
Regulament de ordine 

interioara 
 

Regulamentul de ordine interioara ajuta la buna 

convietuire a tututor colocatarilor pensiunii. 

Acesta contine drepturi si obligatii pentru toti 

colocatarii. 

 

Fara o anumita disciplina, convietuirea mai multor 

persoane este imposibila. Pentru buna atmosfera, 

este de dorit sa se ia in considerare nevoile 

celorlalti colocatari. 
 

Chei 

 La plecare, va rugam sa aruncati cheile in cutia ce se afla la intrarea in 

cladire sau sa le predati in hotel la receptie 

 Atat timp cat nu sunt predate cheile, se va taxa in continuare suma de  

 € 49,00 pe noapte. 

 In cazul pierderea cheii se va taxa suma de € 70,00  

 Predarea cheii la o alta persoana este interzisa. Schimbarea camerei se 

face doar de catre administratie. 

 

Galagie 

 fiecare locatar trebuie sa pastreze liniste, atat in camera, cat si in 

pensiune si in curtea pensiunii. Va rugam sa pastrati linistea, mai ales 

intre orele 13:00 si 15:00 , cat si intre orele 22:00 si 6:00. Radiourile, 

televizoarele, CD-player-urile etc trebuie corect adecvate. 



 in cazul unei petreceri va rugam sa informati in prealabil toti colocatarii. 

 

Securitate 

 Pentru siguranta dumneavoastra, va rugam sa pastrati intre orele  

 22:00 – 6:00 usa de la intrare, de la pivnita si din curte inchise. 

 Caile de evacuare (usa principala, usa din curte, scarile si holurile) trebuie 

sa fie in permanenta libere. 

 

Curatenie 

 Curatenia camerelor se realizeaza o data pe saptamana 

 Fumatul in camera si in pensiune este interzis. In cazul in care se constata 

ca s-a fumat in interiorul pensiunii, se va taxa suma de € 100. 

 Resturile menajere se vor arunca in containerele disponibile. In 

conformitate cu statutul orasului, este obligatoriu sa separati gunoaiele.  

 Eventualele costuri suplimentare vor fi suportate de catre locatari 

 

Aerisirea 

 Va rugam sa aerisiti caremere si in sezonul rece. Cand geamurile sunt 

deschise, trebuie sa fie caloriferele inchise. 

 Acelasi lucru este valabil si pentru bucatarie si baie 

 

Masini 

 la parcarea masinii va rugam sa reduceti viteza 

 Bicicletele trebuie să fie parcate doar în zonele special amenajate și în 

pivnița. 

 

Animale 

 accesul cu animale este strict interzis 

 

 

 



 

Abaterea de la regulament se va sanctiona  

cu suma de € 100. 

 

Fulda, Octombrie 2018 

Directiune Monteurhaus 


