
   
 

   
 

 Termeni si Conditii Ofertanti 

 

Acest document descrie termenii și condițiile prin care Booking-Mania vă oferă acces la 

serviciile oferite de platforma www.booking-mania.ro si descrie termenii si conditiile aplicabile 

utilizarii de catre dvs. a serviciilor noastre disponibile in site-ul platformei.  

Acordul de utilizare are caracter obligatoriu din punct de vedere juridic intre dvs. si 

www.booking-mania.ro, fiind valabil incepand cu data la care v-ati creat contul de business pe 

platforma si implicit ati bifat ca sunteti de acord cu acesti termeni. Acesti termeni si conditii se 

aplica serviciilor disponibile din domeniul si subdomeniile www.booking-mania.ro/ si prin 

aplicatia mobila “Booking-Mania”. Prin utilizarea serviciilor de pe platforma booking-mania.ro 

sunteti de acord cu urmatorii termeni si principii generale pentru platforma noastra.  

Asigurati-va ca cititi cu atentie si intelegeti termenii si conditiile din prezentul document, 

inainte de a va inregistra pe platforma. Ulterior inregistrarii pe platforma, conditiile din prezentul 

document devin obligatorii pentru orice utilizator. Prin acceptarea termenilor si conditiilor din 

prezentul document intrati intr-o relatie contractuala cu platforma Booking-Mania.ro guvernata de 

prezentul document. 

 

1. Definitii  

 

Societatea Booking-Mania SRL are sediul in Suceava, Str.Pacii, nr. 7, bl. 132, scara C, etaj 1, ap. 

3, judetul Suceava, inregistrata la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Suceava 

cu nr. J33/907/2019, atribuit in data de 16.04.2019, Cod Unic de Inregistrare 40989816.  

 

Termenii "Booking-Mania", "platforma", "compania", "societatea", reprezinta societatea 

Booking-Mania SRL si serviciile oferite de aceasta prin platforma Booking-Mania.ro si aplicatia 

Booking-Mania. 

"Platforma Booking-Mania.ro"/ “Platforma” inseanma website-ul (website-urile), aplicatiile, 

platformele si/sau alte sisteme ale Booking-Mania.ro, prin care este oferit Serviciul. 

 

“Aplicatia Booking–Mania” – reprezinta aplicatia pentru IOS si Android ce poate fi utilizata 

pentru servicii, pe echipamentele mobile compatibile. 

 

"Client" - o persoana care detine un cont pe platforma si a achizitionat sau intentioneaza sa 

achizitioneze/ sa rezerve servicii prin intermediul Booking-Mania.ro sau/ si sa incarce recenzie/i 

video; 

“Cont de client” - inseamna orice persoana care in mod voluntar si-a creat un cont in cadrul 

Platformei in vederea achizitionarii unor servicii de tip hotelier si/sau servicii de inchiriere 

autovehicule in sistem “rent a car “sau/ si sa incarce recenzie/ i video, devenind membru al 

comunitatii Booking - Mania; 

http://www.booking-mania.ro/


   
 

   
 

“Utilizator” - orice persoana fizica sau entitate juridica care acceseaza platforma,  creeaza un 

cont, utilizeaza serviciul, ori este activ pe Platforma fara inregistrare. 

 

“Ofertant” – reprezinta un prestator de servicii de cazare si/sau servicii de inchiriere autovehicule 

in sistem “rent a car”, ce are cont pe Platforma, in vederea promovarii catre Utilizatori a serviciilor 

sale si care doreste sa puna la dispozitia vizitatorilor Platformei serviciul/ serviciile pe care le ofera 

catre publicul larg.  

"Regulament"/"Termeni si Conditii"/"Acord"/ “Contract” - reprezinta prezentul contract de 

utilizare a platformei.  

"Operator de Date" - inseamna o persoana fizica sau juridica care, singura sau impreuna cu altele, 

stabileste scopurile si mijloacele de prelucrare a datelor personale. 

 

"Date Personale" - inseamna orice informatie in legatura cu o persoana fizica identificata sau 

identificabila. 

 

"Drept de Proprietate Intelectuala" - inseamna orice patent, copyright, inventii, drepturi pentru 

baze de date, nume comercial, marca, logo-uri, marca de servicii, cunostinte, model de utilitate, 

design neinregistrat sau, acolo unde este relevant, orice aplicare a oricarui asemenea drept, 

cunostinte, nume comercial sau de afaceri, nume de domeniu sau alte drepturi sau obligatii 

similare, fie ca sunt inregistrate sau nu sunt inregistrate, sau alt fel de drept de proprietate 

industriala sau intelectuala existând in orice teritoriu sau jurisdictie din lume. 

 

"Serviciu" - inseamna sistemul de rezervari online al Booking-Mania.ro prin care Ofertantii isi pot 

face disponibile serviciile pentru rezervare (cazare sau inchiriere autovehicule in “sistem rent a 

car”), si prin care Clientii sunt redirectionati pe site-urile ofertantilor, pentru efectuarea 

rezervarilor. 

