
1. Parte generala 

Prezentul document contine termenii si conditiile de utilizare ale site-ului www.chefbuzu.com ( 

ce va fi denumit in continuare "Termeni si Conditii") si stabileste in ce conditii o persoana, 

oricare ar fi aceasta, poate vizita sau accesa site-ul www.chefbuzu.com, sau poate utiliza in orice 

mod serviciile oferite prin intermediul Site-ului. 

In intelesul "Termenilor si Condiţiilor":  

 - termenul de "Site" inseamna in continuare pagina de internet www.chefbuzu.com;  

 - "Administratorul Site-ului" inseamna in continuare S.C. NIAD PROFESSIONAL 

SOLUTIONS S.R.L., cu sediul in Bucuresti, Aleea Rotunda nr. 4, Bloc H6, Scara E, 

Ap.81, Sector 3, cod 032705 ;  

 - "Serviciul" inseamna orice serviciu oferit prin intermediul Site-ului, si / sau orice modul 

sau componenta a acestuia;  

 - "Utilizatorul" inseamna in continuare orice persoana care viziteaza sau acceseaza Site-

ul, care isi creaza cont pe Site sau care doreste sa utilizeze in orice mod sau utilizeaza 

efectiv Serviciul;  

 - "Client" reprezinta o persoana juridica care prin intermediul serviciului "Oferte turism 

culinar" prezinta Utilizatorilor site-ului ofertele sale, fie ca este vorba de oferte speciale 

(promotii) sau oferte generale.  

 - "Voucher" – cupon valoric ce va fi achizitionat de catre Utilizator, in vederea obtinerii 

unei reduceri la achizitionarea unui produs sau serviciu publicate pe Site, in conditiile 

stabilite de catre fiecare oferta in parte.  

In conditiile in care prezentul document, "Termeni si Conditii" nu este acceptat in totalitate sau 

in parte,asa cum acestia sunt formulate în prezentul document, atrage obligatia Utilizatorului de a 

inceta de indata accesarea Site-ului.Totodata, accesarea sau vizitarea in continuare a Site-ului, a 

oricarei pagini din acesta si / sau utilizarea Serviciului, precum si a oricarei componente a 

acestora constituie o acceptare in intregime si neconditionata a Termenilor si Conditiilor precum 

si a oricarei prevederi din acestia. Prin inregistrarea sa pe site, Utilizatorul accepta in intregime si 

neconditionat prevederile acestor Termeni si Conditii si intelege sa utilizeze Serviciul in stricta 

conformitate cu acestea. Utilizatorii care isi creaza un cont pe Site inteleg si accepta ca utilizarea 

contului lor, precum si orice accesare sau vizitare a Site-ului, a oricarei pagini din acesta si / sau 

utilizarea Serviciului, precum si a oricarei componente a acestora constituie o acceptare in 

intregime si neconditionata a Termenilor si Conditiilor si a oricarei prevederi din acestea. 

Utilizatorii care nu accepta Termenii si Conditiile au obligatia de a inceta de indata accesarea 

Site-ului.  

2. Dreptul de autor si alte drepturi asupra continutului Site-

ului 

Tot ceea ce tine de continutul si elementele de grafica ale Site-ului, inclusiv, insa fara a se limita 

la acestea, intreg continutul in format text precum si orice alt material, transmis sub orice forma 

de si catre Utilizatori (fie ca este vorba de vizualizare directa pe Site, de newslettere sau de orice 



alte materiale legate direct sau indirect de Site ), acestea apartin Administratorului Site-ului si 

partenerilor sai si reprezinta continutul Site-ului.  

Nu apartin Administratorului Site-ului sau partenerilor sai doar acele materiale pentru care pe 

Site s-a indicat un alt titular de drepturi, ori un alt detinator sau o alta sursa, informatiile furnizate 

de Utilizatori, ori opiniile si / sau comentariile de orice fel exprimate de catre Utilizatorii Site-

ului ce fac referire la materialele de orice fel postate pe Site sau fata de Continutul Site-ului in 

general. 

