
 
Termeni si Condiții 

 
Pentru că vrem să fim fair play și să spunem lucrurilor pe nume. 

 

 
 SOCIETATEA   Înseamnă SOCIETATEA “MASTER THERAPY INTERNATIONAL 

 

 “MASTER   S.R.L.”, o societate cu răspundere limitată, constituită și funcționând în    
 

     

  

         

 THERAPY  conformitate cu legile din România, având sediul social in JUDETUL ILFOV, 
 

 INTERNATIONAL   COMUNA JILAVA, SAT JILAVA, Str. Nicolae Balcescu 23, Cod unic de 
 

 S.R.L.,” sau    inregistrare 44426564, numărul de ordine din registrul comerţului 
 

               

 ”Prestatorul”   J23/3635/2021 
 

 “Client”   poate fi orice persoană fizică care are vârsta peste 16 ani sau o persoană juridică 
 

       ,ce are sau obtine acces la CONȚINUT , prin orice mijloc de comunicare pus la 
 

       dispoziție de către site –ul www.reposturare.com(prin intermediul postei 
 

       electronice sau prin intermediul telefonului) sau în baza unui acord de utilizare 
 

       existent între site și acesta și care necesită utilizarea unui formular.Client este si 
 

       cel care perfecteaza contractul fata in fata, intr-o locatie fizica, in conformitatea 
 

       cu legea in vigoare. 
 

 “Comandă”   înseamnă o comandă plasata prin intermediul site-ului de catre client, ce 
 

       îşi exprimă angajamentul de a achiziţiona unul sau mai multe servicii, în 
 

       condițiile prevăzute în prezentul document și/sau agreate cu 
 

       societatea’’MASTER THERAPY INTERNATIONAL ”S.R.L. , printr-un 
 

       mijloc de comunicare la distanță, respectiv e-mail sau telefon.  
 

 “ Formular   înseamnă secțiunea din site prin care potentialul client furnizeaza prestatorului 
 

 inscriere curs   anumite informatii, in vederea inscrierii la cursurile prestate. 
 

 ”             
 

 “Contract”   înseamnă înţelegerea consensuală intervenita ,între prestator si beneficiar, fără 
 

       prezența fizică simultană a acestora, cu privire la vânzarea, respectiv 
 

       achiziţionarea, unuia sau mai multor servicii de pe platformă, prin lansarea unei 
 

       comenzi de către acesta şi acceptarea ei de către prestator, cu respectarea 
 

       prevederilor legale şi a termenilor şi condițiilor pentru prestarea online a 
 

       serviciilor prestate. Ca regulă, Contractul se încheie în limba română.Contractul 
 

       reglementeaza activitatea prestata, va putea fi incheiat, conform legii, in forma 
 

       scrisa. 
 

 ”Informaţiile   înseamnă orice informație în legătură cu beneficiarul sau prestatorul, asociaţii şi 
 

 Confidenţiale”   afiliații acestora sau cu prezentul contract și pusă la dispoziție fie înainte sau 
 

       după data semnării. De asemenea, informațiile confidențiale înseamnă orice fel 
 

       de informație perceputa prin prisma relatiei contractuale derulate. 
 

 “Newsletter”   înseamnă mijloc de informare periodic, exclusiv electronic, respectiv poșta 
 

       electronică sau altă formă de comunicare la distanţă ( e-mail sau SMS) cu privire 
 

       la serviciile și/sau la promoțiile desfășurate de prestator sau de afiliații acestuia, 
 

       într-o anumită perioadă, fără niciun angajament din partea prestatorului cu 
 

       referire la informațiile conținute de acesta. 
 

 “Platforma”   înseamnă site-ul web deținut de  SOCIETATEA” MASTER THERAPY 
 

            

  

 

       INTERNATIONAL” S.R.L., având domeniul www.reposturare.com, 
 

             

       prin intermediul căreia societatea prezintă serviciile oferite spre prestare, iar 
 

       clienții pot alege serviciile pe care doresc să le achiziționeze, respectiv să le 
 

       plătească într-una dintre modalitățile de plată acceptate de societatea prestatoare 
 

       . De asemenea, site-ul este folosit pentru procesarea și administrarea comenzilor 
 



în vederea livrării serviciilor și înregistrarea plăților aferente vânzării acestora.  



“Servicii”  înseamnă orice servicii care sunt oferite în vederea achiziţionării, contra cost, 
  prezentate intermediul site-ului www.reposturare.com 

“Specificații”  înseamnă orice detalii privind caracteristicile serviciilor ,așa cum sunt precizate 

  în descrierea disponibilă pe site-ul www.reposturare.com. 
“Tranzacție”  înseamnă operaţiunea de plată efectuată de către beneficiar , respectiv încasare 

  de către prestator, a unei sume de bani ca urmare a prestării serviciilor de către 

  SOCIETATEA “MASTER THERAPY INTERNATIONAL” S.R.L., , 
    

  respectiv achiziţionării de către beneficiar, a unuia sau mai multor servicii. 

    
 
 

1.1. Prezentul document conține termenii și condițiile pentru prestarea de servicii de către 
 

SOCIETATEA “MASTER THERAPY INTERNATIONAL ”S.R.L. 
 
 

1.2. Următorii termeni vor avea înţelesurile de mai jos, cu excepția cazului în care 

se prevede expres altfel: 
 

1.3. Prezentul document stabilește termenii şi condiţiile aplicabile raporturilor ce se nasc între 
 

SOCIETATEA “MASTER THERAPY INTERNATIONAL S.R.L”., şi fiecare beneficiar 
 

care utilizează site-ul ,în vederea efectuarii unei Comenzi, cat si ulterior. 
 
