o durată de maxim 8 ore; 
7.4. Pe timp nefavorabil  (ploi permanente,îngheţ,ninsori abundente) nu se pun la dispoziție 
bicicletele. 
7.5. La preluarea bicicletei,din depozitul de biciclete, persoana care solicită  are obligaţia să 
verifice dacă bicicleta nu are probleme tehnice şi este în stare de funcţionare; 
7.6. Predarea bicicletei se va face în stare de funcţionare, fără deteriorări sau distrugeri din 
neglijenţă sau cu rea intenţie. Acestea vor fi imputate persoanei care a utilizat bicicleta, 
conform procedurilor legale. 
7.7.  Nepredarea la ora stabilită şi menţionată în procesul de preluare a bicicletei,atrage după 
sine anunţarea de către responsabilul centrului a autorităţilor  abilitate în vederea recuperării 
prejudiciului. 
 
Art. 8 
8.1. Pavilionului Multifuncţional pentru activităţi în aer liber este dotat cu o bucătărie 
complet utilată, doua grupuri sanitare, 10 mese cu 20 de bănci, 10 ceaune. 
8.2. În cadrul acestui pavilion se pot organiza concursuri gastonomice sau diferite 
evenimente. 
8.3.  Punerea la dispoziția solicitanților se face pe o durată maximă de 4 ore, cu titlu gratuit,  
în baza unei solicitări adresate responsabilului Centrului de vizitare cu cel puțin 48 de ore 
înainte și în măsura disponibilității. 
 
Art. 9. 
9.1 Încălcarea prevederilor prezentului Regulament constituie contravenție și se sancționează 
cu amendă, cuprinsă între 200 și 1000 de lei. 
9.2 Amenzile se aplică persoanelor fizice majore care însoțesc minori ce nu au împlinit vârsta 
de 14 ani sau minorilor care au împlinit vârsta de 14 ani, cu respectarea prevederilor OG 
2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor. 
9.3 Contravenienții pot achita jumătate din minimul amenzii prevăzute în prezentul 
Regulament, în termen de 48 de ore de la data comunicării procesului-verbal de constatare și 
sancționare a contravențiilor. 
9.4 În cazul în care prin săvârșirea contravenției s-a cauzat o pagubă materială, în procesul-
verbal de constatare și sancționare a contravențiilor se vor face mențiunile necesare, conform 
procedurii privind recuperarea daunelor.  
9.5 Constatarea contravențiilor și a eventualelor pagube, și aplicarea sancțiunilor 
contravenționale se face de către polițiștii locali din cadrul Poliției Locale Pecica. 
 
 