Utilizatorul are obligatia de a respecta toate drepturile de autor si orice alte drepturi de 

proprietate intelectuala pe care Administratorul Site-ului si partenerii sai le detin asupra / in 

legatura cu Site-ul, continutul acestuia, Serviciul, orice modul sau componenta a acestora sau 

care are legatura cu utilizarea acestora. 

Continutul Site-ului, indiferent de zona in care se afla pozitionat in Site si indiferent de tip, poate 

fi utilizat exclusiv in scopuri personale, exceptie facand doar situatia in care acest serviciu este 

destinat unui alt scop. Utilizarea continutului site-ului de catre terte persoane in oricare alte 

scopuri, se va putea face face doar cu acordul scris, expres si prealabil al Administratorului Site- 

ului. 

De asemenea, este interzisa copierea, preluarea, reproducerea, publicarea, transmiterea, vanzarea, 

distributia partiala, integrala sau modificata a continutului acestui Site sau a oricarei parti a 

acestuia efectuate in alte scopuri decat cel personal. 

Administratorul Site-ului isi rezerva dreptul de a actiona in instanta orice persoana si / sau 

entitate care incalca in orice mod prevederile de mai sus. 

Orice cerere de utilizare a continutului Site-ului in oricare alt scop decat cel personal poate fi 

facuta in scris la adresa SC NIAD PROFESSIONAL SOLUTIONS SRL, Bucuresti, Aleea 

Rotunda nr.4, Bloc H6, Scara E, Ap.81, Sector 3, cod 032705, mentionandu-se expres, felul 

solicitarii sau utilizandu-se datele de contact de la pagina de "Contact" a Site-ului. 

Orice persoana care expediaza in orice mod informatii ori materiale catre Site are obligatia de a 

nu prejudicia in niciun mod drepturile de autor sau orice alte drepturi de proprietate intelectuala 

pe care o terta persoana le-ar putea invoca in legatura cu materialele si informatiile transmise in 

orice mod catre Site, iar persoanele care expediaza in orice mod informatii ori materiale inteleg 

si accepta ca incalcarea in orice mod a acestei obligatii nu poate angaja in niciun mod 

raspunderea Administratorului Site-ului, ci numai raspunderea persoanelor respective. 

Utilizatorii inteleg si accepta ca nu orice informatie prezenta pe Site este sau poate fi considerata 

drept oferta de produse si / sau servicii venind din partea Administratorului Site-ului, exceptie 

facand doar acele oferte de produse sau servicii in care se specifica in mod expres ca apartin 

Administratorului Site-ului. 



Folosirea acestui Site, a Continutului Site-ului, a Serviciului sau a oricarui serviciu sau facilitate 

oferite de către Site in scopuri comerciale, oricare ar fi acestea, fara acordul scris al 

Administratorului Site-ului este strict interzisa. 

Utilizatorii sunt de acord ca toate informatiile, datele, materialele postate pe Site au doar un 

caracter informativ si orientativ,iar Administratorul Site-ului nu poate fi tras la raspundere in 

niciun caz si in niciun mod pentru veridicitatea si validitatea Continutului Site-ului, inclusiv dar 

fara a se limita la veridicitatea si corectitudinea informatiilor si datelor oferite de Utilizatori pe 

Site, sau pentru orice efect juridic decurgand din utilizarea acestora. 

Utilizatorii Site-ului pot trimite comentarii, note, sugestii, idei sau observatii cu privire la 

continutul si structura Site-ului, respectiv pot adresa întrebari atâta timp cât continutul acestora 

nu este ilegal, obscen, amenintator, defaimator, care sa afecteze viata privata, drepturile de 

proprietate intelectuala ale www.chefbuzu.com sau ale unor terte parti si care nu contin virusi, 

deruleaza campanii politice/electorale, solicitari comerciale, scrisori în lant, mailinguri în masa 

sau orice alta forma de spam. Nu puteti folosi o adresa de e-mail falsa sau sa impersonati o alta 

persoana sau entitate. www.chefbuzu.com îsi rezerva dreptul, dar nu si obligatia, de a îndeparta 

sau edita o astfel de informatie transmisa. 