 

1.4. SOCIETATEA” MASTER THERAPY INTERNATIONAL S.R.L”., recomandă 

lecturarea cu atenţie de către toți potenţialii clienţi a prezentului document ,ce conține 

termenii și condițiile aplicabile prestării Serviciilor . 

 

Persoanele care doresc sa beneficieze de serviciile oferite prin intermediul site-ului 

www.reposturare.com se obliga sa citeasca ofertele afisate pe site, care completeza 

prezentii termeni si conditii. 

 

1.5. Aspectele privind confidențialitatea și prelucrarea datelor cu caracter personal legate 

de utilizarea, în orice formă, a site-ului www.reposturare.com sunt guvernate de politica de 

confidențialitate („Politica de Confidențialitate”), care completează aceşti Termeni și 

Condiții. Vă rugăm să parcurgeţi în întregime Politica de Confideţialitate aici: 



 
1.6. Efectuarea unei comenzi a serviciilor, prin intermediul site-ului www.reposturare.com 

implică acceptarea expresă de către orice beneciciar a tuturor termenilor şi condiţiilor, 

precum şi a Politicii de Confidenţialitate. 
 
• Prestatorul îşi rezervă dreptul să modifice oricând termenii și condițiile, iar forma 

actualizată a acestora va putea fi accesată de către potentialii clienți, pe site, în 
secțiunea ”Termeni și condiții”. 

 

 

Politica SITE-ULUI WWW.REPOSTURARE.COM - Caracteristici principale 

ale prestării de servicii de către SOCIETATEA” MASTER THERAPY 

INTERNATIONAL “S.R.L. 
 
2.1. Accesul la site, în vederea efectuării unei Comenzi este permis oricărui terte persoane 

interesate care acţionează cu un scop legitim şi care are intenţia de a achiziţiona de la 

prestator unul sau mai multe servicii, cu respectarea acestor termeni și condiţii. 
 
Activitatea prestatorului consta in organizarea cursurilor de specialitate, indeplinind toate 
conditiile legale in vigoare , de catre SOCIETATEA COMERCIALA MASTER THERAPY 
INTERNATIONAL S.R.L., prin reprezentantul sau legal ,domnul Raileanu Gabi Ionut. 
 
Cursurile vor fi tinute de catre domnul RAILEANU GABI IONUT, acesta nu se oblige 
sa colaboreze cu terte persoane. 
 
Numai in situatii de exceptie , cand domnul RAILEANU GABI IONUT este in imposibilitate 
de a tine si organiza cursurile, acesta va apela la o persoana competenta, conform legislatiei in 
vigoare. 
 

Cursul de REPOSTURARE este format din 3 module, dupa cum urmeaza:  
1) CURS REPOSTURARE BASIC ce cuprinde urmatoarele:  

a) Sa faci o evaluare somatica si posturala. 
b) Termografiere manuala. 
c) Ce este durerea?Fiziologia durerii. 
d) Tehnici speciale de masaj al spatelui(folosirea antebratului, al cotului, 

nodozitatile pumnului, policele). 
e) Folosirea instrumentelor din lemn pentru tehnica shockwave manual therapy 
f) Manipularea bazinului, coloanei lombare si toracale. 

 
2) CURS REPOSTURARE MASTER ce cuprinde urmatoarele: 

a) Aprofundarea tehnicilor invatate la primul modul 
b) Manipularea intregului corp 
c) Tehnicii speciale masaj 
d) Tehnici speciale shockwave manual therapy 

 
 
   



3) CURS REPOSTURARE PROFESOR ASISTENT ce cuprinde urmatoarele:  
a) Prezentare facilitati “profesor asistent” 
b) Prezentare cazuistica-demonstratii. 
c) Pentru gradul 3, in functie de orasul din care este cursantul, vor putea 

aplica 1-2 persoane/oras. 
d) Terapeutii “Reposturare” vor fi reprezentati pe harta cu datele de 

identificare pentru a fi reperati mai usor de catre posibili pacienti. 
 

Terapia de reposturare, pe care o putem numi “tehnica”, cuprinde: 
 

• Masajul terapeutic al spatelui, cu manevre speciale, specifice spatelui 
si coloanei vertebrale. 

 
• Shockwave manual technique-unde de soc executate cu instrumente din lemn. 

 

• Manipulari osteo-articulare eficiente si sigure. 
 
2.2.Cursantii vor acumula cunostinte teoretice si practice, cursurile vor fi organizate in 
diverse locatii. 
 
Materialele informative si alte informatii vor putea fi trimis si prin e-mail. 
 
2.3.Masajul terapeutic va fi practicat de catre cursanti, la bustul gol, concret femeile 
vor avea spatele gol, si va fi utilizat uleiul de masaj.  
Instrumentele din lemn sunt puse la dispozitia cursantilor pentru curs, dar nu vor fi incluse in 

costul acestuia, acestea putand fi achizitionate separat de curs, la preturi cuprinse intre 80 lei-
150 lei/bucata. 
 
Cursantii vor avea acces la cursurile organizate de S.C. MASTER THERAPY INTERNATIONAL 
S.R.L. , cu o inregistrare prealabila prin intermediul site-ului www.reposturare.com , 
completand un formular, prin telefon,la numarul 0766296300, ori prin e-mail la adresa 
contact@reposturare.com. 
 
