
TERMENI SI CONDITII PTR. POSTAREA PE SITE-UL www.chefbuzu.com 
 
In tot cuprinsul acestui document, prin "BENEFICIAR" intelegem orice persoana fizica 

sau juridica care doreste sa isi posteze LOCATIA pe site-ul www.chefbuzu.com spre a fi 
promovata prin intermediul site-ului. 

Prin “LOCATIE” se intelege orice spatiu in care se desfasoara activitatea comerciala a 
unei persoane fizice sau juridice,  care se inscrie in randul celor enumerate la Cap.14 – (1) al 
Ordinului nr.65/2013 al Administratiei Nationale a Turismului si care, pe langa serviciile de 
cazare ofera turistilor si servicii de alimentative publica, dar si cele enumerate la Art. 23 al 
aceluiasi Ordin 65/2013. 

Fiind un site de promovare a turismului culinar mai pot fi postate spre promovare si 
ofertele producatorilor particulari de preparate culinare traditionale sau oferte specific ale 
agentiilor de turism. 

            Prin “PRESTATOR” se intelege a fi SC NIAD PROFESSIONAL SOLUTIONS 
SRL, cel care administreaza site-ul www.chefbuzu.com 

Prin “POSTARE”se intelege continutul afisat pe site-ul www.chefbuzu.com si atribuit unei 
LOCATII. 

In momentul accesarii site-ului www.chefbuzu.com BENEFICIARUL accepta sa se 
supuna acestor termeni si conditi de utilizare si sa accepte posibilitatea ca pe viitor acesti 
termeni sa se modifice fara vreo notificare prealabila. Neacceptarea acestor Termeni si Conditii 
atrage obligatia BENEFICIARULUI respectiv de a inceta de indata accesarea site-ului. 
 

Obiectul prezentului document il constituie postarea/gazduirea de catre PRESTATOR, 
pe site-ul www.chefbuzu.com, la rubrica “LOCATII” a serviciilor/produselor BENEFICIARULUI, 
cu informatiile si pozele pe care BENEFICIARUL le pune la dispozitia PRESTATORULUI prin 
intermediul adreselor de e-mail publicate pe site. 

 Modificarile ulterioare ale continutului postarii vor fi transmise PRESTATORULUI prin e-
mail la adresa office@chefbuzu.com spre a fi operate in pagina de catre PRESTATOR. 

Costurile postarii vor fi comunicate BENEFICIARULUI de catre PRESTATOR, prin 
transmiterea unei oferte scrise pe e-mail si difera in functie de perioada de postare : 3, 6 sau 12 
luni. 

PRESTATORUL va transmite BENEFICIARULUI o factura proforma cu valoarea platii 
aferenta perioadei stabilite de promovare. 

BENEFICIARUL are obligatia de a plati in contul PRESTATORULUI intreaga suma 
inscrisa in factura proforma in termen de 3 zile lucratoare de la data emiterii acesteia, aceasta 
insemnand ca BENEFICIARUL este de acord cu continutul si forma postarii, precum si cu 
termenii si conditiile site-ului www.chefbuzu.com 



Dupa ce BENEFICIARUL se face dovada platii, PRESTATORUL va emite factura finala 
pe care o va transmite BENEFICIARULUI prin e-mail, la adresa de corespondenta. 

Cele doua parti vor stabili de comun acord data la care postarea va intra pe site-ul 
PRESTATORULUI, in vederea promovarii ei.  

PRESTATORUL isi rezerva dreptul de a refuza promovarea sau reluarea promovarii 
respectivei oferte. 

 
In lipsa unei notificari prealabile de incetare a contractului, acesta se prelungeste 

automat cu o perioada egala cu perioada anterioara, urmand a se emite de catre PRESTATOR 
o noua factura cu valoarea costurilor de la acel moment. Aceasta notificare se va face cu 15 zile 
inainte de termenul de la care se solicita rezilierea contractului. 

