
Condiţiile comerciale generale a 
serviciului ETARGET EASY al companiei 
S.C. ETARGET Online Advertising S.R.L

1. Acceptarea contractului
S.C.  ETARGEt  Online  Advertising  S.R.L.  Cu  sediul:  Avantgarde  Office  Building
Blvd. Iancu de Hunedoara, nr 54B, 11745 Sect. 1 Bucureşti, România, CUI: RO19283870, 
Nr.Reg.Comerţ.:  J40/19693/04.12.2006,  (mai  departe  doar "ETARGET")  administrează 
site-ul http://easy.etarget.ro (mai departe "Serviciul ETARGET EASY"), cu ajutorul căruia, 
clienţii  îşi  pot  adăuga  anunţuri  pe  site-ul  lor  (mai  departe  doar "website").  Serviciul 
ETARGET EASY este plătit.

La cumpărare, clienţii îşi pot alege servicii diferite oferite de website. După cumpărarea 
unui produs a serviciului ETARGET EASY, anunţurile clienţilor vor începe să apară pe 
portalurile partenere ETARGET, cu denumirea "anunţuri sponsorizate", "anunţuri plătite" 
sau "lista de priorităţi", conform condiţiilor prevăzute în condiţiile comerciale generale ale 
produsului.

Portalul este un site web operat de către partenerul de afaceri ETARGET, conectat cu 
sistemul  ETARGET,  care  pe  baza  corelaţiei  conţinutului  lui  cu  conţinutul  anunţului 
afişează anunţul dat de către clientul ETARGET (mai departe doar "portal"). 

Clientul este oricare resoană fizică sau juridică, care cumpără produsele aflate pe site-ul 
serviciului ETARGET EASY.

Serviciul ETARGET EASY este furnizat în conformitate cu termenii acestui contract, pe 
baza unor reguli de operare pe care ETARGET le publică pe acest website (mai departe 
doar "condiţii generale"). Prin achiziţionarea unuia dintre produsele serviciului ETARGET 
EASY acceptaţi prevederile stabilite în condiţiile generale. Dacă nu sunteţi de acord cu 
unele prevederi, nu cumpăraţi nici unul din produsele oferite de acest serviciu!  

Condiţiile  generale  a  serviciului  ETARGET  EASY  alcătuiesc  contractul  între  client  şi 
societatea ETARGET. Acest contract va intra în vigoare de la data comandării produsului 
ETARGET EASY. Condiţiile de anulare a contractului sunt reglementate de dispoziţiile  
relevante a Codului Comercial.

2. Crearea anunţului
1. Prin formularul online, clienţii îşi crează pe site-ul serviciului ETARGET EASY 

anunţuri plătite, care sunt afişate de către portalurile partenere, apărute ca 
"anunţuri sponsorizate", "anunţuri plătite" sau "lista de priorităţi" (mai departe doar 
"anunţ").

2. La crearea unui anunţ nou clientul trebuie să completeze titlul, textul, adresa web.

3. Schimbarea textului anunţului după plătirea taxei este posibilă doar telefonic la 
numărul: 031 81 07 440 sau prin e-mail la: info@etarget.ro în timpul zilelor 
lucrătoare între orele 9:00 - 16:00.

4. Clientul este responsabil de conţinutul textului, care trebuie să fie în conformitate 
cu aceste condiţii. 

5. În cazul în care clientul va folosi anunţul care a fost conceput de către ETARGET, 
clientul confirmă că acesta este în conformitate cu condiţii generale. ETARGET 
are dreptul de a modifica, de a ajusta sau de a respinge oricare anunţ.

6. ETARGET va verifica anunţul creat de client. ETARGET are dreptul de a opri 
afişarea oricărui anunţ, mai ales dacă anunţul nu este relevant pentru conţinutul 
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paginii web pe care vizitatorul este redirecţionat. De asemenea ETARGET are 
dreptul de a refuza afişarea anunţurilor aferente site-urilor nefuncţionale.

7. În cazul în care din orice motiv ETARGET decide să respingă, respectiv să nu 
afişeze anunţul dat de client iar clientul a realizat deja plata, suma va fi 
rambursată integral în cel mult 30 de zile de la oprirea anunţului.

3. Targetarea anunţurilor
1. După adăugarea adresei web a clientului, ETARGET analizează focalizarea site-

ului pe baza cuvintelor din textul site-ului. După crearea anunțului și achitării plății 
pentru serviciului ETARGET, reclama este postată pe portalurile partenere, în 
funcție de conținutul, corelarea și a comportamentului relevant pentru anunțul 
clientului.