3.Garanții 
 
3.1. Beneficiarii serviciilor iau la cunoștință și sunt de acord că serviciile prestate (opiniile, 
sfaturile, concluziile și soluțiile conținute de acestea atât în cuprinsul serviciilor prestate ) 
nu sunt obligatorii pentru nicio autoritate publică sau privată (indiferent de tipul acesteia). 
 
A.Prestatorul serviciilor are urmatoarele drepturi si obligatii: 
 
a) să i se achite integral preţul serviciilor, specificat în prezentul contract, 
prin modalitatea de plată precizată. 
 
b) să întreprindă toate acţiunile pe care le consideră necesare în realizarea 
scopului prevăzut în obiectul contractului; 
 
d) să respecte confidenţialitatea prezentului contract. 
 
e) sa ofere cursantilor o diploma de participare la sfarsitul fiecarui modul, iar cursantilor care 
vor participa, dar nu au o pregatire terapeutica prealabila, li se va emite o diploma de 
“INITIERE IN REPOSTURARE”, care ,insa, nu tine loc de diploma de calificare in domeniul 
terapeutic. 
 



h) societatea nu poate fi trasa la raspundere sub nicio forma pentru activitatea 
desfasurata de catre participantii la cursuri sau pentru activitatea oricarei persoane care 
a accesat site-ul si/sau pentru modalitatea de utilizare a informatiilor din cuprinsul 
cursurilor. 



e) cursurile organizate nu exclud vizita la medic si diagnosticul pus de un medic de 
specialitate. f)societatea noastra nu garanteaza acuratetea efectuarii evaluarilor si nu 
este responsabila de un eventual esec al vreunui tratament de reposturare. 
 
h) toate serviciile prestate de prestator se vor baza pe legile, pe reglementarile in vigoare. 
 
i)prestatorul va depune toate diligențele să mențină serviciile oferite actualizate cu sistemul 
legislativ.  
j)modificările ulterioare ale acestora (despre care prestatorul nu are obligația de a 
informa beneficiarul) pot avea drept rezultat schimbarea programului prestatibilit initial 
al prestatorului, pentru care prestatorul este exonerat de răspundere. 
 
B.Beneficiarul serviciilor are următoarele drepturi şi obligaţii: 
 
a) să fie informat cu privire la condițiile prestării serviciilor ce formează 
obiectul prezentului contract; 
 
b) să achite integral preţul serviciilor ce formează obiectul prezentului contract, 
indiferent de rezultatul acestora, prin orice modalitate de plată acceptată de către furnizorul 
serviciului, la termenul precizat de către acesta prin prezentul contract; 
 
c) să respecte indicaţiile furnizorului serviciului şi să aibă un comportament civilizat pe 
toată perioada prestării serviciilor; 
 
d) să-şi asume în totalitate declaraţia privind consimţământul informat. 
 
e) să respecte indicaţiile furnizorului serviciului şi să aibă un comportament civilizat pe 
toată perioada prestării serviciilor si sa nu se prezinta la cursuri sub influenta alcoolului sau 
a substantelor psihotrope; 
 
f)avansul remis poate fi restituit cursantului, daca acesta aduce la cunostinta prestatorului, 
imposibilitatea de a participa la cursul organizat de acesta, cu cel putin 14 zile , inainte de 
data organizarii cursului, prin intermediul e-mailului sau prin scrisoare recomandata. 
 
Sumele restante cu titlu de pret, scazand avansul ,pot fi restituit cursantului, daca acesta 
aduce la cunostinta prestatorului, prin intermediul e-mailului ori prin notificare transmisa 
prin scrisoare cu confirmare de primire, imposibilitatea de a participa la cursul organizat de 
acesta, cu cel putin 5 zile , inainte de data organizarii cursului. 
 
g) in cazul in care plata a fost efectuata ,iar beneficiarul nu se prezinta la curs se considera 
locul a fi ocupat , fara a instiinta prestatorul, in conditiile contractului, pretul platit sau 
avansul nu se returneaza. 
 
h) accesul in sala de curs se va face in tinuta de lucru (tricou, pantaloni lejeri, prosop si papuci). 
 
i) cursantii care vor participa la curs nu sufera de boli, suferinte, limitari si/sau credinte 
religioase care sa le restrictioneze accesul la curs, respectiv nu sunt sub influenta alcoolului 
sau drogurilor. 
 
j) este interzisa inregistrarea audio-video sau fotografierea in timpul cursului ,fara 
acordul organizatorilor. 
k) beneficiarului îi este interzisă multiplicarea sau distribuirea, în parte sau în tot, a 



materialelor dobândite prin prisma serviciilor prestate, pentru a fi folosite în afara scopului 
pentru care serviciul a fost prestat, fără acordul scris prealabil al prestatorului. 
 
l) metoda de tratament “REPOSTURARE” si alte metode derulate de societatea 
prestatoare nu vor fi considerate ofensatoare sau jignitoare de catre cursanti sau alti 
participanti. 
 
m) contactul direct pe corp, pe piele, sau prin imbracaminte fac parte 
din modalitatea de derulare a cursului. 
 
Informatiile oferite in cadrul cursurilor pot fi transpuse in practica de catre cursanti strict 
pe propria raspundere a acelora care le presteaza si numai in situatia in care 
competentele profesionale ii permit acest lucru, sub aspect legal si profesional. 
 