 

“Oferta Turistica” - inseamna totalitatea informatiilor publicate/ prezentate de Utilizatorii 

Ofertanti pentru aceasta categorie de servicii: camera, servicii, tarif, numar total camere, facilitati, 

descrieri, poze, imagini etc.  

 

“Oferta inchiriere autovehicule in sistem “rent-a-car” - inseamna totalitatea informatiilor 

publicate/ prezentate de Utilizatorul Ofertant pentru aceasta categorie de servicii: clase masini, 

servicii, tarife, descrieri, poze, locatii etc.  

 

2. Conditii generale 

Prin accesarea Platformei va exprimati acordul de a va supune conditiilor si regulilor 

enuntate in prezentul document. Acesti  Termeni si Conditii se pot modifica, Utilizatorii fiind 

informati cu privire la aceasta modificare o singura data, cu 20 de zile anterior intrarii in vigoare 

a modificarilor, prin intermediul modalitatilor de contact (mail, sms) furnizate la inregistrarea in 

Platforma si Aplicatia Booking-Mania. In cazul in care Utilizatorul continua utilizarea Platformei 

dupa data intrarii in vigoare a noului Regulament se considera ca Utilizatorul a acceptat noul 

Regulament. Va recomandam sa consultati periodic "Termenii si Conditiile". 



   
 

   
 

Platforma booking-mania.ro este o platforma unde Ofertantii pot publica ofertele 

comerciale de cazare sau servicii de inchiriere autovehicule in sistem “rent a car”, asigurand un 

serviciu de intermediere intre clienti/ potentiali clienti si societatile care isi prezinta oferta 

comerciala prin intermediul Platformei.  

Informatiile furnizate de Ofertanti pentru a fi incluse pe Platforma trebuie sa includa 

informatii despre serviciile oferite, dupa cum urmeaza: 

In cazul ofertelor unitatilor de cazare vor trebui sa fie incluse urmatoarele informatii: 

denumire societate, denumire unitate de cazare, detalii/descriere, locatie, adresa, latitudine, 

longitudine, pret `de la`, numar stele, numar total camere, facilitati, imagini, imagine de 

background. Informatiile unitatilor de cazare nu trebuie sa contina niciun numar de telefon sau fax 

sau adrese de e-mail (inclusiv Skype) sau de website-uri de social media (inclusiv twitter, 

Facebook, Instagram), cu referire directa la unitatea de cazare sau la website-urile sale, aplicatii, 

platforme, instrumente si/sau alte sisteme ale unor terte parti.  

 

In cazul ofertelor de inchiriere autovehicule in sistem “rent a car” vor trebui sa fie 

incluse urmatoarele informatii: denumire societate, brand societate, detalii/descriere, oferta pentru 

o singura masina plus preturi de inchiriere, locatii/orase, latitudine, longitudine, clase de masini, 

tip combustibil, servicii conexe (gps, scaun copil, internet to go, asigurare totala in loc de garantie), 

detalii vehicul (aer conditionat, automat, transmisie manuala, 4+ usi), imagini, imagine de 

background. Informatiile firmelor de rent a car nu trebuie sa contina niciun numar de telefon sau 

fax sau adrese de e-mail (inclusiv Skype) sau de website-uri de social media (inclusiv twitter, 

Facebook, Instagram), cu referire directa la unitatea de cazare sau la website-urile sale, aplicatii, 

platforme, instrumente si/sau alte sisteme ale unor terte parti.  

 

Ofertantii se angajeaza, in mod unilateral si absolut, ca informatiile furnizate si prezentate 

pe Platforma sunt mereu adevarate, exacte si neinselatoare. Ofertantii inteleg ca sunt mereu 

responsabili de un continut corect si actualizat, incluzand orice evenimente sau situatii 

extraordinare (de exemplu, inundatii, incendii, renovari, accidente rutiere etc.), care pot influenta 

alegerea clientilor. Ofertantii vor actualiza informatiile zilnic sau mai frecvent, in functie de 

necesitati. Booking-Mania.ro isi rezerva dreptul de a edita sau de a exclude orice informatie daca 

stie ca este incorecta sau incompleta sau daca violeaza termenii si conditiile acestui Contract. 

 

 

Informatiile oferite de Ofertanti pentru Platforma raman proprietatea exclusiva a acestora.  

 

Toate modificarile, actualizarile si/ sau amendamentele cu privire la informatiile prezentate 

de Ofertanti vor fi facute de catre acestia direct prin intermediul contului pus la dispozitie de 

booking-mania.ro. 

