
REGULAMENT DE ORDINE INTERIOARĂ
COMPLEX EOS

În calitate de gazde, ne dorim să aveți o ședere cât mai plăcută la Complex Eos. 
Unitatea de cazare are clasificarea de 3 margarete și funcționează după normele 
legislative (ANT) în vigoare.
Codul și normele de comportament, prezentate mai jos, au rolul de a stabili 
premisele unei bune funcționări a complexului, în conditii civilizate, conform 
normelor legale. 

Prezentul regulament are ca obiectiv stabilirea condițiilor de ședere a turiștilor în 
incinta Complexului Eos. Regulamentul se aplică tuturor turiștilor care intră în 
complex și trebuie să i se conformeze fără limite sau rezerve. Vă rugăm să 
respectați următoarele reguli de ordine interioară:

• Turist este orice persoană care beneficiază de orice serviciu prestat de 
Complex Eos;

• Cazarea se face la recepție, prezentând actul de identitate pentru 
înregistrarea oaspeților, completând toate documentele conform legii, 
pentru a se elibera cheia de acces aferentă camerei rezervate;

• Cazarea se face începând cu ora 15.00 iar eliberarea camerei până la ora 
12.00;

• Achitarea costurilor aferente cazării la recepție în momentul sosirii. Din 
momentul preluării cheii de la recepție, până la eliberarea acesteia, turistul
răspunde pentru camera rezervată;

• Persoanele care vin în vizită trebuie să fie anunțate la recepție;

• La plecarea din cameră vă rugăm să vă asigurați ca ați închis robinetele de
apă, luminile și geamurile/ușile către exteriorș

• Micul dejun are loc între orele: 07.30 - 10.00; acest orar se poate modifica
cu condiția ca prestatorul să anunțe din timp turistul. Turișii care doresc 
micul dejun trebuie sa anunțe cu minim 12 ore înainte echipa de la 
Recepție. Micul dejun este contra cost.

• Nu folosiți prosoapele pentru: șters părul vopsit, pentru demachiat, curățat
încălțămintea, geamantanele, pardoseala etc. A se folosi doar pentru uz 
corporal.

• Orice accident produs ca urmare a utilizării necorespunzătoare a obiectelor
din dotare sau a nerespectării prezentului regulament este 
responsabilitatea turistului;

• Orice accident produs ca urmare a supravegherii necorespunzătoare a 
copiilor este responsabilitatea însoțitorului/însoțitorilor;



• Complexul hotelier nu își asumă responsabilitatea pentru mașinile din 
parcare și pentru obiectele lăsate în interiorul acestora. Avem 
supraveghere video în parcarea interioară;

• Este interzis accesul și utilizarea consumatorilor electrici mari (ex.: 
reșouri, radiatoare, fierbătoare, etc) în complexului hotelier, altele decât 
cele dotate de noi.

• Este interzis fumatul și vapatul (țigară electronică - conform hot. C.E.) în 
cameră și în celelalte spații ale complexului, cu excepția spațiilor special 
amenajate, a curții și a grădinii, unde există indicatoare în acest sens; este
interzisă aruncarea mucurilor de țigări, în alt loc decât coșuri de gunoi sau 
scrumiere și doar după ce în prealabil au fost stinse;

• Gunoiul și resturile menajere se vor depozita în locurile special amenajate,
în saci menajeri, selectiv;

• Nu aruncați în vasul WC obiecte care ar putea conduce la înfundarea 
sistemului de canalizare;

• Se interzice a folosi aparatura și echipamentele din dotare a complexului, 
altele decât cele destinate turiștilor, fără acordul personalului din complex;

• Este interzis introducerea în complex a: armelor, armelor albe sau 
substanțelor interzise prin lege;

• Este interzis consumul sau comercializarea de substanțe halucinogene sau 
psihotrope, aceste se pedepsesc conform legilor în vigoare.

• Accesul la piscină este gratuit de luni până vineri, în weekend se achită o 
taxă pentru a evita aglomerația.

• Copiii sub vârsta de 14 ani trebuie să fie însoțiți de un adult la piscină;

• Este interzis accesul la piscină pe perioada nopții (ex: dupa ora 21.00 apa 
din piscină este supusă unui tratament de dezinfecție, etc.);

• Predarea cheii/cartelei de access la recepție se face după ce s-a realizat în 
prealabil verificarea camerei de către personalul de serviciu al 
complexului;

• În cazul plecării anticipate trebuie anunțată recepția hotelului cu minim 12 
de ore înainte.

Turiștii au obligația:

• să nu preia la plecare vreun obiect din dotarea complexului și/sau care nu 
le aparține;

• să nu deterioreze obiectele din dotarea Complexului Eos, în caz contrar 
aceștia datorează complexului suma egală cu valoarea obiectului 
deteriorat și manopera aferentă;

• să nu intre în alte camere sau în spațiile cu acces interzis pentru turiști;

• să nu lase copiii nesupravegheați;



• să anunțe cât de repede posibil orice defecțiune a aparatelor sau 
instalațiilor din dotare;

• să respecte și să păstreze liniștea în complex, să respecte celelalte 
persoane;

• să respecte orele de odihnă din complexul hotelier, respectiv intervalul 
orar: 22:00-08.00.