 

n) faptele, actele sau gesturile obscene, proferarea de injurii, expresiile jignitoare sau 
vulgare, amenintari cu acte de violenta sau orice alte acte impotriva prestatorului si a 
tertelor persoane colaboaratoare sau deteriorarea, distrugerea sau sustragerea bunurilor 
utilizate de prestator, de natura sa tulbure ordinea si linistea publica sau sa provoace  
indignarea persoanelor ori sa lezeze demnitatea si onoarea acestora nu sunt tolerate. 
 
o)Prestatorul îşi rezervă dreptul de a anula orice curs dacă nu s-au înscris suficienţi participanţi. În 
aceste situaţii vă vom restitui întreaga sumă plătită sau o vom reporta pentru un alt curs, cu acordul 
prealabil al beneficiarului, trimis prin e-mail, sau prin scrisoare recomandata. 
 
p) Factura se va comunica clientului la adresa de e-mail indicata de acesta, sau ii va 
fi remisa personal ,ori va fi comunicata in orice alta modalitate agreata de acesta. 
 

3.2. Este strict interzisă utilizarea abuzivă a site-ului www.reposturare.com. Reprezintă 

utilizare abuzivă orice fel de utilizare a site-ului, într-un mod care contravine practicilor 

comerciale corecte, a legislației în vigoare sau în orice alt mod care ar fi de natură să 

prejudicieze societatea prestatoare sau colaboratorii acestei platforme. 

 

3.3. Societatea “MASTER THERAPY INTERNATIONAL” S.R.L îşi rezervă dreptul de a 

refuza accesul unor potentiali clienți sau client, la o parte sau la toate serviciile prestate și de a 

restricționa procesarea și/sau livrarea unei comenzi dacă, în opinia rezonabilă a SOCIETATII 

“MASTER THERAPY INTERNATIONAL” S.R.L., , există suspiciuni de fraudă din partea 

acestora, dacă acesta au un comportament care poate prejudicia interesele societatii MASTER 

THERAPY INTERNATIONAL S.R.L sau ale colaboratorilor acestuia sau dacă utilizează în 

mod abuziv site-ul www.reposturare.com. 

 

3.4. Prestatorul își rezervă dreptul de refuza prestarea serviciilor în scopuri ilicite și imorale. 



 
În acest sens în cazul în care prestatorul consideră că solicitarea serviciilor poate avea un scop 

imoral sau ilicit ,acesta va informa tertele persoane despre refuzul de a presta serviciilor și va 

returna contravaloarea acestora (dacă au fost achitate) fără costuri suplimentare. 

 

3.5. Prestatorul va putea refuza prestarea Serviciilor și în cazul în care un potential client ce 

acceseaza site-ul abuzează de modul de completare a serviciilor, astfel cum este detaliat pe 

website și nu urmează instrucțiunile prestatorului , cu privire la plasarea unei comenzi. 

 

3.6. Prin utilizarea site –ului şi, după caz, înregistrarea unei comenzi, clientul acceptă şi este 

de acord cu forma de comunicare la distanţă ( telefonic sau prin e-mail) prin care prestatorul 

își derulează operațiunile. 
 
3.7. Toate informațiile folosite pentru descrierea serviciilor (prin imagini statice ori dinamice, 

text descriptiv, prezentări grafice ori video, si alte modalitati de descriere a serviciilor) nu 

impun nicio obligaţie prestatorului, acestea având exclusiv rol de prezentare şi informare. 

 

Prestatorul va depune toate diligenţele rezonabile pentru a asigura corectitudinea 

informațiilor cu privire la prețuri, servicii și specificațiile acestora prezentate pe 

site. 

 
3.8. Dacă prețurile sau orice alte detalii în legătură cu specificațiile serviciilor au fost afișate 

eronat pe site, din orice motiv, prestatorul va informa prin e-mail clientul care a plasat o 

comandă, în cel mai scurt timp în legătură cu o astfel de eroare. 

 

3.9. Societatea “MASTER THERAPY INTERNATIONAL ”S.R.L poate publica pe site 

informații despre servicii promoții practicate de către acesta sau de către oricare alt terț 

cu care are încheiate contracte de parteneriat, într-o anumită perioadă de timp . 

 

3.10. Serviciile care fac obiectul prestării, în cadrul unei promoţii sau campanii de orice tip 

,se vor supune şi termenilor şi condiţiilor aplicabile respectivei campanii sau promoţii. 

 

3.11. Orice promoții prezentate pe site sunt valabile pe durata menționată. În cazul în care nu 

este indicată o durată pentru desfășurarea promoțiilor, acestea vor fi valabile în limitele 

ofertelor disponibile. 



 
3.12. Comanda se consideră acceptată de către MASTER THERAPY INTERNATIONAL S.R.L 

la momentul efectuării plății prin intermediul mijloacelor electronice de plată ( prin 

intermediul unui card de credit/debit sau prin intermediul unui transfer bancar, în acest din 

urmă caz comanda fiind considerată acceptată la momentul confirmării de către prestator a 

efectuarii transferului bancar ,de către utilizator). 

 

Oferta cu privire la servicii si pretul acestora, este valabila in perioada in care este afisata pe 

site-ul www.reposturare.com.In oferta se va detalia si modalitatea de plata, care 

completeaza prezentii termeni si conditii. 

 

Societatea prestatoare isi va indeplini obligatiile contractuale imediat ce clientul va 

efectua plata aferenta serviciului selectat. 

 

3.13. Pentru motive justificate (motivele sunt variate, fără a se limita la suspiciunea de fraudă 

din partea utilizatorului, neefectuarea plății sau problemele tehnice ale platformei , care 

determina imposibilitatea de a furniza respectivele servicii), prestatorul își rezervă dreptul de 

a anula comanda plasată . 

 

Într-o astfel de situaţie, platforma va înştiinţa de îndată clientul, cu privire la problema 

intervenită, iar acesta va putea să accepte ori să refuze modificarea comenzii (în situația în 

care problema este de ordin temporal ,sub aspectul livrării serviciilor). 