 

Prin crearea contului de utilizator al Platformei, Ofertantul isi asuma faptul ca Booking-

Mania.ro este o Platforma pe care Clientii care au beneficiat de serviciile Ofertantilor pot si sunt 

incurajati sa posteze recenzii video si rating-uri despre experienta lor cu Ofertantul. Booking-

Mania nu este raspunzatoare si nu poate influenta direct sau indirect recenziile sau parerile 

Clientilor, Platforma avand doar o obligatie generala de a aproba postari sau de a nu aproba 

postarile care au un caracter evident injurios si degradant la adresa Ofertantilor, Platformei, 



   
 

   
 

autoritatilor publice, persoanelor publice precum si orice alte asemenea.  De asemenea booking-

mania.ro ii va acorda Ofertantului drept la replica, in cazul in care acesta este solicitat. Dreptul la 

replica al Ofertantului cu privire la recenziile postate de Clienti vor fi luate in considerare numai 

in situatii intemeiate, avandu-se in vedere activitatea precedenta a Clientului si dovezile clare si 

certe furnizate de Ofertant, care sa duca la o invalidare a recenziei Clientului.  

 

Recenziile Video pot fi incarcate pe Platforma de catre Clienti si in cazul in care au folosit 

serviciile Ofertantilor independent de platforma,  in termen de maxim 6 luni de cand au folosit 

serviciile. 

 

 

3. Scopul  

Inainte de a utiliza Platforma, este obligatorie citirea Regulamentului, Politicilor de 

confidentialitate si a oricaror informatii legate de utilizarea Platformei. 

4. Conditii de utilizare: reprezentari/ garantii/ indatoriri  

Ofertantii declara si garanteaza Booking-Mania.ro ca pe durata acestui Acord: 

 

-  Detin si se supun tuturor permiselor, licentelor si altor autorizatii guvernamentale necesare 

pentru a conduce, indeplini sau continua operatiunile si afacerile lor, pentru a face disponibile 

serviciile pentru a fi rezervate prin intermediul Platformei; 

 

- Pretul serviciilor publicate pe Platforma corespunde  cu cel comercializat online, publicat online 

sau facut disponibil online in orice alt mod de catre Ofertant pe propriul sau website 

 

- Nu vor percepe din partea Clientilor comisioane suplimentare pentru faptul ca rezervarea 

a fost efectuata prin intermediul platformei 

 

Fiecare parte declara si garanteaza celeilalte parti ca, pe durata acestui Acord: 

 

- are puterea, capacitatea si calitatea deplina de a se angaja si de a indeplini obligatiile asumate; 

 - acest Acord constituie obligatii legale valide si obligatorii ale partii in conformitate cu termenii 

acestuia; 

- fiecare parte va respecta toate legile, codurile, ordonantele si regulile guvernamentale aplicabile 

ale tarii, statului ori municipiului sub a carui lege se subordoneaza partea, in concordanta cu 

serviciile/ produsele oferite. 

 

Datele de conectare pe Platforma nu trebuie facute cunoscute altor persoane sau utilizatori. 

Ofertantul careia ii apartine un anumit cont este responsabil pentru toate actiunile efectuate prin 

intermediul contului. 

Ne rezervam dreptul de a refuza inregistrarea unui ofertant in scopul prezentarii serviciilor, fara 

lamuriri sau justificari. 

 

5. Crearea contului de Ofertant si Utilizarea Platformei  



   
 

   
 

Pentru ca un Ofertant sa isi poata crea un cont pe platforma, acesta va trebui sa furnizeze 

urmatoarele informatii: nume societate, denumire hotel/pensiune/firma rent, parola, e-mail, 

telefon, adresa/ locatie, cod unic de inregistrare, numar de ordine in Registrul Comertului, tipul 

de servicii oferit ( cazare sau/ si inchiriere autovehicule in sistem “rent a car”). 

Ofertantilor le sunt interzise urmatoarele:  

 

- Sa posteze, difuzeze, incarce, transmita material (imagine, text, video) cu continut: 

pornografic, erotic sau sexual explicit, de orice fel si in orice forma, care promoveaza actele 

de pedofilie, de incest sau de bestialitate etnica, religie, dizabilitati, sex, varsta, statut de 

veteran, identitate sau orientare sexuala; 

- Sa utilizeze limbaj neadecvat in relatia cu ceilalti utilizatori si cu echipa de suport a 

Platformei; 

- Sa incerce influentarea costurilor si/sau a comisioanelor datorate Platformei; 

- Sa posteze informatii false, neadevarate, al caror scop este sa induca in eroare utilizatorii, 

inselatoare, defaimatoare, ofensatoare; 

- Sa efectueze operatiuni de natura sa submineze sau sa afecteze reputatia Platformei sau sa 

se foloseasca de reputatia Platformei pentru obtinerea unor castiguri ilicite;  

- Transferarea contului de utilizator catre alta persoana, fara consimtamantul Platformei; 

- Distribuirea de informatii confidentiale, primite prin intermediul Platformei;  

- Sa distribuie virusi si/sau alte programe de natura sa afecteze Platforma sau interesele 

societatii; 

- Sa publice materiale obscene, privitoare la viata privata sau care sunt ilegale, abuzive, 

invazive, vulgare, rauvoitoare fata de un alt Utilizator sau de un tert, care pot hartui sau 

provoca inconveniente sau pot incita la violenta, ura si atitudine discriminatoare catre orice 

persoana;  