Utilizatorilor care incalca in orice mod si in orice masura oricare dintre prevederile Termenilor si 

Conditiilor,li se va suspenda total sau partial accesul catre oricare Serviciu al Site-ului,li se va 

sista publicarea oricarui continut expediat in vederea postarii pe Site, li se va interzice definitiv 

accesul la facilitatile oferite de Site, sau li se va desfiiinta contul de pe Site, fara a fi atentionati 

sau notificati in prealabil si fara a fi necesare alte formalitati in acest sens. 

Utilizatorii sunt de acord ca Site-ul reprezinta o modalitate de informare si comunicare si ca ei 

sunt singurii raspunzatori pentru orice materiale, date si informatii postate pe Site indiferent de 

forma si partea in care apar, de utilizarea acestora, de accesarea si utilizarea Serviciului si a 

oricaror facilitati oferite pe Site, dar si pentru orice efecte juridice si / sau comerciale ce deriva 

din acestea.  

In cadrul activitatilor derulate, Site-ul poate contine legaturi sau trimiteri catre alte site-uri, fie ca 

este vorba de site-urile furnizorilor de produse sau servicii care sunt promovate de catre site-ul 

www.chefbuzu.com, fie alte site-uri sau bloguri, considerate de catre Administrator ca fiind utile 

pentru Continutul Site-ului, fara ca acestea sa se afle sub controlul sau in administrarea sa. De 

aceea Utilizatorii sunt de accord ca Administratorul site-ului nu se face responsabil de continutul 

de pe aceste site-uri, indiferent care ar fi acesta, pentru corectitudinea si exactitatea informatiilor 

pe care acestea le contin, iar accesarea de catre Utilizator a acestor site-uri se face pe riscul sau, 

deoarece utilizarea serviciilor acestor site-uri este supusa unor termeni si conditii pentru care 

Administratorul Site-ului nu isi asuma responsabilitatea. 

3. Protectia datelor personale 

In conformitate cu Legea nr. 677/2001 pentru protectia persoanelor cu privire la prelucrarea 

datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date, modificata si completata, si ale 

Legii nr. 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal si protectia vietii private in 



sectorul comunicatiilor electronice, Administratorul Site-ului va avea grija sa administreze in 

conditii de siguranta si doar pentru scopurile specificate, datele personale furnizate de Utilizatori. 

Datele personale pe care Utilizatorii le furnizeaza Administratorului Site-ului vor fi prelucrate in 

scopul oferirii in condiţii optime a Serviciului. Utilizatorii sunt de acord ca datele personale pe 

care le furnizeaza sa fie prelucrate in scopul oferirii in conditii optime de catre Administratorul 

Site-ului a serviciilor pe internet, a serviciilor ce au ca scop reclama, marketing-ul si publicitatea, 

si pentru servicii de comunicatii electronice. Aceste date vor fi utilizate de catre operator si vor 

putea fi comunicate numai anumitor persoane vizate, persoane fizice sau juridice, parteneri sau 

asociati in vederea prelucrarii lor in numele operatorului. 

Furnizarea acestor date se va face de catre Utilizator, de buna voie, avand ca scop crearea unui 

cont valabil pe site, in vederea utilizarii serviciilor oferite de catre Site. 

In baza aceleiasi legi ( Legea nr. 677/2001 ) Utilizatorii au dreptul de acces, de a interveni asupra 

datelor, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale, precum si dreptul de a se adresa 

justitiei. 

In cazul in care un Utilizator nu doreste ca datele sale personale sa fie prelucrate, acesta poate 

solicita stergerea acestor date personale, aceasta atragand dupa sine si stergerea contului lor din 

sistem si, implicit, imposibilitatea de a accesa Serviciul oferit de catre Administratorul Site-ului. 