2. În timpul creării anunțului, clientul marchează targetarea regională. La postarea 
anunțului pe site-urile pertenere,  ETARGET va lua în considerare regiunea 
selectată și va depune toate eforturile pentru a-l posta în regiunile alese de către 
client. În cazul în care circumstanțele nu permit altfel,  ETARGET își rezervă 
dreptul de a posta anunțul indiferent de regiunea selectată.

3. ETARGET va posta anunțul clientului pe portalurile partenere cu scopul de a 
obține cele mai bune rezultate posibile pentru client.  

4. Produsele
ETARGET oferă în serviciul ETARGET EASY mai multe produse. Produsele variază în 
funcție de preț, de timpul în care anunțul clientului va fi postat pe portalurile partenere, de 
numărul de impresii și de numărul de click-uri oferite clientului de către acest serviciu. 
Detaliile fiecărui produs se află pe site-ul http://easy.etarget.ro (mai departe doar 
"reglementări"). Prin marcarea și cumpărarea oricărui produs, clientul este de acord cu 
reglementările de pe pagina  http://easy.etarget.ro menționată. 

 

5. Plata
1. ETARGET oferă diverse metode de plată pentru serviciul furnizat ETARGET 

EASY. În funcție de produsul ales, pe baza unei facturi proforme clientul poate să 
plătească cu cardul, prin transfer bancar sau prin internet banking. În cazul plății 
prin card bancar, după expirarea numărului de zile menționate în reglementări, de 
la ultima tranzacție a cumpărării produsului serviciului ETARGET EASY, clientul 
este de acord cu repetarea automată a plății. Plata automată prin card este 
efectuată doar în cazul în care acesta este menționată în reglementări. La 
începutul fiecărei luni ETARGET emite clientului o factură în format electronic 
pentru serviciile prestate pentru luna precedentă.

2. Clientul poate opri în orice moment plățile automate, făcând click pe link-ul din e-
mailul primit, care a fost trimis la adresa clientului sau prin telefon/e-mail la 
info@etarget.ro sau pe +4 031 81 07 440. Anunțurile clientului vor începe să se 
afișeze pe site-urile partenere imediat după primirea plății în contul ETARGET.

6. Completarea reglementărilor
ETARGET își rezervă dreptul de a modifica reglementările. După o astfel de schimbare 
ETARGET va publica reglementările pe site și astfel va informa clientul despre 
schimbările făcute. Noile reglementări vor intra în vigoare automat, după publicarea lor pe 
site. Reglementările nu pot fi schimbate sub altă formă, doar în cazul în care ambele părți 
semnează un acord scris. Prin continuarea utilizării serviciilor ETARGET EASY, clientul 
confirmă acceptarea reglementărilor astfel modificate. 

7. Modificarea serviciilor
ETARGET își rezervă dreptul de a modifica sau anula orice parte a serviciilor.  În cazul 
unor astfel de modificări sau anulări, dacă permit condițiile date, ETARGET oferă clienților 
săi cantitatea maximă de informații, postând o notificare pe site-ul serviciului ETARGET. 



8. Drepturile de proprietate
1. Prin semnarea acestui contract, clientul acordă societății ETARGET dreptul de a 

publica toate conținuturile specificate, toate textele, mărcile comerciale și listele 
astfel încât Etarget să poată furniza serviciul. Prin introducerea acestor date pe 
site clientul autorizează utilizarea serviciului ETARGET. În același timp, clientul 
confirmă că are dreptul să utilizeze brandul și  mărcile comerciale a căror nu este 
proprietar. ETARGET nu răspunde pentru posibilele litigii apărute din cauza 
încălcării drepturilor de autor. 

2. Clientul acordă permisiunea societății ETARGET de a conecta hyperlinkul cu 
pagina ETARGET sau cu toate paginile portalurilor partenere, însă numai în 
scopul de a furniza serviciul. 

3. Brandul ETARGET poate fi utilizat de către client numai în referință cu 
redirecționarea către serviciu.

4. Brandul ETARGET nu poate fi utilizat de către client fără acordul scris al 
societății. 

5. "ETARGET" este o marcă înregistrată a societății ETARGET SE.
6. Clientul își dă consimțământul față de ETARGET că poate folosi numele  

clientului, marca, adresa lui web, sau alte caracteristici care sunt asociate cu 
compania clientului pentru scopurile de marketing a societății ETARGET. 