- Sa aduca atingere drepturilor de proprietate intelectuala si a drepturilor de autor detinute 

de Platforma si/sau societatea BOOKING-MANIA SRL;  

- Sa incerce modificarea, adaptarea, editarea, copierea software-ului/lor pe care Platforma 

il/le foloseste sau il/le utilizeaza in legatura cu Platforma;  

- Sa adune informatii despre ceilalti Utilizatori, precum adrese de email, fara 

consimtamantul acestora si sa le foloseasca fara consimtamantul acestora si/sau in activitati 

ilegale si/sau imorale; 

- Sa publice material cu drept de autor, fara sa fie autorul materialului sau fara sa aiba 

permisiunea autorului de a publica materialul in cauza; 

- Sa incarce, posteze, difuzeze, transmite in orice mod orice continut pentru care Utilizatorul 

nu are dreptul legal de transmitere sau difuzare in orice conditii, conform sistemului juridic 

din Romania sau conform oricarui sistem juridic strain, informatii confidentiale sau cele 

protejate de dreptul de proprietate, aflate sau dezvaluite ca parte a relatiilor de serviciu sau 

aflate sub drept de proprietate; 



   
 

   
 

- Sa incarce, posteze, difuzeze sau sa transmita in orice mod orice tip de publicitate, 

materiale promotionale, "junk mail", "spam", scrisori in lant, scheme piramidale, sau orice 

alta forma de solicitari, cu exceptia portiunilor din serviciu care sunt formate cu acest scop;  

- Sa creeze profile referitoare la: videochat, servicii de escorta, masaj erotic sau altele de 

acest gen; 

- Sa creeze conturi multiple in cadrul platformei care sunt folosite pentru acelasi serviciu sau 

sunt asemanatoare si pot produce confuzie; 

- Sa promoveze sau sa furnizeze informatii despre modul de derulare a activitatilor ilegale, 

sa promoveze ranirea fizica sau verbala impotriva oricarui grup sau persoana, sau pentru a 

promova orice act de cruzime fata de animale. In aceasta sfera includem, dar fara efect 

limitativ, actiunea de a furniza informatii despre modul de a fabrica, achizitiona sau 

ansambla bombe, grenade sau alte tipuri de arme si crearea de site-uri "crush"; 

- Sa posteze, difuzeze sau sa transmita in orice mod ilicit date personale sau sa inregistreze 

aceste date in rubricile care pot fi vizualizate de catre ceilalti Utilizatori; 

- Sa foloseasca materialele, proiectele si/sau informatiile obtinute prin intermediul 

platformei Booking-Mania.ro in scopuri concurentiale; 

- Sa posteze, sa difuzeze sau sa transmita orice alt material care contravine in orice fel, 

normelor legale in vigoare si celor de conduita;  

BOOKING –MANIA SRL este responsabil de verificarea informatiilor si a datelor pe care le 

primeste in masura posibilitatilor de care dispune, insa BOOKING-MANIA SRL nu 

garanteaza credibilitatea, acuratetea si veridicitatea informatiilor publicate de catre Utilizatori 

si nu isi asuma opiniile Utilizatorilor.   

6. Sistemul de comisionare al Platformei  

Ofertantii, persoane juridice, care doresc utilizarea platformei, pot participa pe Platforma prin 

plata catre Booking-Mania.ro a unui comision in conditiile prezentate mai jos.  

Booking-Mania.ro este doar un intermediar, o piata de desfacere virtuala in care Ofertantii isi 

prezinta serviciile de cazare si, respectiv “rent a car”, Ofertantii intelegand ca in schimbul 

vizibilitatii  pe care Platforma o ofera serviciilor acestora si a directionarii Clientilor catre website-

urile lor, acestia platesc un comision catre Platforma.  

Booking-Mania.ro are dreptul la un comision de 13% fara TVA, aplicat la rezervarile 

concretizate ale clientilor. Prin rezervare concretizata se intelege rezervarea pentru care 

Ofertantului i-a fost achitata contravaloarea serviciilor solicitate de Client. 

Comisionul se datoreaza in momentul incasarii contravalorii serviciilor prestate catre Client, 

dar nu mai tarziu de prestarea serviciilor. Booking-Mania SRL va factura Ofertantilor la inceputul 

fiecarei luni comisioanele aferente incasarilor efectuate in luna anterioara. 

Ofertantii inteleg si isi asume politica de discount pe care Booking-Mania.ro o practica pentru 

Clientii care fac rezervari prin intermediu platformei sale, astfel, acestia se obliga sa acorde 

discounturi in conformitate cu capitolul 7 din prezentul Regulament.  



