
 

TERMENI SI CONDITII  

Concord Commmunication este o societate cu raspundere limitata, constituită și înregistrată în 

conformitate cu legile din România, cu sediul în Bucuresti, Str Caineni nr 15, cam 2, sector 1, Bucuresti, 

inregistrata la Registrul Comerțului București sub nr. J40/3162/2013, cu Cod de Identificare Fiscală RO 

31345271, denumita in continuare Concord Communication SRL sau societatea. 

Societatea ofera servicii de publicitate/promovare/organizare de evenimente / relatii cu mass media si 

alte servcii conform obiectul de activitate. Serviciile sale sunt publicate pe website www.concordcom.ro 

pe care il detine.  

Prin accesarea acestui site web www.concordcom.ro  si/sau a oricarei pagini a acestuia sunteti de acord 

cu aceste conditii de utilizare. Daca nu sunteti de acord cu acesti termeni si conditii de utilizare, nu 

accesati acest site. 

 

DESCRIEREA SERVICIILOR 

Prin intermediul site-ul www.concordcom.ro este detinut de Concord Communication SRL si va pune la 

dispozitie informatiile generale despre serviciile oferite de societatea Concord Communication SRL 

precum si despre evenimentele de afaceri programate a se desfasura pe care le organizeza societatea in 

nume propriu sau pentru clientii sai.   

MODALITATILE DE PLATA ACCESIBILE 

Serviciile care pot fi solicitate in urma vizitei pe site www.concordcom.ro pot face referire la inscrierea 

participarii la evenimentele organizate de societatea Concord Communication SRL in nume propriu sau 

in numele clientilor sai sau la contractarea altor servicii descriese pe site, aflate in obiectul de activitate 

al societatii. 

Plata serviciilor se va face pe baza de factura emisa de societatea Concord Communication SRL prin 

transfer bancar sau prin intemediul instrumentelor de plata electronice, cu cardul Visa sau Mastercard, 

conform termeni si conditii Netopia Payments, cu care societatea Concord Communication SRL are o 

relatie contractuala. 

POLITICA DE LIVRARE A SERVICIILOR 

Serviciile care pot fi achitate cu cardul, prin intermediul Netopia Payments sunt cele de acces la 

evenimentele organizate de Concord Communication SRL (conferinte, summit-uri, cursuri, workshopuri, 

targuri si expozitii, gale etc). Pentru accesarea acestor servicii, persoanele interesate vor trebui sa 

acceseze pagina web a evenimentului publicata pe www.concordcom.ro, sa completeze formularul de 

inscriere. Dupa completare, in baza datelor furnizate de fiecare participant, Concord Communication SRL 

va emite o factura care va contine modalitatea de plata a acesteia, prin transfer bancar sau optiune de 

plata cu cardul prin sistemul Netopia Payments. Dupa confirmarea platii, participantii vor primi 

confirmarea accesului la eveniment.  

POLITICA DE RETUR/ANULARE 
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Anularea participarii se poate face in urmatoarele conditii: 

1. Participantii la evenimentele organizate de Concord Communication SRL care au platit pentru 

accesul la evenimentul organizat de societate pot solicita anularea inscrierii cu pana la 7 zile 

inainte de inceperea evenimentului. Solicitarea de anulare a inscrierii se va face prin 

transmiterea acesteia la office@concordcom.ro In cazul in care solicitarea de anulare a 

participarii vine in termen de mai putin de 7 zile pana la desfasurarea evenimentului, banii nu 

vor mai fi returnati, societatea avand deja aranjamentele facute si contractarea furnizorilor 

necesari prestarii serviciilor pentru participanti. 

2. Evenimentul nu mai are loc, este anulat sau amanat pentru o data ulterioara. 

Banii vor fi returnati in contul din care s-a efectuat plata initiala in termen de 14 zile de la primirea 

solicitarii/ instiintarii de nesustinerii a evenimentului. 

 
Informare privitoare la prelucrarea datelor personale pentru participanții la evenimentele organizate de Concord 
Communication: https://www.concordcom.ro/wp-content/uploads/2022/04/INFORMARE-GDPR-Participare-
Evenimente-2022.pdf 

 
 

DREPTURILE ASUPRA CONTINUTULUI SITE-ULUI  

Prezentele Conditii Generale definesc conditiile de utilizare a site-ului www.concordcom.ro de catre 

potentialii vizitatori sau clienti. Accesând si navigând pe acest site, acceptati termenii de utilizare descrisi 

în continuare. 

 

S.C. Concord Communication SRL denumita în continuare societatea, detine drepturi complete si depline 

asupra titlului de proprietate. Toate informatiile, produsele sau serviciile continute în acest site sunt 

proprietatea Concord Communication SRL, care îsi rezerva dreptul de a modifica continutul si/sau 

structura site-ului în orice moment si fara nici o informare prealabila. 

Întregul continut al site-ului www.concordcom.ro este protejat prin legea drepturilor de autor, toate 

drepturile fiind rezervate. Toate drepturile referitoare la pagini, continutul si prezentarea site-ului sunt 

detinute de Concord Communication SRL. Este interzisa copierea, modificarea, afisarea, distribuirea, 

transmiterea, publicarea, comercializarea, licentierea, crearea unor materiale derivate sau utilizarea 

continutului site-ului în orice scop fara confirmarea scrisa din partea Concord Communication SRL. 