 

În cazul în care acesta refuză, comanda se consideră anulată, iar părţile vor fi repuse în 

situaţia anterioară efectuarii comenzii (inclusiv rambursarea de către prestator a oricăror 

sume încasate, dacă este cazul) fără ca prestatorul să aibă vreo răspundere față de utilizator. 

 

3.14. Comanda este acceptată ,iar contractul se consideră încheiat între prestator și beneficiar, 

în momentul primirii de către utilizator de la prestator, prin intermediul poștei electronice 

și/sau SMS, a dovezii privind efectuarea cu succes a plății serviciilor. 

 

Plata serviciilor se va putea face conform instrucțiunilor afișate pe site. 



 
Din contract fac parte prezentii termeni şi prezentele condiţii, cât şi orice 

înţelegeri ulterioare intervenite între utilizator şi prestator cu privire la o comandă, 

cuprinse într-un înscris electronic sau pe suport fizic . 

 

3.15. Prestatorul pune la dispoziţia persoanelor interesate o adresă de e-mail în 

secţiunea „Contact” din site , pentru identificarea şi corectarea erorilor 

survenite cu ocazia introducerii datelor. 
 
Ca regulă, comunicarea cu prestatorul se va realiza prin adresele menționate 

la secțiunea “Contact” din site. 
 
3.16. Prestatorul poate să adere oricând la coduri de conduită privind activitatea de furnizare 

a serviciilor, urmând să aducă la cunoştinţa clienţilor acest fapt şi să asigure posibilitatea 

clienților de a consulta efectiv aceste coduri. 

 
Comenzi 
 
4.1. Persoana care acceseaza site-ul poate efectua comenzi prin intermediul acestuia,prin 

furnizarea datelor prin intermediul formularului afisat pe site, prin e-mail , sau prin telefon. 

 
Potentialul client se obliga sa ia la cunostinta de aceste conditii inainte de a realiza o 

comanda sau a completa formularul. 

 

Toate comenzile implica acceptarea de catre client a tuturor conditiilor de prestari servicii. 
 
 
Acceptarea prezentului contract de catre client se face prin bifarea casutei 

„Sunt de acord cu termenii si conditiile de utilizare”. 

 

Site-ul isi rezerva dreptul de a modifica prezentele conditii de prestari servicii in orice moment. 
 
 
4.2. Site-ul își rezervă dreptul să valideze comenzile înainte de onorarea lor prin contactarea 

telefonică sau prin e-mail a clienților, iar clienţii declară în mod expres că acceptă acest drept 

al prestatorului. 

 

4.3.Alegerea unui serviciu, în lipsa finalizării comenzii, nu duce la înregistrarea unei comenzi. 



 
4.4. Comanda va fi considerată finalizată prin plata integrală de către client a prețului 

produselor din comandă, prin una dintre modalitățile de plată acceptate de prestator ,astfel 

cum sunt indicate expres pe site și care pot fi consultate de către persoana ce acceseaza site-

ul cel mai târziu la începutul procesului de formulare a comenzii. 

 

4.5. Prin finalizarea comenzii, clientul confirmă că toate datele pe care le-a furnizat sunt 

corecte, complete și adevărate la data plasării comenzii. Prin plasarea unei comenzi, acesta 

recunoaşte în mod explicit că respectiva comandă implică obligaţia sa fermă de a achita 

”suma totală de plată” indicată. 
 
4.6. După caz, finalizarea comenzii, clientul consimte că prestatorul poate să îl contacteze, prin 

orice mijloc disponibil, respectiv sistem automatizat de apel fără intervenție umană, fax, e-

mail, telefon în orice situație în care este necesară contactarea sa. 

 

4.7. Serviciile achiziționate prin intermediul site-ului nu pot fi revândute sau distribuite 

în scopuri comerciale. 

 

4.8. Prestatorul poate anula comanda plasată de către beneficiar , cu notificarea 

concomitentă sau ulterioară a acestuia , și fără ca o astfel de anulare să atragă vreo 

răspundere a prestatorului față de utilizator, în următoarele cazuri: 
 
• datele furnizate de către utilizator cu ocazia accesării platformei sunt incomplete 

sau incorecte; 
• Prestatorul consideră ,în mod rezonabil ,că prin accesarea site-ului şi plasarea comenzii 

clientul urmărește un scop ilicit sau poate cauza orice fel de prejudicii ei sau 
partenerilor acestuia;  

• oricare dintre termenii şi condiţiile din prezentul document nu au fost respectate întocmai. 

 

Prețuri / Facturi / Plăți 
 
5.1 Prețurile serviciilor afișate pe platformă sunt exprimate in LEI, conform legislației în 

vigoare. Prețurile valabile pentru servicii sunt cele afișate pe site în momentul finalizarii 

unei comenzi. 

 

 

5.2. Prestatorul va putea actualiza în orice moment prețurile serviciilor, iar o astfel de 

actualizare va înlocui orice prețuri afișate anterior pentru respectivele servicii. 



5.3. Prestatorul va emite utilizatorului o factură pentru serviciile livrate, obligația 

utilizatorului fiind să furnizeze toate informațiile necesare conform legislației în vigoare 

pentru emiterea facturii de catre prestator. 

 

5.4. Prestatorul va transmite beneficiarului factura aferentă comenzii pentru serviciile vândute 

de SOCIETATEA MASTER THERAPY INTERNATIONAL SRL, în format electronic (prin poșta 

electronică, la adresa de e-mail menționată de beneficiar ) ori o va remite personal. 