   
 

   
 

Booking-Mania.ro isi rezerva dreptul de a modifica valoarea comisioanelor datorate de 

Ofertanti, pentru serviciile oferite, precum si modalitatea de plata a acestora cu notificare 

prealabila scrisa. Noile conditii vor intra in vigoare in termen de minim 20 de zile de la data 

notificarii transmise de Platforma catre Ofertant cu privire la aceste modificari, notificarea 

efectuandu-se prin intermediul datelor de contact introduse la initializarea contului. Ofertantii care 

nu doresc continuarea utilizarii Platformei in noile conditii sunt rugati sa inceteze utilizarea 

acesteia in termenul anterior prevazut, continuarea utilizarii Platformei se considera acceptarea 

implicita a noilor conditii.  

Ofertantul are obligatia de a achita catre booking-mania.ro comisionul stabilit in termen de 

5 zile lucratoare de la data transmiterii facturii fiscale.In situatiile in care exista mai multe rezervari 

facute prin intermediul Platformei pentru acelasi Ofertant, atunci vor putea fi facturate toate aceste 

comisioanele intr-o singura factura. Pentru neachitarea la timp a facturilor catre Booking-

Mania.ro, Ofertantii datoreaza penalitati de 0,15% pentru fiecare zi de intarziere.  

In cazul in care un Ofertant inregistreaza datorii ce depasesc 45 de zile de la data facturarii, 

Booking-Mania.ro isi rezerva dreptul de a suspenda contul Ofertantului.  

In cazul in care un Ofertant are obiectiuni fata de factura comunicata de Booking-Mania.ro 

va comunica acest lucru, in termen de maxim 5 zile de la primirea facturii, comunicand si dovezile 

ce stau la baza obiectiunilor sale. Lipsa oricaror obiectiuni, in termenul mentionat, echivaleaza cu 

acceptarea sumei datorate de catre Ofertant si da dreptul Booking-Mania.ro la incasarea sumelor 

prevazute in factura emisa.  

In cazul in care un Ofertant are obiectiuni fata de suma comunicata prin factura si le 

comunica in termenul mentionat, atunci Booking-Mania.ro va efectua verificari si va comunica 

acestuia punctul sau de vedere, dupa ce a procedat la efectuarea unor verificari interne.  

In cazul in care Booking-Mania va considera obiectiunile justificate, va emite factura la 

nivelul mentionat de Ofertant. In cazul in care Booking-Mania.ro va considera obiectiunile 

nejustificate, va comunica Ofertantului motivele pentru care obiectiunile sale nu sunt acceptate si 

va emite factura la nivelul comunicat in factura initiala.  

Orice factura emisa de Booking-Mania.ro este scadenta in termen de 5 zile lucratoare de la 

transmitere.  

Plata serviciilor utilizate pe platforma se vor efectua in moneda nationala pentru societatile 

rezidente in Romania si in moneda straina, respectiv euro si/sau dolar, pentru societatile 

nerezidente in Romania. 

Plata comisionului se va efectua prin transfer bancar, in contul indicat in factura. 

Ofertantul intelege ca pretul afisat pentru Clienti pe Platforma va include TVA, taxe de 

vanzare si orice alte taxe, costuri si contribuţii (aplicabile la nivel national, municipal sau local), 

in masura in care asemenea taxe si contributii pot fi calculate in mod rezonabil in avans, fara alte 

informaiii. 

In eventualitatea in care, ca urmare a modificarii legislatiei aplicabile, regulilor sau 

Ofertantilor, preturile afisate clientilor nu trebuie sa includa TVA, taxe de vanzare si oricare alte 



   
 

   
 

taxe si contributii (nationale, municipale sau locale), Ofertantii vor modifica, cat mai curând 

posibil, dar in orice caz in maximum 5 zile lucratoare dupa amendarea sau intrarea in vigoare a 

legislatiei aplicabile.  

 

7. Programul de loialitate al Clientilor 

Politica de utilizare si loializare a Clientilor care achizitioneaza servicii hoteliere sau de 

inchiriere autovehicule in sistem “rent a car” presupune acordarea unor puncte de loialitate in 

schimbul activitatii acestora pe Platforma. Platforma incurajeaza Clientii sa posteze pe platforma 

recenzii/testimoniale video despre experienta lor cu Ofertantii si Serviciile acestora.  

Recenziile Video pot fi incarcate pe Platforma de catre Clienti si in cazul in care au folosit 

serviciile Ofertantilor independent de platforma,  in termen de maxim 6 luni de cand au folosit 

serviciile. 

Astfel, in schimbul unui video-recenzie / testimonial Clientul primeste 30 (treizeci) de puncte 

de loialitate, cele 30 de puncte de loialitate echivaland cu dreptul de a beneficia de 3% discount la 

o rezervare / comanda ulterioara prin intermediul Platformei. In schimbul a 2 (doua) video 

recenzie/ testimonial, Clientul primeste echivalentul a 60 de puncte de loialitate, echivalentul 

dreptului de a primi 6% discount la comenzi/rezervari ulterioare. 

