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REGULAMENT DE ORDINE INTERIOARĂ
la Centrul EMAUS

1. Vă dorim să aveți o ședere cât mai plăcută în locuința de care veți beneficia;

2. Vă anunțăm că – în calitate de beneficiarul - vă obligați cu strictețe, pe toată perioada șederii, la
următoarele:
a. Să respectați integral Regulamentul Asociației de Proprietari / Locatari, ai imobilului în care
este situată locuința;
b. În cazul în care folosiți locuința împreună cu copii minori, să vă asigurați că aceștia respectă cu
strictețe orele de liniște;
c. Să tratați cu respect orice persoană co-locatară în același imobil;
d. Să nu fumați în interiorul locuinței (cu excepția balconului);
e. Să nu consumați deloc alcool sau orice substanțe ilicite în interiorul locuinței;
f. Să nu folosiți aparate audio-video la un nivel de zgomot deranjant pentru co-locatari;
g. Să nu aduceți în locuință animale vii;
h. Să protejați integritatea rețelelor de utilități, zugrăvelii, mobilierului, electrocasnicelor, lenjeriei
și a tuturor celorlalte obiecte din locuință;
i. Să folosiți cu maximum de responsabilitate tot ceea ce se găsește în locuință;
j. Să predați locuința așa cum ați primit-o – din punct de vedere al integrității mobilierului, al
funcționalității/integrității aparatelor electrocasnice, a integrității pereților/zugrăvelii și – pe cât
posibil – a curățeniei;
k. Să nu aduceți pe nimeni în locuință fără a anunța în prealabil acest lucru reprezentaților
Asociației „Preot Iosif Trifa”. și a primi acordul lor;
l. Să nu practicați în interiorul locuinței niciun fel de activități, care contravin moralei și care –
făptuite în spațiul public – sunt sancționate de legile în vigoare;
m. Să predați cheia locuinței la finalizarea intervenției și să semnați procesul verbal cu obiectele
de inventar;
3. Nerespectarea oricărora dintre aspectele enumerate la punctul anterior constituie motiv justificat,
din perspectiva Asociației „Preot Iosif Trifa”, pentru retragerea calității de beneficiar al Centrului
EMAUS și evacuarea locuinței respectiv pentru refuzarea calității de beneficiar pe viitor.
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4. În orice situație care pune în pericol locuința sau integritatea vieții dumneavoastră, sunați la
numărul de telefon 112.
5. Pentru orice problemă, legată de funcționalitatea diverselor obiecte de inventar, din locuință,
persoana de contact este managerul dumneavoastră de caz – menționat în contractul de asistare și
cu care vă rugăm să luați legătura.
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