 

 

Executarea serviciilor  
6.1. Prestarea serviciilor ,anume prestarea cursurilor de specialitate, indeplinind toate 
conditiile legale in vigoare , de catre SOCIETATEA COMERCIALA MASTER THERAPY 
INTERNATIONAL S.R.L., prin reprezentantul sau legal ,domnul Raileanu Gabi Ionut, va fi 
realizata intr-o locatie prestabilita, după finalizarea plății, prin unul din mijloacele exprimate 
pe website și in cadrul acestor termeni și condiții. 



 
Prezentul contract se incheie pe o perioada ce coincide cu durata de valabilitate a 

serviciilor prestate, incepand de la data plasarii comenzii, iar obligatiile partilor 

intra in vigoare de la aceasta data. 

 

Imediat ce se efectueaza plata , clientul va avea acces la servicii intr-o 

locatie fizica si online prin intermediul platformei reposturare.com 

 

Orice erori survenite la comanda facuta de client pot fi corectate pana 

in momentul confirmarii platii de catre prestator, printr-un email. 

 

6.2. Prestatorul își rezervă dreptul să întârzie sau să anuleze orice livrare a serviciilor 

comandate ,dacă aceasta nu poate fi onorată din motive independente de voința sa, care includ 

urmatoarele situatii: evenimente de forța majoră, războaie, acte de terorism, proteste, 

răscoale, tulburări civile, incendii, explozii, inundații, epidemii, greve , si altele. 

 

Daca nu va fi tinut cursului, pretul va fi restituit.Daca va fi reprogramat, pretul va fi raportat 

pentru cursurile ulterioare, cu acordul scris al clientului. 
 
Cursurile organizate nu exclud vizita la medic si diagnosticul pus de un medic de specialitate. 
Societatea prestatoare nu garanteaza acuratetea efectuarii evaluarilor si nu este responsabila 
de un eventual esec al vreunui tratament de reposturare. 
 

6.3. Beneficiarul ia la cunoștință și acceptă că serviciile prestate (opiniile, sfaturile, concluziile 

și soluțiile conținute de acestea) nu constituie sau conțin (explicit sau implicit) o declarație, 

asigurare sau garanție a faptului că autoritățile publice sau private (indiferent de tipul 

acestora)că vor acționa într-un anumit mod sau că vor omite să acționeze. 

 

Termenele exprimate prin intermediul website-ului sunt pur orientative, iar prestatorul este 

exclus de orice răspundere ar putea apărea ca urmare a nerespectării acestor termene. 



 
De asemenea, soluțiile oferite de către prestator nu echivalează cu obligația unor terțe 

persoane (indiferent că sunt publice sau private) de a acționa într-un anumit mod, prestatorul 

fiind exonerat de orice răspundere în acest sens. 

 

6.4. Toate serviciile prestate de prestator se vor baza pe legile, reglementările 

alte surse autorizate în vigoare la data la care respectivele servicii sunt furnizate. 

 
Prestatorul îşi rezervă dreptul de a anula orice curs dacă nu s-au înscris suficienţi participanţi. 

În aceste situaţii vă vom restitui întreaga sumă plătită ori o vom raporta la alt curs , cu acordul 

scris al beneficiarului. 
 
Modificările ulterioare ale acestora (despre care prestatorul nu are obligația de a 
informa beneficiarul ) pot avea drept rezultat schimbarea programului prestatibilit 
initial al prestatorului, pentru care prestatorul este exonerat de răspundere. 
 

6.5. Beneficiarul agreează în mod expres că prestatorul nu va avea responsabilitatea de a 

monitoriza evenimente care apar după data prestarii serviciilor sau de a informa a-l informa 

despre impactul acestora asupra serviciilor (inclusiv asupra opiniilor, sfaturilor, concluziilor 

și soluțiilor conținute de acestea) . 

 
Proprietate intelectuală 
 
7.1. Denumirile comerciale, mărcile, drepturile de autor şi orice alte alte drepturi de 

proprietate intelectuală înregistrate sau în curs de înregistrare referitoare la serviciile 

deținute sau utilizate de MASTER THERAPY INTERNATIONAL SRL sunt și vor rămâne 

proprietatea exclusivă a sa sau după caz, a licenţiatorilor sai, beneficiarul nu va avea niciun 

drept și nicio pretenţie cu privire la acestea. 

 

7.2. Utilizatorul site-ului sau beneficiarul nu va acţiona în niciun fel care ar putea aduce 

atingere drepturilor prevăzute în art. 7.1 de mai sus. 

 

Utilizatorul sau beneficiarul se obligă să nu folosească în activitatea sa niciun semn sau 

denumire similară sau identică cu mărcile, denumirile comerciale ale Serviciilor etc., fie 

ca parte dintr-o denumire fie în orice alt mod. 

 
7.3. Toate informațiile disponibile pe site-ul www.reposturare.com( imagini, text, logo-uri, 

simboluri si alte elemente similare) care pot fi vizualizate sau accesate, în orice mod ,prin 



 
utilizarea unui echipament electronic, conținutul e-mailurilor trimise utilizatorului de către 

prestator, orice informaţie comunicată beneficiarului sau utilizatorului site-ului ( date 

referitoare la prestator, activitatea acestuia si alte elemente similare), prin orice mijloc, de către 

un reprezentant al prestatorului sunt și rămân proprietatea exclusivă a prestatorului. 