Punctele de loialitate, implicit dreptul la discount-uri, se aduna la profilul Clientului, dar nu se 

cumuleaza. Vor putea fi folosite maxim 30 de puncte de loialitate, echivalentul dreptului de a 

beneficia de 3% discount, pentru o singura rezervare. 

Clientul poate utiliza punctele de loialitate, la orice rezervare ulterioara efectuata prin 

intermediul platformei, in termen de 6 luni de la data la care Clientului i-a fost aprobat videoul-

recenzie/ testimonial postat pe Platforma.  Clietului i se vor cumula automat punctele de loialitate 

in contul sau personal. Daca acesta nu utilizeaza punctele de loialitate in termen de 6 luni de la 

data la care i-a fost aprobat si postat videoul-recenzie/testimonial, punctele de loialitate nu mai pot 

fi utilizate.  

Punctele de loialitate acumulate de un Client in contul sau nu pot fi transferate unui alt Client 

al Platformei si nu pot fi cumulate cu alte discounturi sau puncte de loialitate ale unui alt Client.  

Ofertantul se obliga sa acorde Clientului discount-ul de 3 % (aferent utilizarii a 30 de puncte 

de loialitate), daca acesta informeaza Ofertantul si/sau Platforma, la momentul rezervarii 

serviciilor, ca doreste sa utilizeze punctele de loialitate din contul sau de pe Platforma. Pentru 

clientii care au beneficiat de discount, ca urmare a utilizarii punctelor de loialitate, comisionul 

datorat de Ofertant catre Booking-Mania.ro, pentru respectivul serviciu, se reduce la 10% din suma 

totala a serviciilor (inainte de aplicarea discountului de 3 % catre Client ). 

Clientul, cand va face o rezervare ulterioara prin intermediul Platformei, pentru a beneficia de 

punctele de loialitate si implicit de dreptul de a beneficia de discount, va trebui sa trimita pe email 

catre Booking-Mania.ro dovada rezervarii facute pe website-ul Ofertantului (printscreen, rezervare 

propriu-zisa etc), iar Booking-Mania.ro o va transmite catre Ofertant (email) pentru validare si 

pentru a-l instiinta pe acesta sa aplice discount-ul de 3 % la momentul cazarii/inchirierii. 



   
 

   
 

Dupa ce se valideaza rezervarea trimisa de Client cu Ofertantul, Booking-Mania.ro va scadea 

din profilul Clientului (din backoffice) punctele de loialitate folosite. 

Punctele de loialitate sunt valabile pentru plata cash la momentul cazarii/inchirierii si pentru 

plata partiala online (nu si pentru plata integrala online). 

8. Influencer 

 Booking-Mania.ro sustine colaborarea si oferirea de beneficii reciproce intre clientii si 

ofertanti. Astfel, Clientii sunt incurajati sa obtina statut de Influencer, acest statut fiind obtinut de 

orice persoana interesata care indeplineste cumulativ urmatoarele conditii: 

-  Clientul solicita statutul de Influencer 

- Clientul utilizeaza functia “follow” in legatura cu Platforma pe reteaua de socializare 

“Instagram” 

- Clientul are cel putin 10.000 de urmaritori (follow-eri) pe reteaua de socializare Instagram.  

Booking-Mania incurajeaza barterele intre Ofertanti si Clientii cu statut Influencer. Acestia din 

urma, prin prisma statutului, pot obtine/beneficia de un instrument de negociere directa cu 

Ofertantii, in ceea ce priveste obtinerea de gratuitati, integrale sau partiale, in legatura cu serviciile 

furnizate de Ofertanti, oferind la schimb, de exemplu, Recenzii Video (video marketing) cu un 

impact mai mare prin prisma notorietatii Influencerilor. 

9.   Obligativitatea Ofertantilor de a instala pe website-urile lor un cod: In momentul in 

care un partener hotel/firma de inchirieri isi face cont si implicit semneaza contractul cu 

Booking-Mania si isi incarca Oferta pe Platforma, i se va comunica ca trebuie sa adauge in 

website-ul lui un cod, la rezervare. Cand un utilizator de pe Booking-Mania este 

redirectionat catre website hotel/firma inchirieri pentru rezervare, Booking-Mania va 

trimite si o valoare pentru user id. In codul pe care Booking-Mania il trimite 

hotelului/firmei de inchirieri,  va apela automat, la apasarea butonului de rezervare de pe 

website-uri, un API  la Booking-Mania, in care se va trimite (se va afisa in backoffice 

Booking-Mania) acest user id  anterior amintit impreuna cu informatii precum data de 

inceput si  de sfarsit a rezervarii si pretul total al rezervarii pentru a putea calcula 

comisionul. 

De asemenea, fiecare Ofertant in parte are obligatia ca prin intermediul propriului site sa 

informeze utilizatorii ce efectueaza rezervari de faptul ca, o data rezervarea efectuata, date 

referitoare la respectiva rezervare sunt transmise in backoffice-ul Booking-Mania (al 

Administratorului, dar si al Ofertantului), in vederea facturarii corespunzatoare.  