9. Regulament de funcționare
Clientul îşi ia angajamentul şi este de acord cu faptul, că: 

a. va informa ETARGET ori de câte ori unul dintre link-urile site-ului 
clientului va afișa pagini defecte sau incorect conectate.

b. toate click-urile de la încercarea de accesare din această perioadă vor fi 
suportate de client.

ETARGET își rezervă dreptul de a opri anunțurile cu link-uri nefunctionale;

10. Activități ilegale și frauduloase
1. Clientul îşi ia angajamentul şi este de acord cu faptul, că: 

a. va respecta toate legile și reglementările aplicabile în cazul utilizării 
serviciului, inclusiv, dar mai ales Legea cu privire la protecția datelor;

b. nu va pretinde că este o altă persoană fizică sau juridică sau nu va   
descrie incorect asocierea lui cu oricare persoană fizică sau juridică; 

c. nu va folosi serviciile pentru scopuri care sunt imorale sau contrare legii;
d. nu va publica, propaga sau transfera prin intermediul serviciului nici o 

informaţie ilegală, tulburătoare, jignitoare, ameninţătoare, vulgară, 
obscenă, dăunătoare, invocatoare de ură (rasială, etnică sau alt fel), 
informaţie sau mesaj care susţin acte care ajută sau conduc la acte 
ilegale, intoleranţă cetăţenească sau orice alt mod de a încălca cadrul 
legal;

e. ETARGET nu aprobă conţinutul informaţiei, mesajului clientului, altei 
forme de comunicare, publicaţie sau date şi nici nu preia responsabilităţi 
(inclusiv cele legale) pentru orice fel de dată, comunicare sau publicare 
care este amenințătoare, defaimatoare, obscenă, deranjantă sau 
ofensivă care fac parte din aceste materiale sau alte prevederi legislative 
sau fapte la care a ajutat utilizarea paginii; 

f. nu va publica nici unde în textul sau în titlul anunțului orice informații de 
contact direct cu excepția URL-ului site-ului clientului menționat în spațiul 
adresa URL; 

g. în cazul încălcării oricărei prevederi a regulilor de mai sus, clientul se 
expune riscului de a răspunde pentru faptele sale conform legislaţiei în 
vigoare. 



11. Integritatea sistemului
1. Clientul îşi ia angajamentul şi este de acord cu faptul, că: 

a. nu va distribui sau folosi în raport cu serviciile în nici un fel, fişiere care 
conţin virusuri, fişiere defecte sau orice fel de software sau program 
asemănător care ar putea dăuna activitătăţii calculatorului furnizorului sau 
a unei persoane terţe; 

b. nu va interveni sau deteriora reţeaua legată de servicii;
c. nu va folosi nici un echipament, software sau program și nu se va strădui 

să intervină şi să deterioreze cu ajutorul altor mijloace funcţionarea 
normală a paginii, serviciului şi/sau oricărui fel de tranzacţiune pe care 
această paginină o oferă; 

d. nu va face nimic ce ar provoca o suprasolicitare neadecvată sau 
nejustificată a sistemului societății ETARGET. 

2. Societatea ETARGET oferă posibilitatea de a folosi serviciul numai acelor clienți, 
operatorilor de jocuri de noroc, care dispun de o licență locală de gambling.

3. Deoarece clientul are acces la serviciu, el este de acord ca atunci când utilizează 
serviciul  va  folosi  numai  mijloacele  oferite  de  ETARGET  sau  de  companiile 
autorizate de către ETARGET. De asemenea, este de acord să nu utilizeze în nici 
un caz nici un fel de mijloace automatizate (de ex. agenţi, roboţi, scripturi sau 
spideri). 

12. Încălcarea drepturilor de autor
1. În cazul în care clientul publică sau furnizează informații sau alte materiale care 

încalcă drepturile de autor ale unei părți terțe, ETARGET poate stopa accesul 
clientului la serviciu. ETARGET nu va fi răspunzător pentru nici un fel de daună 
apărută astfel.

2. ETARGET poate stopa, după propria sa apreciere, accesul clientului la serviciu,  
dacă clientul la folosirea serviciului a încălcat oricare din aceste reguli.

13. Reclamații
În conformitate cu Codul Comercial, clientul are dreptul să facă o reclamație scrisă către 
societatea ETARGET. Societatea ETARGET se angajează să răspundă la plângere cel 
târziu în 30 zile de la depunerea reclamației. 