In cazul in care un Utilizator doreste stergerea datelor sale personale, acesta poate inainta, in 

scris, aceasta solicitare, prin posta, la adresa Administratorului, SC NIAD PROFESSIONAL 

SOLUTIONS SRL, Bucuresti, Aleea Rotunda, nr.4, Bloc H6, Scara E, Ap. 81, Sector 3, cod 

032705, sau la adresa de e-mail : office@chefbuzu.com 

In cazul in care Utilizatorul care a cumparat un Voucher doreste sa renunte la cumparare poate sa 

o faca fara penalitati si fara invocarea unui motiv, in termen de 10 zile de la primirea 

Voucherului in scris ( prin email la adrian@chefbuzu.com ). Site-ul va returna Utilizatorului 

banii care corespund valorii Voucherului, in termen de 30 de zile de la data primirii solicitarii, iar 

Utilizatorului i se va anula Voucherul. Dupa trecerea termenului de 10 zile de la achizitionare 

Voucherului, Utilizatorul nu mai are dreptul sa solicite returnarea banilor de la Site, acesta 

nemaiavand nicio obligatie fata de Utilizator. 

4.Termenii de utilizare a serviciului de "Oferte". 

Prin utilizarea servicului de "Oferte" (denumite in continuare "Oferte"), in urma postarii pe Site a 

ofertelor Clientilor, Utilizatorii pot beneficia de o activitate specifica ce va fi derulata de catre 

Client si care va fi identificata dupa anumite criterii legate, in primul rand, de domeniul culinar ( 

meniu, tipuri de preparate culinare etc ) dar si de alte criteria. 

Fiind vorba doar de gazduirea pe site a acestor servicii si produse, in vederea informarii 

Utilizatorului despre existent lor, Clientul este singurul responsabil de continutul ofertelor facute, 

de serviciile pe care el le va desfasura ca urmare a acestor oferte precum si de consecintele pe 

care aceste servicii le pot avea, de calitatea, termenul de valabilitate, mod de utilizare sau de alte 

aspecte legate de produsele pe care Clientul le comercializeaza. In oricare dintre cazuri 

Utilizatorul nu va putea invoca sau angaja in niciun mod raspunderea Administratorului pentru 



continutul ofertelor, pentru activitatile desfasurate in urma ofertelor Clientului ori pentru 

consecintele de orice fel ale acestora, pentru aspect de orice natura legate de produsele pe care 

Clientul le comercializeaza. 

Clientul isi asuma intreaga raspundere fata de Utilizatori pentru eventualele intarzieri, amanari, 

anulari sau defecte ale serviciilor care au fost postate ca oferte pe site, pentru derularea 

neconforma a acestor servicii sau in alte conditii decat cele prevazute in oferte sau in legislatia in 

materie, precum si pentru orice fel de restrictii impuse serviciilor de terte persoane implicate in 

organizarea sau furnizarea lor sau de autoritati administrative, indiferent ca pentru aceste servicii 

s-au facut rezervari sau au existat doar simple intentii de participare la acestea.  

De asemenea Clientul este singurul raspunzator fata de Utilizator in ceea ce priveste calitatea 

produselor gazduite pe site in vederea comercializarii, de termenul de valabilitate a acestora, de 

legalitatea fabricarii sau a provenientei produselor, de conditiile si termenii de livrare a acestora 

catre Utilizatori, fara insa a ne limita la acestea, Administratorul neavand decat sarcina postarii 

acestor produse pe site si informarea Utilizatorilor de existenta pe piata a acestora. 

Administratorul Site-ului :  

 - Nu poarta nici o raspundere asupra desfasurarii serviciilor, a capacitatii si a mijloacelor 

de orice fel de care dispune Clientul pentru a presta serviciile la care se refera ofertele 

publicate pe site sau pentru orice elemente legate de aceste servicii ;  

 - Nu poarta nici o raspundere pentru indeplinirea angajamentelor in concordanta cu 

ofertele pe care le face Clientul catre Utilizator, dar nici pentru capacitateaUtilizatorului 

de a plati serviciile / produsele oferite de catre Client ;  

 - Nu detine controlul asupra calitatii si sigurantei serviciilor prestate sau a produselor 

comercializate de catre Client ;  

 - Nu poate verifica sau monitoriza in nici un mod daca serviciile prestate / produsele 

comercializate respecta legislatia in vigoare  

 - Nu poate verifica daca producerea ( fabricarea, prepararea ) sau provenienta produselor 

comercializate respecta legislatia in vigoare.  

