
 

REGULAMENT DE ORDINE INTERIOARA 

In calitate de proprietari, dorim sa aveti o sedere placuta la noi, 

asigurandu-va ca ne vom stradui ca toate serviciile oferite sa fie la nivelul 

cerintelor dumneavoastra. 

Regulamentul de ordine interioara si normele de comportament 

prezentate mai jos au rolul de a stabili premizele functionarii conform 

normelor legale , in conditii civilizate. 

Prezentul regulament are ca obiectiv stabilirea conditiilor de sedere a 

turistilor in incinta proprietatii noastre. 

Pentru a ne putea duce la indeplinire aceste dorinte in asa fel incat sa 

reveniti la noi cu placere, va rugam sa respectati urmatoarele reguli de ordine 

interioara: 

• Cazarea se face la locatie, incepand cu ora 16:00, prezentand actul de 

identitate pentru inregistrare si pentru a vi se preda cheia. In cazul in 

care sositi mai tarziu, va rugam sa ne anuntati telefonic.Din momentul 

preluarii cheii, turistul raspunde de spatiul de cazare. 

• Predarea cheii, dupa expirarea perioadei rezervate se va face pana la ora 

12:00. Daca in momentul plecarii dumneavoastra nu este nici un 

reprezentant din partea noastra, va rugam sa lasati cheia in usa la 

interior. 

• Rezervarile se fac telefonic si prin e-mail (urmand ca acestea sa devina 

valabile prin plata avansului de 10%, dar nu mai putin decat valoarea 

unei nopti de cazare). Plata avansului se face in termen de 5 zile de la 

emiterea facturii. Restul de plata se achita in momentul in care primiti 

cheia. 



• In cazul anularii rezervarii cu 15 zile inainte de data sosirii, avansul nu se 

returneaza. 

• Persoanele care vin in vizita, trebuie anuntate. Persoanele care sunt in 

vizita nu au acces la piscina, ciubar si la celelalte facilitati oferite celor 

cazati la noi si trebuie sa paraseasca incinta pana la ora 22:00. 

• Poarta de la intrare trebuie inchisa ori de cate ori o folositi. 

• Se vor folosi numai caile de acces comune, fara a intra in curtea altor 

unitati de cazare. 

• Se va folosi numai locul de parcare indicat de proprietar. 

• Programul de liniste este intre orele 22:00 – 08:00 

• Muzica se asculta la volum mic fara a deranja pe ceilalti oaspeti cazati la 

noi sau in celelalte cabane. 

• In cazul in care sunteti deranjati de muzica prea tare sau galagie de la 

alte cabane, va rog sa sunati la orice ora la numarul de telefon – 

0258/868121 – Politia Livezile sau la 0258/861101 = Politia Aiud. Acestia 

vor trimite un echipaj pentru a rezolva situatia. 

• Este interzis accesul in incinta si in zona cabanelor cu ATV – uri sau 

motociclete de teren. 

• Este interzisa organizarea de evenimente in incinta proprietatii. 

• Este interzis saritul in piscina.  Apa in piscina are 1,50 m. 

• Nu lasati copii sau animalele de companie nesupraveghiate. Orice 

accident produs ca urmare a nesupravegherii copiilor sau a animalelor 

nu este responsabilitatea noastra.  

• Bicicletele sunt gratuite.  Verificati starea lor inainte de a le folosi. 

• Nu folositi prosoapele pentru sters parul vopsit, pentru demachiat, 

curatat incaltamintea etc. Prosoapele se folosesc numai pentru uz 

corporal. 



• Este interzis fumatul si vapatul in camera si in toate celelalte spatii. 

Fumatul este permis numai in exterior. 

• Este interzisa aruncarea mucurilor de tigara si a cojilor de seminte, in alt 

loc decat in scrumiere si cosuri de gunoi si doar dupa ce in prealabil au 

fost stinse. 

• La plecarea din camera va rugam sa stingeti lumina si televizorul, sa va 

asigurati ca ati inchis toate robinetele de apa. 

• Se interzice introducerea in unitate de armament, arme albe sau 

substante lacrimogene. 

• Conform legislatiei romane, consumul sau comercializarea de substante 

halucinogene sau psihotrope este interzis. 

• Orice accident produs ca urmare a utilizarii necorespunzatoare a 

obiectelor din dotare sau a nerespectarii prezentului regulament nu este 

responsabilitatea noastra. 

• Sa anuntati cat mai repede posibil orice defectiune a aparatelor sau 

instalatiilor din dotare. 

• Pentru orice distrugere sau avariere a bunurilor si/sau nerespectarea 

normelor de curatenie si liniste se vor lua masuri in consecinta si se vor 

achita sumele aferente repararii daunelor produse. 

Acest  regulament vine in intampinarea asteptarilor oaspetilor nostri. In 

cazul nerespectarii uneia sau mai multor reguli, ne rezervam dreptul de a 

actiona conform legii pentru incalcarea proprietatii private si interzicem 

accesul pe proprietate sau evacuarea turistilor in cauza, fara a returna sumele 

achitate pentru cazare. 

Zona este prevazuta cu sisteme de supraveghere conform legii. 

 

Va multumim pentru intelegere si va dorim un sejur cat mai placut. 

PROPRIETAR 

CALIN COSTEA 