 

7.4. Prestatorul va deține în mod exclusiv toate drepturile de proprietate intelectuală (inclusiv, 

dar fără a se limita la, drepturi de autor, drepturi asupra mărcilor, drepturi de design 

industrial) asupra serviciilor precum și toate drepturile (inclusiv dar fără a se limita la dreptul 

de a folosi, modifica, dezvălui sau publica) asupra ideilor, conceptelor, know-how-ul, 

metodelor, soluțiilor, tehnicilor, proceselor și aptitudinile și adaptările serviciilor, pe toată 

durata desfășurării activității sale. 

 

7.5. Clienti si potentialii clienti iau la cunoștință și acceptă că prin prestarea serviciilor nu are loc 

niciun transfer al niciunui drept de proprietate intelectuală sau industrială cu privire la ideile, 

denumirile, design-ul, mărcile, conceptele, know-how-ul, metodele, soluțiile, tehnicile, 

scripturi-le, codurile, procesele, aptitudinile și adaptările conținute de serviciile prestate. 

 

7.6. Toate drepturile de autor asupra materialelor detinute aparțin societatii MASTER 

THERAPY INTERNATIONAL SRL. 
 
7.7. Clientului nu îi este permisă copierea, distribuirea, publicarea, transferul către terțe părți, 

modificarea si/sau altfel alterarea, utilizarea, expunerea, includerea oricărui conținut în orice 

alt context decât cel original intenționat de societatea MASTER THERAPY INTERNATIONAL 

SRL., decât cu acordul scris expres al acesta din urmă rezervându-și dreptul de a recupera orice 

fel de prejudiciu cauzat (direct, indirect, prezent și viitor). 

 
8.Dreptul de retragere al beneficiarului 
 
Conform legislației în vigoare aplicabile contractelor încheiate la distanță, nu se asigură dreptul 

de retragere în cazul contractelor de prestări servicii, după prestarea completă a serviciilor, 

dacă executarea a început cu acordul prealabil expres al beneficiarului și după ce acesta a 

confirmat că a luat cunoștință de faptul că își va pierde dreptul la retragere după executarea 

completă a contractului, de către prestator; 

 
Publicitate 



 
9.1. Clientul îşi poate exprima consimţământul pentru a primi comunicări comerciale prin poşta 

electronică, permiţând prestatorului și colaboratorilor săi să efectueze astfel de comunicări, prin 

bifarea opţiunii specifice la finalul acestor termeni şi condiţii. Subiectul mesajelor electronice 

transmise prin e-mail va începe cu termenul „PUBLICITATE” scris cu majuscule. 

 

9.2. Clientul poate oricând să revoce consimţământul privind astfel de comunicări 

comerciale prin: 
 
• transmiterea unei solicitări în scris prestatorului, la adresa de e-mail din secţiunea  

„Contact” de pe site; în acest caz, revocarea va produce efecte în cel mult 48 (patruzeci 
și opt) de ore de la inițierea procedurii; 

• renunțarea la primirea Newslettere-lor, în orice moment, prin accesarea link-ului dedicat 
care se regăsește în cuprinsul oricărui Newsletter; 

• bifarea optiunii de retragere a consimţământului în secţiunea dedicată de pe SITE. 
 
9.3. Prezenta procedură va fi menţionată în toate comunicările cu caracter comercial 

transmise de prestator clienților sai. 

 

9.4. Newsletterele societatii MASTER THERAPY INTERNATIONAL SRL. sunt transmise 

de catre societatea prestatoare , prin propriile mijloace, ori prin intermediul partenerilor 

specializați și agreați de societatii MASTER THERAPY INTERNATIONAL SRL. 

 

9.5. Renunțarea clientului la primirea Newslettere-lor nu implică renunțarea la acceptul 

dat pentru restul termenilor și condițiilor privind serviciile efectuate de societatea 

“MASTER THERAPY INTERNATIONAL” SRL. 

 
 
 
 
Răspunderea 
 
10.1. Prestatorul nu răspunde pentru niciun fel de prejudicii cauzate beneficiarului sau oricărui 

terț ,ca urmare a îndeplinirii de către prestator a oricăreia din obligațiile sale conform comenzii 

și nici pentru daune care rezultă din utilizarea necorespunzătoare a serviciilor prestate. 

 
10.2. Prestatorul nu poate fi în niciun caz responsabil de vreo pierdere a folosinței, de contracte, 

date, fond comercial, venituri sau profituri (indiferent dacă sunt considerate pretenții directe sau 

nu) sau orice pierdere, daună sau cheltuială subsecventă, specială, indirectă, incidentală, 



 
punitivă sau exemplară în baza sau în legătură cu prezentul contract, sau in legatura cu 

serviciile prestate. 

 

10.3. Societatea MASTER THERAPY INTERNATIONAL SRL nu va răspunde pentru niciun 

prejudiciu cauzat de orice disfuncționalități tehnice ale site-ului (spre exemplu imposibilitatea 

accesării oricărui link de pe site, precum si alte defectiuni ce pot aparea). 
 
11.Sesizări & Reclamații 
 
11.1. Pentru sesizări sau reclamații legate de serviciul achiziționat, clientul are la posibilitatea de 

a transmite un e-mail, la adresa de e-mail mentionat in sectiunea “CONTACT” 

 

11.2. Clientul poate formula reclamaţii cu privire la comenzi, care vor fi trimise pe adresa 

de e-mail menţionată în secţiunea „Contact” de pe site. Sesizările astfel recepţionate vor fi 

soluționate de Prestator în 30 (treizeci) de zile calendaristice de la primirea lor. 

