
    CONTRACT DE INTERMEDIERE 

 

Art.1. PĂRȚILE CONTRACTANTE 

Părțile contractante: 

1.1 Societatea Online Art Gal S.R.L., cu sediul în Timișoara, Strada Vînătorilor nr. 11, jud. Timiș, 

înregistrată la O.R.C. TIMIȘ sub nr J/35/2422/2019, având C.U.I. 41226189, e-mail office@art-

gift.ro, reprezentată legal prin administrator Petcu Vlad, în calitate de proprietar al site-ului de 

intermediere vânzare opere de artă accesibil pe www.art-gift.ro, denumit în prezentul contract 

INTERMEDIAR  

Și 

1.2.Nume……………….Prenume…………………….., născut/ă la data de …………………….., domiciliat/ă 

în……………………….., adresa de corespondență (dacă diferă de adresa de domiciliu),  email……… 

…………………., cont bancar …………………………………, telefon……………………………., în calitate de 

autor/proprietar al operei/operelor de artă, denumit în prezentul contract CLIENT, 

au convenit încheierea prezentului contract de intermediere, guvernat de prevederile art. 2.096 – 

2.102 Cod civil (Legea nr. 287/2009), în următoarele condiții: 

Art.2. OBIECTUL CONTRACTULUI 

2.1. INTERMEDIARUL se obligă față de CLIENT să îl pună în legătură cu terțe persoane, potențiali 

cumpărători ai operelor de artă postate de CLIENT pe site-ul www.art-gift.ro. Pot fi postate pe site 

doar următoarele categorii de opere: Desen, Ceramica, Colaj, Fotografie, Pictură, Sculptură, Vitraliu, 

Gravură, Artă textilă, Acuarelă, Bijuterii handmade și Alte categorii . 

2.2. INTERMEDIARUL se obligă față de CLIENT să îl pună în legătură cu terțe persoane exclusiv prin 

intermediul site-ului www.art-gift.ro, INTERMEDIARUL neavând nicio altă obligație de promovare a 

operelor de artă ale CLIENTULUI. 

2.3. Nu pot face obiect al postării pe site bunurile ce fac parte din patrimoniul cultural național, astfel 

cum este reglementat de Legea privind protejarea patrimoniului cultural național mobil nr.182/2000, 

republicată și modificată, indiferent de persoana proprietarului.   

2.3. Potențialii cumpărători ai operelor de artă postate de CLIENT vor fi persoanele fizice sau juridice 

ce vor accesa site-ul www.art-gift.ro, promovarea site-ului urmând a fi făcută de INTERMEDIAR 

conform propriilor decizii comerciale, neexistând o obligație expresă față de CLIENT de promovare a 

site-ului. 

2.4. Vânzarea operelor de artă se realizează direct de către CLIENT, în calitate de vânzător, către 

cumpărător. 

2.5. Prețul operelor de artă se va achita de cumpărător INTERMEDIARULUI, urmând ca după livrarea 

operei de artă de către CLIENT cumpărătorului și după scurgerea termenului legal în care cumpărătorul 

poate returna opera de artă, INTERMEDIARUL să remită CLIENTULUI prețul încasat de la cumpărător 

minus comisionul INTERMEDIARULUI. 

2.6. INTERMEDIARUL nu reprezintă nici CLIENTUL și nici cumpărătorul la perfectarea vânzării operelor 

de artă. 

http://www.art-gift.ro/


2.7. INTERMEDIARUL are dreptul de a promova și pe alte site-uri de specialitate operele de artă 

postate de CLIENT pe site-ul www.art-gift.ro, caz în care operele de artă pot fi promovate la prețuri 

mai mari decât cele solicitate de CLIENT datorită, dar fără a se limita la, comisioanele intermediarilor 

(operatorilor site-urilor), taxele de transport internațional estimate, eventualele taxe și comisioane 

vamale. În ipoteza comercializării operei de artă urmare a unor astfel de promovări, CLIENTUL va 

încasa prețul solicitat la momentul postării  operei de artă pe site-ul www.art-gift.ro. 

Art.3. TARIFUL 

3.1. Pentru postarea operelor de artă pe site-ul www.art-gift.ro, CLIENTUL nu plătește niciun tarif. 

3.2. La momentul vânzării unei opere de artă, INTERMEDIARUL va reține din suma încasată de la 

cumpărător un procent de 30% din prețul solicitat de CLIENT pentru opera sa, urmând ca diferența de 

70% să fie virată CLIENTULUI, în contul bancar indicat de acesta la momentul înscrierii pe site-ul 

www.art-gift.ro și indicat totodată în prezentul contract, în termen de 30 zile de la livrarea operei de 

artă de către CLIENT către cumpărător. 