Măsuri și reguli de conduită obligatorii reglementate de legislația actuală, care 
sunt respectate de turiști, de prestatorul de servicii prin personalul propriu și de 
toate persoanele care intră în Complexul Eos, în contextul pandemiei cu virusul 
SARS-COV-2:

Managementul Complexului Eos este vaccinat împotriva virusului SARS-
COV-2

• la intrarea/intrările în spațiile destinate turiștilor se va face un triaj 
observațional care poate să includă și măsurarea temperaturii (accesul 
turiștilor cu semne vizibile de infecție respiratorie va fi interzis), conform 
normelor privind instituirea obligativității purtării măștii de protecție, a 
triajului epidemiologic și dezinfectarea obligatorie a mâinilor pentru 
prevenirea contaminării cu virusul SARS-CoV-2 pe durata stării de alertă și
a altor perioade prevăzute de lege;

• la intrarea/intrările în spațiile de alimentație publică (inclusiv terase) și la 
grupurile sanitare sunt amplasate dispozitive cu produse biocide avizate, 
necesare dezinfectării mâinilor turiștilor;

• turiștii respectă circuitele cu sens unic, acolo unde sunt amenajate, astfel 
încât să se minimizeze contactele cu alți turiști și respectă numărul de 
persoane maxim admis în spațiile de uz comun (grupuri sanitare, recepție,
piscină, etc);

• se interzice transferul meniurilor, solnițelor, olivierelor și al altor obiecte de
pe o masă pe alta. Dacă este posibil, se vor folosi meniuri de unică 
folosință/electronice;

• în locurile cu plata la casa de marcat sunt instalate panouri de protecție 
din plexiglas;

• normele de distanțare fizică sunt aplicate în mod eficient si se evită pe cât 
posibil interacțiunea fizică cu și între turiști; se stabilește un număr de 
maxim 6 persoane care pot ocupa o masă,  excepție de la aceasta regulă 
fac membrii aceleiași familii;

• asigurăm respectarea unei distanțe de minimum 2 m între mese;
• în funcție de amplasarea meselor, cu respectarea normelor în vigoare, am 

stabilit un număr maxim de locuri care poate fi ocupat în cadrul spațiului 
din interiorul și exteriorul complexului hotelier, respectiv a spațiilor de 
alimentație publică (inclusiv terase) și a tuturor spațiilor comune util izate 
de turiști (sală de evenimente, grupuri sanitare, piscină, etc);

• ocuparea locurilor se face cu rezervare anterioară , astfel încât să se evite 
aglomerările la intrarea în complex și alte activități conex e (ex . la cazare,
la piscină, etc) dar și în alte spații comune utilizate de turiști astfel încât să
se faciliteze ancheta epidemiologică în cazul apariției unui caz de 
îmbolnăvire între turiști;

• la servirea mesei către turiști vă asigurăm că personalul poartă mască și 
mănuși; 

• regulile de conduită, igienă, dezinfectare și distanțare fizică sunt afișate în 
toate locurile vizibile pentru turiști;



• asigurăm în permanență curățarea și dezinfecția cu substanțe biocide 
avizate a tuturor spațiilor/suprafețelor unde au acces turiștii, precum și a 
ustensilelor utilizate în timpul servirii mesei;

• asigurăm că se efectuează dezinfecția meselor, după fiecare turist/grup;
• utilizăm semnalizări pentru a direcționa turiștii în interiorul și exteriorul 

complexului, acolo unde este posibil, menținând distanța minimă de 2 m 
între turiști.

• am amplasat și utilizăm dozatoare cu dezinfectant pentru mâini la toate 
intrările principale și în toate locurile în care este prevăzut de lege;

• am amplasat și utilizăm preșuri/covorașe cu dezinfectant pentru picioare la
toate intrările principale și în toate locurile în care este prevăzut de lege;

• asigurăm dezinfecția și sterilizarea, cu echipament specializat și 
profesional, spațiilor interioare și exterioare conform normelor pentru 
protecția turiștilor, angajaților și a colaboratorilor care intră în complex;

Totodată am luat următoarele măsuri:
`

• Intensificarea igienizării camerelor pentru oaspeți (mobilier, lenjerie etc) 
utilizând dezinfectanți profesionali. Menajul zilnic se realizează numai cu 
aprobare, la cerere;

• Ajustăm serviciile de alimentație publică în conformitate cu recomandările 
autorităților locale privind siguranța alimentară;

• Produsele care sunt în hotel și în blocul alimentar sunt atent verificate și 
dezinfectate;

• Evaluăm zilnic starea de sănătate a angajaților și luăm imediat măsurile 
necesare, la primele semne de îmbolnăvire. Avem în dotare termometre 
pentru a se lua temperatura la începerea și terminarea programului de 
lucru;

• Oaspeții sunt încurajați să folosească dezinfectanții la intrarea în 
restaurant și în spațiile comune; 

• Cheile de acces și/sau cardurile sunt dezinfectate în permanență;
• Politica de anulare și flexibilitatea rezervărilor permite anularea gratuită cu

până la 2 zile înaintea sosirii;
• Am eliminat din cameră și zonele comune: revistele, pliantele, hârtiile și 

alte materiale printate care pot contribui la răspândirea virușilor.