 - Nu raspunde de termenii si conditiile de livrare a produselor / preparatelor pe care 

Clientul le ofera prin intermediul site-ului spre comercializare Clientului.  

Obligatiile pe care Administratorul si le asuma, potrivit prezentului regulament, nu au in vedere 

implementarea unui control asupra ofertelor afisate pe site. Administratorul nu poate fi facut 

responsabil pentru niciun fel de daune directe sau indirecte produse prin utilizarea site-ului sau a 

serviciului "Oferte turism culinar" si nici pentru utilizarea serviciilor / produselor oferite de 

Client catre Utilizatori. Toata aceasta raspundere, in integralitatea ei apartine exclusiv Clientului.  

5. Raspunderea limitata. 

Administratorul Site-ului nu isi asuma obligatia si nu garanteaza in nici un fel pentru 

veridicitatea continutului de orice fel al Site-ului, inclusiv dar fara a se limita la intreg continutul 

si serviciile oferite de catre Utilizatori sau Clienti. Sarcina Administratorul Site-ului este aceea 



de a depune diligentele necesare si rezonabile pentru a asigura acuratetea si increderea in Site si 

de a incerca sa corecteze erorile si omisiunile in cel mai scurt timp.  

Administratorul Site-ului nu poate fi facut raspunzator pentru nicio pierdere sau prejudiciu ce ar 

putea rezulta din utilizarea oricarei parti, secvente, pagini de pe Site, al Serviciului sau din 

imposibilitatea utilizarii acestuia, indiferent de cauza acesteia, ori din interpretarea eronata a 

oricaror prevederi ale Continutului Site-ului.  

Administratorul Site-ului nu garanteaza ca Site-ul, serverele pe care este gazduit sau e-mailurile 

trimise nu contin virusi sau alte informatii cu caracter potential daunator. Utilizatorul foloseste 

Site-ul pe riscul propriu, Administratorul fiind liber de orice raspundere pentru eventualele daune 

directe sau indirecte cauzate de utilizarea sau accesarea/vizitarea Site-ului sau ca urmare a 

utilizarii informatiilor de pe Site. Utilizatorii sunt de acord ca Administratorul Site-ului este 

absolvit de orice raspundere in eventualitatea producerii oricarei opriri, intreruperi, ingreunari, 

disfunctionalitati sau erori in functionarea Site-ului, in situatia unei erori tehnice de orice fel sau 

oricaror erori in furnizarea Serviciului, precum si in orice situatie in care nu ar dovedi cert ca 

orice erori sau probleme de natura tehnica din cele mentionate mai sus se datoreaza in mod direct 

si exclusiv culpei grave a Administratorului Site-ului.  

Utilizatorii sunt de acord ca Administratorul Site-ului este doar un promotor intre Utilizatori, 

care ofera o platforma de comunicare, astfel ca toate serviciile si facilitatile legate de utilizarea 

Site-ului, precum si toate datele, informatiile cuprinse in acestea sunt oferite "asa cum sunt", "asa 

cum sunt disponibile", iar Utilizatorii le folosesc pe riscul lor.  

Prin urmare, Administratorul Site-ului nu poate fi tras la raspundere nici cu privire la orice 

informatii si date din Conţinutul Site-ului, inclusiv dar fara a se limita la cele privind ofertele, 

serviciile / produsele, datele si informatiile legate de utilizarea Serviciului, sau orice alta 

activitate legata de utilizarea si accesarea Serviciului si / sau a Site-ului, precum si orice alt efect 

juridic ce deriva din acestea.  