 

10.  Drepturi de proprietate intelectuala  

Incalcarea drepturilor de proprietate intelectuala se va raporta in cel mai scurt timp de la 

descoperirea acesteia. Platforma Booking-Mania.ro va trata cu maxima seriozitate orice plangere 

privind incalcarea drepturilor de proprietate intelectuala. 



   
 

   
 

Platforma are deplina libertate in a inchide sau suspenda contul Ofertantului care nu respecta 

prezentul Regulament si/sau care incalca normele legale in vigoare. 

11. Clauze speciale 

Orice actiune sau inactiune a Ofertantilor prin care acestia determina sau incearca sa determine 

Clientul/ Clientii sa faca o rezervare ferma si implicit sa cumpere serviciul/ serviciile, acum sau in 

viitor, printr-o alta metoda decat prin intermediul Platformei Booking-Mania.ro, daca aceasta din 

urma metoda a fost cea initial accesata de catre Client este considerata Deturnare de Clienti si/sau 

Rezervare si este interzisa. Nu va fi considerata Deturnare a Rezervarilor si/sau Clientilor situatia 

in care Clientul ulterior finalizarii unei Rezervari prin intermediul Platformei Booking-Mania.ro, 

decide sa plaseze o alta comanda direct la Ofertant, fara ca plasarea noii comenzi sa fi fost 

determinata de o actiune a Ofertantilor (de ex. acordarea unor discounturi daca produsul este 

achizitionat direct de la Ofertant)  

In cazul aparitiei unei situatii de Deturnare a Rezervarilor si/sau a Clientilor, Ofertantul se 

obliga, prin prezenta, la plata unor daune in cuantum egal cu de 5 ori contravaloarea Rezervarii 

Deturnate pentru fiecare eveniment identificat, in urma constatarii de catre o instanta de judecata/ 

arbitrala a situatiei de Deturnare a Rezervarilor si/sau Clientilor de catre Ofertanti realizata direct 

sau prin intermediul angajatilor sau colaboratorilor acestora. De asemenea, in cazul aparitiei unor 

astfel de Deturnari de Rezervari/ Clienti, Booking-Mania. ro poate suspenda contul Ofertatului 

fara a mai fi nevoie de alte formalitati. 

12. Publicitate  

Le este interzis Ofertantilor sa faca publicitate unor site-uri, produse sau servicii online si/sau 

offline prin intermediul platformei, exceptand diverse Obiective Turistice locale/nationale care nu 

intra sub incidenta publicitatii, la rubrica corespunzatoare din Platforma. Orice adresa de internet 

postata pe Platforma sub orice forma trebuie sa aiba legatura cu serviciul de interes si regasit pe 

Platforma.  

Booking-Mania.ro isi poate asuma actiuni sau masuri in privinta Ofertantilor sau impotriva 

informatiilor inregistrate de acestia pe Platforma.  

13. Dreptul de a refuza prestarea serviciului 

Platforma isi rezerva dreptul de a inchide, suspenda sau limita dreptul de acces al utilizatorilor fara 

motiv, cu o instiintare prealabila de 10 de zile, fara ca aceasta incetare sa produca efecte asupra 

rezervarilor sau obligatiilor in curs.  

Ofertantii au dreptul de a renunta la contul de utilizator, oricand, in baza unei instiintari prealabile 

de 20 de zile, fara ca aceasta incetare sa produca efecte asupra rezervarilor sau obligatiilor in curs. 

Suplimentar, Booking-Mania.ro poate inchide, suspenda sau limita accesul Utilizatorilor la conturi 

in cazuri precum, dar fara a se limita la: 

- Incalcarea sau incercarea de a incalca prezentul Regulament; 

- Neachitarea, la scadenta, a obligatiilor de plata de catre Ofertant 



   
 

   
 

- Incercarea de a negocia cu Clientul cu scopul de a evita achitarea taxelor/comisioanelor 

- Incalcarea drepturilor de proprietate intelectuala; 

- Participarea sau intentia de a participa in activitati fraudulente sau ilegale; 

- Ofertantii nu dau curs solicitarilor venite din partea Clientilor si nu raspund in mod repetat 

la intrebarile si/sau reclamatiile  justificate venite din partea Clientilor; 

- Incercarea de a produce o pierdere Platformei sau celorlalti Ofertanti; 

- Incalcarea dispozitiilor legale privind prelucrarea datelor cu caracter personal; 

- Deturnarea sau incercarea deturnarii Rezervarilor si/ sau Clientilor in conformitate cu 

capitolul 9 din prezentul Acord,  

- Ofertantii plaseaza informatii incorecte sau inselatoare pe Platforma/incarca prin diversi 

reprezentanti recenzii video nereale, cu rolul de a-si creste ratingul si de a influenta decizia 

Clientilor sau defaimatoare la adresa altor Ofertanti  

- Nu sunt mentinute informatiile la zi despre serviciile oferite,  

- Nu sunt respectare preturile afisate, 

- Sunt incasate preturi/ taxe suplimentare fata de cele prezentata,  

- Booking-Mania.ro primeste una sau mai multe reclamatii legitime si serioase de la unul 

sau mai multi Clienti care au facut rezervari prin intermediul Platformei,  

- Ofertantii, reprezentantii sau prepusii acestora au un comportament nepotrivit, ilegal sau 

neprofesionist orientat catre clienti sau catre personalul Booking-Mani.ro.  