 
12.Utilizarea și preluarea datelor cu caracter personal ale persoanelor fizice 
 
Prin utilizarea site-ului, beneficiarul întelege şi acceptă să transmită societatii MASTER 

THERAPY INTERNATIONAL SRL. date cu caracter personal, aceste date urmând să 

facă obiectul prelucrării în conformitate cu şi pentru scopurile prevăzute în Politica de 

Confidențialitate, care completează aceşti Termeni și Condiții. 

 
Confidențialitate 
 
13.1. Atât prestatorul cât și beneficiarul, se obligă și garantează să păstreze confidențialitatea 

informațiilor confidențiale, să prevină divulgarea acestora terților și să nu le folosească în alte 

scopuri decât cele avute în vedere prin prezentul contract, cu excepția celor autorizate în 

prealabil în scris de către prestator/utilizator și sub rezerva termenilor și condițiilor impuse de 
 
aceasta. 
 
 

13.2. Informațiile confidențiale pot fi puse la dispoziție fie în scris, în formă lizibilă vizual 

sau electronic, inclusiv prin fax sau prin alte forme electronice de transmitere sau oral, și pot 

fi marcate ca fiind confidențiale sau nu. 

 
13.3. Următoarele informații nu sunt considerate ca fiind informații confidențiale: (i) sunt sau au 

devenit publice (inclusiv, fără limitare la orice informații prezentate oricărei agenții 

guvernamentale și disponibile publicului) altfel decât în urma unei dezvăluiri de către prestator 



 
cu încălcarea prezentei secțiunii (ii) sunt puse la dispoziția prestatorului pe baze 

neconfidențiale dintr-o sursă diferită de utilizator despre care prestatorul consideră că nu îi este 

interzis să dezvăluie astfel de informații către prestator (iii) sunt cunoscute de prestator înainte 

de a fi primite de la utilizator fără nicio obligație de confidențialitate sau (iii) sunt dezvoltate de 

prestator independent de informațiile confidențiale dezvăluite de utilizator. 

 

13.4. Beneficiarul nu va dezvălui niciunui terț informațiile confidențiale primite de la 

prestator, ci doar în condițiile arătate prin prezentele termeni și condiții și cu excepția cazului 

în care este obligat conform legislației în vigoare. 
 
În cazul în care beneficiarul va dezvălui informațiile confidențiale unei alte persoane (publice 

sau private) decât cele necesare pentru ducerea la îndeplinire a Serviciului contractat ( catre 

Registrul Comerțului, instanțele de judecată, autoritățile de poliție, instituții bancare, 

agențiile naționale de administrare fiscală sau parteneri comerciali), prestatorul își rezervă 

dreptul de a se îndrepta împotriva utilizatorului pentru acoperirea oricăror prejudicii ar putea 

rezulta din această dezvăluire. 
 
Notificări 
 
14.1. Termenii și condițiile, împreună cu formularul de comandă, reprezintă întregul 

Contract dintre părți și prevalează asupra oricăror înțelegeri anterioare dintre părți. 

 

Părțile agreează că nici o comunicare dintre părți nu poate modifica prezentul contract 

decât dacă va fi efectuată în scris și acceptată prin semnătură de către ambele părți. 

 
14.2. Beneficiarul este de acord ca toate comunicările efectuate în baza prezentului contract să 

aibă loc prin intermediul poștei electronice, la adresa comunicată de acesta în platformă, 

consimțind că o astfel de comunicare este validă prin simpla dovadă din partea prestatorului 

privind trimiterea comunicării. Prestatorul are dreptul să folosească și alte metode de 

transmitere (prin poștă, curier sau prin intermediul specialistilor abilitati) a comunicărilor 

sale ,către acesta. 

 

14.3. Părțile convin că toate comunicările în legătură cu prezentul contract se vor efectua 

la următoarele adrese: 
 
• Pentru BENEFICIAR – la adresa de e-mail menționată în prin intermediul SITE-ULUI ;  
• Pentru Prestator– la următoarea adresă electronică: contact@reposturare.com; 



 
Forță majoră 
 
15.1. Nici prestatorul și nici beneficiarul nu va fi răspunzător pentru neexecutarea obligațiilor 

sale contractuale, dacă o astfel de neexecutare la termen și/sau în mod corespunzător, totală 

sau parțială, este datorată unui eveniment de forță majoră astfel cum este definit de codul civil 

român. 

 

Incetarea contractului 
 
 

Prezentul contract inceteaza in urmatoarele cazuri: 
 
16.1 Partile convin de comun acord incetarea contractului; 
 
16.2 Neindeplinirea sau indeplinirea defectuoasa a obligatiilor contractuale de catre 

una din parti; 
 
16.3. In caz de dizolvare, lichidare, faliment, retragerea autorizatiei de functionare a unuia 

din contractanti, caz in care partile vor fi tinute a indestula datoriile uneia catre alta, datorii 

rezultate pana la momentul interventiei cauzei de disparitie. 
 
16.4. In caz de neplata a pretului. 

 

Legea aplicabilă și soluționarea disputelor 
 
17.1. Prezentul Contract este supus legii române. 
 
 
17.2. Societatea MASTER THERAPY INTERNATIONAL SRL. și beneficiarul vor încerca să 

rezolve pe cale amiabilă orice dispute sau neînțelegeri ar putea să apară. În măsura în care 

soluționarea amiabilă nu va fi posibilă, litigiile vor fi soluționate de instanțele 

judecătorești române competente conform legii. 

 

Prestatorul se poate adresa instantelor de judecata , daca este prejudiciat, in vreun fel, de 

catre un client, sau de catre terte persoane. 

 
Prezentul contract poate fi modificat numai prin acordul partilor prin incheierea unui 

act adițional la prezentul contract. 