• Distanțarea socială include abținerea de la îmbrățișare, sărutare sau 
strângerea mâinilor atât cu oaspeții, cât și cu personalul. Aceasta implică 
menținerea unei distanțe de cel puțin 1,5 m și evitarea oricărei persoane 
care tușește sau strănută.

• Igiena mâinilor înseamnă curățarea regulată și completă a mâinilor prin 
frecarea acestora cu o soluție pe bază de alcool sau spălarea acestora cu 
apă și săpun. De asemenea, evitați să atingeți ochii, nasul și gura. 
Dezinfectarea mâinilor este indicată după schimbul de obiecte (bani, cărți 
de credit) cu oaspeții.

• Eticheta respiratorie înseamnă acoperirea gurii și a nasului cu cotul îndoit 
sau șervețel atunci când tușești sau strănuți. Şervețelul folosit trebuie 
aruncat imediat într-o coș cu capac.

• Se fac controale periodice pentru a asigura funcționarea corectă a 
distribuitoarelor de săpun și soluții dezinfectante, uscătoare de mâini, 
distribuitoare de unică folosință și alte dispozitive similare. Unitățile 
defecte sunt reparate și/sau înlocuite urgent. 



• Personalul de serviciu este instruit suplimentar în ceea ce privește 
pregătirea, manipularea, aplicarea și depozitarea produselor dezinfectante,
în mare parte înălbitor, care poate fi la o concentrație mai mare decât în 
mod obișnuit.

• Telefonul, echipamentele de control de la distanță, clanțe de uși, sunt 
dezinfectate cu o soluțiile recomandate de organele guvernamentale 
competente;

• Este posibil, cu aprobarea prealabilă a oaspeților, să facem curățenia și 
dezinfectarea camerelor doar la cazare și plecare, iar lenjeria și menajul se
vor efectua doar la cerere.

• Echipele de curățenie sunt instruite cu privire la utilizarea echipamentelor 
de unică folosință și igiena mâinilor imediat după îndepărtarea 
echipamentelor la finalizarea lucrărilor de curățare și dezinfectare.

POLITICA PRIVIND ANIMALELE DE COMPANIE

Acceptăm animale de companie de talie mică. Accesul animalelor de companie va 
fi permis doar pe baza certificatului de sănătate, prezentat la recepția hotelului. 
Niciun câine nu va fi primit fără vaccinul antirabic valabil și cușca de transport. 
Dacă doriți să faceți o rezervare cu animalul de companie este obligatoriu să 
anunțați acest lucru în momentul când efectuați rezervarea. În caz contrar nu 
putem garanta rezervarea cu animalul de companie, luând în considerare faptul 
că nu putem să acceptăm animale de companie în orice cameră din hotel. 
În cazul în care animalul de companie este lăsat nesupravegheat in cameră și 
deranjează fonic ceilalți oaspeti, managementul își rezervă dreptul de a scurta 
perioada sejurului posesorilor.

Animalele nu au voie pe mobilă. 

La părăsirea camerei, animalul trebuie ținut în lesă sau în cușcă. 

Este strict interzis ca animalele să își facă nevoile în cameră, la terasă sau în 
perimetrul piscinei. Rugăm insistent proprietarii să strângă și să depoziteze 
corespunzator mizeria făcută de animalul de companie.

Vă rugăm să aveți următoarele produse în bagajul patrupedului: bol de 
apă/mâncare, șampon, prosop, rolă scame (păr) + rezervă, o păturică/pernuță, 
un cearșaf, zgardă, lesă, jucăriile preferate, perie, multe bețișoare de ros, pungi.

Absolut toate stricăciunile cauzate de animalul de companie sunt achitate de 
stăpânul animalului. Prețul este decis de managementul Complexului Eos.

Vă atenționăm că în incinta Complexului Eos sunt căței și pisici de talie 
mica și mare liberi. Atunci când veniți cu animalul de companie, managementul
trebuie să fie de față pentru a se asigura că animalele fac cunoștință într-un mod 
pașnic.

Se percepe o taxă zilnică de 30 de ron / animal pe zi. 

Regulamentul de ordine interioară se modifică și se adaptează în permanență la 
legislație, la recomandările turiștilor, ale angajaților și colaboratorilor astfel încât 
să oferim garanție și siguranță maximă tuturor persoanelor care intră în complex.
Vă rugăm să contribuiți, împreună cu noi, la respectarea regulamentului!