Utilizatorii sunt de acord ca Administratorul Site-ului nu participa in niciun mod si in nicio 

masura la interactiunile dintre Utilizatori si nu ofera nicio garantie privind acestea. Utilizatorii 

sunt de acord ca datorita caracteristicilor specifice Internetului si ale Serviciului, Administratorul 

Site-ului nu poate confirma sau garanta identitatea Utilizatorilor si veridicitatea, corectitudinea, 

validitatea oricaror informatii sau continut oferite de acestia pe Site si de aceea Administratorul 

Site-ului nu poate fi tras la raspundere in niciun mod si in nicio masura cu privire la aceste 

informatii sau orice alte efecte juridice / comerciale ce deriva din utilizarea lor.  

In mod expres, Utilizatorii sunt de acord ca Administratorul Site-ului este absolvit de orice 

raspundere pentru orice fel de daune directe, indirecte, incluzand dar fara a se limita la pierderi 

de profit, vad comercial sau alte pierderi intangibile, rezultate din utilizarea Serviciului sau orice 

alt aspect in legatura cu Serviciul precum si din utilizarea Continutului Site-ului in orice mod sau 

orice efecte juridice derivand din aceasta. 

Utilizatorii sunt de acord ca Administratorul Site-ului nu are nici o raspundere pentru mesajele 

publicitare, pentru continutul postat pe Site de catre Utilizatori, criticile aduse serviciilor sau 



produselor oferite pe Site precum si pentru bunurile sau serviciile furnizate de catre autorii 

acestor mesaje publicitare sau al continutului postat pe Site prin intermediul Serviciului.  

In cazurile de forta majora Administratorul Site-ului si / sau operatorii, directorii, angajatii, 

sucursalele, filialele si reprezentantii sai, sunt exoneraţi total de raspundere. Cazurile de forta 

majora includ, dar nu se limiteaza la acestea, erori de functionare ale echipamentului tehnic al 

Administratorului Site-ului, lipsa functionarii conexiunii la internet, lipsa functionarii 

conexiunilor de telefon, virusii informatici, atacurile informatice de orice fel si interferarea cu 

programe informatice malitioase, accesul neautorizat in sistemele Site-ului, erorile de operare, 

greva etc.  

Utilizatorii sunt de acord sa protejeze, sa asigure si despagubeasca integral pe Administratorul 

Site-ului si / sau pe operatorii, directorii, angajatii, sucursalele, filialele si reprezentantii sai de si 

impotriva oricaror cereri, pretentii, actiuni, impuneri, pierderi, daune, costuri (incluzand, fara nici 

un fel de limitare, onorariile avocatilor, expertilor si consultantilor sau executorilor, taxe 

judiciare, notariale sau de executare), cheltuieli, judecati, decizii, amenzi, regularizari sau alte 

obligatii rezultate sau relationate cu orice alta actiune a Utilizatorului in legatura cu utilizarea 

Serviciului sau orice alt aspect in legatura cu Serviciul.  

6. Legislatie aplicabila si Jurisdictie. 

Termenii si Conditiile precum si utilizarea acestui site sunt guvernate de legile din România. 

Orice litigiu nascut din sau in legatura cu Termenii si Conditiile va fi solutionat pe cale amiabila. 

In caz de imposibilitate de a ajunge la un acord, litigiul va fi solutionat de catre instanta 

judecatoreasca romana competenta aflata in raza teritoriala a municipiului Bucuresti.  

8. Modificarea Termenilor si Conditiilor. 

SC NIAD PROFESSIONAL SOLUTIONS SRL, în calitate de autor/ proprietar/ administrator al 

Site-ului www.chefbuzu.com poate, în orice moment si fara notificare prealabila, sa revizuiasca 

aceste Termene si Conditii prin actualizarea lor. Utilizatorii sunt obligati sa respecte oricare si 

toate astfel de revizuiri si de aceea vor trebui sa viziteze aceasta pagina a site-ului nostru în mod 

periodic pentru a lua la cunostinta de modificarile efectuate.  

 