 
PRESTATORUL poate modifica pretul serviciilor sale la finalul oricarei perioade deja 

facturate si va instiinta BENEFICIARUL de aceste modificari de pret cu 15 zile inainte de 
incheierea perioadei pentru care BENEFICIARUL a achitat serviciile 
            Plata se va face in termen de 3 zile de la data la care BENEFICIARUL va primi facture 
proforma, in forma fizica sau in format electronic la adresa de e-mail. Daca plata nu se 
efectueaza in termenul stabililt, PRESTATORUL este indreptatit sa opreasca 
postarea/gazduirea pe site-ul www.chefbuzu.com, pana la momentul la care BENEFICIARUL va 
face dovada platii. 

 
Obligatiile PRESTATORULUI. 
 
PRESTATORUL se obliga : 
 
Sa posteze on line, pe site-ul www.chefbuzu.com, serviciile/produsele 

BENEFICIARULUI., conform informatiilor si fotografiilor puse la dispozitie de catre 
BENEFICIAR.. 

Sa depuna toate diligentele pentru promovarea serviciilor/produselor BENEFICIARULUI, 
prin canalele de distributie on line ( Social Media : Facebook, Twitter, Linkedin ) corespondente 
site-ului www.chefbuzu.com 

PRESTATORUL va pune la dispozitia BENEFICIARULUI un link, un USER si O 
PAROLA prin care acesta isi poate reactualiza singur informatiile de la rubric “CE PUTEM 
MANCA” 

In cazul in care BENEFICIARUL nu respecta obligatiile din prezentul document, 
PRESTATORUL poate incheia unilateral si fara preaviz postarea inainte de termen fara a putea 
fi tras la raspundere pentru aceasta. 



 
BENEFICIARUL se obliga :  
 
Sa nu posteze pe site-ul www.chefbuzu.com texte ce nu au legatura cu tema rubricii 

unde vor fi postate,  
Sa nu foloseasca cuvinte cu caracter obscen, discriminator, rasist sau de orica alta 

natura care ar putea aduce prejudicii de imagine site-ului www.chefbuzu.com sau care contravin 
legilor romanesti. 

Sa puna la dispozitia PRESTATORULUI spre postare, dupa caz, informatii corecte si 
poze pentru care BENEFICIARUL are drept de utilizare, pentru sectiunile : INFORMATII 
GENERALE, CONTACT, HARTA, FACILITATI, GALERIE FOTO. 

Sa nu instraineze datele de logare puse la dispozitie de catre PRESTATOR sau sa le 
foloseasca cu rea intentie. 

Sa isi asume responsabilitatea pentru corectitudinea informatiilor furnizate 
PRESTATORULUI, cat si pentru informatiile legate de PREPARATELE CULINARE, 
PRETURILE ACESTORA si eventualele REDUCERI de pe pagina personala din site-ul 
www.chefbuzu.com. 

Sa achite catre PRESTATOR pretul postarii in valoarea si conditiile prevazute in factura 
proforma. 

Avand in vedere ca PRESTATORULUI ii revine sarcina de promovare a 
serviciului/produsului oferit de catre BENEFICIAR, responsabilitatea pentru neefectuarea, 
efectuarea incompleta sau defectuoasa a serviciului sau pentru predarea catre clientii-vizitatori 
ai site-ului www.chefbuzu.com, a unui produs ce nu corespunde in totalitate descrierii de pe site, 
ii revine exclusiv BENEFICIARULUI care va trebui sa suporte integral orice prejudiciu rezultat. 

 
CONFIDENTIALITATE 
 
Partile convin anticipat si in mod expres sa considere confidentiale toate informatiile si 

prevederile prezentului contract si se obliga sa nu divulge sub nici o forma aceste informatii unei 
terte perti, decat cu acordul scris al celeilalte parti contractante, exceptie facand organele 
abilitate ale statului 

In cazul in care una dintre parti nu respecta prevederile de mai sus, aceasta poate fi 
facuta raspunzatoare pentru acele daune, prejudicii si beneficii nerealizate in dauna celeilalte 
parti contractante. 

 
	  
	  