Accesul si utilizarea paginii www.concordcom.ro sunt gratuite si au scopul de a veni in ajutorul 

utilizatorilor pentru a gasi informatiile necesare în cel mai usor si rapid mod posibil, conform cerintelor 

fiecaruia. 

Informatiile prezente pe www.concordcom.ro sunt de interes general si sunt puse la dispozitia 

utilizatorilor în mod gratuit. Prin termenul „utilizator” al acestei pagini se întelege orice persoana fizica 

sau juridica care va accesa pagina. Continutul www.concordcom.ro nu poate fi reprodus, modificat sau 

exploatat fara consimtamântul explicit al reprezentantilor societatii care il detine. 
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NEANGAJAREA RASPUNDERII 

Continutul informatiilor se refera la descrierea într-un anumit grad de detaliere a activitatilor, 

produselor si serviciilor Concord Communication SRL. Concord Communication SRL nu va acorda nici o 

garantie referitoare la: 

– evitarea utilizarii anevoioase sau întreruperii în utilizare a site-ului; 

– neafectarea în sens negativ a altor sisteme prin utilizarea site-ului; 

– inexistenta pe site-ul pus la dispozitie a virusilor sau alte componente care ar putea dauna 

utilizatorilor. 

Astfel, Concord Communication SRL nu poate fi responsabila pentru nici un fel de daune directe sau 

indirecte produse prin utilizarea site-ului sau. 

Toate informatiile prezentate pe site cu privire la produsele si serviciile www.concordcom.ro, preturi, 

informatii, campanii si promotii de marketing, aspecte tehnice, sunt prezentate cu titlu informativ. Nimic 

din continutul site-ului www.concordcom.ro nu poate constitui o oferta ferma de a contracta si nu poate 

angaja raspunderea  Concord Communication SRL în lipsa unor acorduri ulterioare. 

 

OBIECTIVUL CONTINUTULUI SITE-ULUI 

Obiectivul continutului site-ului este de a transmite informatii actualizat despre serviciile oferite de 

societatea Concord Communication SRL precum si despre evenimentele de afaceri programate a se 

desfasura, pe care le organizeza societatea in nume propriu sau pentru clientii sai.   

Concord Communication SRL nu poate garanta ca prezentele pagini nu contin erori si asigura ca va 

depune toate diligentele pentru realizarea unei informari corecte si remedierea eventualelor erori. 

Orice persoana care doreste sa-si procure unul din serviciile sau produsele prezentate în site este rugata 

sa contacteze Concord Communication SRL prin unul din mijloacele afisate în pagina de Contact a site-

ului, pentru a se informa atât asupra disponibilitatii serviciului sau produsului în cauza cât si asupra 

conditiilor contractuale, tarifelor si informatiilor tehnice sau de alta natura. 

 

 

 

 

LEGATURA CU ALTE SITE-URI 

Prezentul site poate contine legaturi sau trimiteri catre alte site-uri considerate de Concord 

Communication SRL utile în legatura cu continutul site-ului sau si care nu se afla sub controlul sau 

îndrumarea sa. În cazul utilizarii acestor legaturi sau trimiteri se vor aplica conditiile generale de utilizare 

corespunzatoare acelor site-uri. 



Concord Communication SRL nu poate garanta/controla actualitatea/exactitatea informatiilor prezente 

pe site-urile unor terti, la care se face trimitere de pe site-ul sau. 

 

INFORMATIILE OFERITE PRIN INTERMEDIUL SITE-ULUI  

Când prin intermediul prezentului site va sunt solicitate informatii, aceasta are ca scop identificarea 

dumneavoastra sau posibilitatea de a va contacta. Acest lucru este necesar în cazul inscrierii 

dumneavoastra la diverse evenimente organizate de Concord Communication SRL. 

Natura informatiilor solicitate se refera în special la date: nume, adresa, numere de telefon, adresa de e-

mail, modul în care sunt utilizate sau intentioneaza sa fie utilizate produsele si/sau serviciile Concord 

Communication SRL, dar poate include si alte informatii aflate în strânsa legatura cu utilizarea serviciilor 

si/sau produselor solicitate. 

Orice persoana care viziteaza site-ul www.concordcom.ro si care ofera date sau informatii cu caracter 

personal prin intermediul acestui site îsi manifesta acordul în mod expres si neechivoc pentru 

urmatoarele: prelucrarea acestor date si informatii personale de catre Concord Communication SRL 

transmiterii de materiale promotionale specifice operatiunilor de marketing direct; solutionarea de catre 

Concord Communication SRL a cererilor, întrebarilor si reclamatiilor adresate (a se vedea pagina Contact 

din site). Concord Communication SRL va pastra confidentialitatea acestor informatii. Utilizarea în 

continuare a acestui site constituie acordul expres si neechivoc al dumneavoastra în conformitate cu 

prevederile legii vezi https://www.concordcom.ro/politica-de-confidentialitate/ si 

https://www.concordcom.ro/politica-de-cookies/ 

Pentru orice nelamurire în legatura cu exercitarea drepturilor dumneavoastra referitoare la utilizarea 

site-ului si la protectia utilizarii va rugam sa ne contactati prin intermediul sectiunii Contact din site. 
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