In situatia in care contul este inchis/suspendat ca urmare a incalcarii prezentului Acord, Ofertantul 

este obligat in continuare sa achite obligatiile scadente si neachitate fata de Booking-Mania.ro. 

Ofertntul va fi insitiintat in scris cu privre la incalcarea obligatiilor si consecintele acestor incalcari. 

Incalcarile prezentului Acord sunt sanctionate conform legislatiei in vigoare si de asemenea 

persoana care incalca prezentul Acord este tinuta sa achite toate prejudiciile produse prin aceasta 

incalcare, inclusiv sumele datorate sau costurile suportate de catre companie in vederea detectarii 

incalcarii prezentului Acord.  

14. Dispute si litigii  

Orice litigii, pretentii, prejudicii pe care Clientul le solicita sau ii sunt recunoscute printr-o 

dispozitie legala, sentinta judecatoreasca, organ/ institutie care exercita autoritatea statului, fata de 

neindeplinirea intocmai, in intregime sau la timp a obligatiilor asumate de Ofertant, Ofertantul se 

face in mod direct raspunzator fata de Client, Booking-Mania.ro fiind doar o modalitate de 

intalnire a cererii cu oferta/ o piata virtuala de desfacere. Booking-Mania.ro nu poate fi parte, in 

nicio situatie intr-un litigiu privitor la pretentiile solicitate de Client Ofertantului, in acest caz 

neavand nici capacitate, nici calitate procesuala in sensul dispozitiilor Codului de Procedura Civila 

al Romaniei.  

Orice neintelegeri care vor interveni intre Ofertanti si Platforma se va rezolva pe cale amiabila, 

iar daca nu se va ajunge la niciun consens, instanta competenta va fi cea de la sediul Booking-

Mania.ro.  

15. Confidentialitate  



   
 

   
 

Partile inteleg si sunt de acord cu faptul ca in executarea acestui Contract, fiecare parte poate 

avea acces sau poate fi expusa, direct sau indirect, la informaţii confidenţiale cu privire la 

cealalta parte ("Informatii Confidenţiale"). Informatiile Confidentiale includ date despre Client, 

Booking-Mania.ro sau alti Ofertanti, volumul de tranzactii, strategii de marketing si planuri de 

afaceri, informatii de afaceri, financiare, tehnice, operationale si alte astfel de informatii care nu 

sunt publice si care fie sunt declarate de catre o parte divulgatoare ca fiind private sau 

confidentiale, fie sunt recunoscute in mod rezonabil de catre o parte receptoare ca trebuind sa 

fie considerate sau tratate ca fiind confidentiale.  

Fiecare parte este de acord cu faptul ca: (a) Informatiile Confidentiale vor ramane 

proprietatea exclusiva a partii divulgatoare, iar partea receptoare nu va folosi nicio Informatie 

Confidentiala pentru niciun scop cu exceptia celui menţionat de acest Contract; (b) va mentine 

si folosi metode prudente pentru a se asigura ca angajatii, prepusii, reprezentantii, partile sale 

contractuale si agentii sai vor mentine confidentialitatea si discretia Informaţiilor Confidenţiale; 

(c) va divulga Informatii Confidentiale doar acelor persoane permise care trebuie sa cunoasca 

aceste informatii in concordanta cu acest Contract; (d) va folosi metode prudente pentru a se 

asigura ca persoanele care au accest la aceste date nu vor copia, publica, divulga altora sau folosi 

(in alt mod decat conform conditiilor cu privire la aceasta) Informatiile Confideniiale.  

Cu toate cele mentionate mai sus, Informatiile Confidentiale nu vor include nicio informatie 

(i) care este sau devine parte a domeniului public prin niciun act de omisiune a partii receptoare, 

(ii) care ii este divulgata partii receptoare de catre o parte terta care nu are nicio obligatie la 

confidentialitate cu privire la aceasta, sau (iii) a carei divulgare este solicitata prin lege. 

 

16.  Feedback  

Booking-Mania.ro isi rezerva dreptul de a solicita feedback Clientilor si/sau Utilizatorilor, astfel 

incat acesta sa isi poata imbunatati serviciile in vederea oferirii mecanismelor necesare pentru ca 

Utilizatorii/ Clientii sa poata obtine rezultatele scontate prin utilizarea Platformei.  

Persoanele interesate de obtinerea unor informatii suplimentare sau punctarii anumitor nereguli 

privind prezentul Regulament ne pot contacta folosind adresa de e-mail servicii clienti 

office@booking-mania.ro.  

 

 

 

 

 

 

 