Art.4. DURATA CONTRACTULUI 

4.1. Prezentul contract se încheie pe o durată nelimitată, fiecare parte având dreptul să denunțe  

(renunțe la) prezentul contract printr-o notificare transmisă celeilalte părți cu 15 zile înainte de data 

la care urmează a înceta valabilitatea contractului.  

4.2. În ipoteza în care, după încheierea prezentului contract, CLIENTUL dorește să se retragă din 

contract, o poate face în termen de 14 zile de la data încheierii acestuia cu condiția să nu fi început 

executarea contractului, în acest din urmă caz având aplicare punctul 4.1. Se consideră începută 

executarea contractului dacă CLIENTUL  a postat pe site-ul www.art-gift.ro opere de artă spre vânzare. 

Retragerea din contract se va putea realiza printr-o simplă înștiințare transmisă de pe adresa de e-

mail a CLIENTULUI cu care acesta s-a înregistrat, pe adresa de e-mail a INTERMEDIARULUI office@art-

gift.ro cu următorul text: „Subsemnatul …(nume, prenume), în calitate de parte în contractul de 

intermediere înțeleg să mă retrag din contract”, caz în care contractul încetează începând cu 

următoarea zi, CLIENTUL fiind înștiințat printr-un mesaj transmis pe adresa sa de e-mail. 

4.3. Părțile sunt obligate să-și îndeplinească toate obligațiile contractuale născute pe durata de 

valabilitate a contractului. 

Art.5. OBLIGAȚIILE PĂRȚILOR 

5.1. Obligațiile INTERMEDIARULUI: 

5.1.1.INTERMEDIARUL, în calitate de proprietar al site-ului accesibil pe www.art-gift.ro, pune la 

dispoziția CLIENTULUI posibilitatea ca acesta din urmă să-și promoveze,  prin intermediul respectivului 

site, operele de artă create ori deținute în proprietate. 

5.1.2. INTERMEDIARUL îl pune astfel pe CLIENT în legătură cu potențialii cumpărători, exclusiv prin 

intermediul site-ului www.art-gift.ro, INTERMEDIARUL având obligația să permită persoanelor 

interesare de operele de artă să acceseze site-ul www.art-gift.ro în vederea achiziționării bunurilor 

postate de CLIENT. 

5.1.3. INTERMEDIARUL se obligă să remită CLIENTULUI în contul bancar indicat de acesta, în termen 

de 30 zile de la livrarea operei de artă de către CLIENT către cumpărător, suma încasată de la 

cumpărător minus procentul prevăzut la art. 3.2. din prezentul contract, excepție făcând ipoteza în 

care cumpărătorul va refuza opera de artă și o va înapoia vânzătorului, caz în care suma de bani va fi 



restituită integral cumpărătorului. Dacă CLIENTUL întârzie expedierea operei de artă, indiferent de 

motiv,  peste termenul prevăzut la pct.5.2.5. din prezentul contract, termenul de 30 de zile se 

majorează în mod corespunzător. 

(2)În ipoteza în care CLIENTUL datorează sume de bani INTERMEDIARULUI, acesta din urmă este 

îndreptățit să rețină din suma ce urmează a-i fi virată CLIENTULUI datoriile scadente ale acestuia din 

urmă. 

5.1.4. Cumpărătorul, prin mijlocirea INTERMEDIARULUI, va achita costurile de expediție a operei de 

artă de la CLIENT la cumpărător, motiv pentru care INTERMEDIARUL, de comun acord cu CLIENTUL,  

va stabili data livrării operei de artă către cumpărător. INTERMEDIARUL achită doar costurile de 

expediție, riscurile transportului fiind ale CLIENTULUI, INTERMEDIARUL nefiind răspunzător de 

integritatea operei de artă  pe parcursul transportului. 

5.2. Obligațiile CLIENTULUI 

5.2.1. CLIENTUL este obligat să posteze pe site-ul www.art-gift.ro și implicit să ofere spre vânzare doar 

operele ce fac parte din categoriile de opere menționate la pct.2.1. din prezentul contract create de 

acesta sau opere originale pe care le deține în proprietate, menționând prețul solicitat. 

5.2.2. CLIENTUL se obligă ca pentru operele postate pe site-ul www.art-gift.ro să respecte  prevederile 

legislației, în special ale Legii dreptului de autor și drepturilor conexe nr.8/1996, republicată și 

modificată, precum și ale Legii privind protejarea patrimoniului cultural național mobil nr.182/2000, 

fiind singurul răspunzător pentru eventuala încălcare a prevederilor legale; în acest sens 

INTERMEDIARULUI nu-i poate fi atrasă în niciun fel răspunderea pentru încălcarea de către CLIENT a 

respectivelor prevederi. 

5.2.3. CLIENTUL se obligă ca pentru operele de artă al cărui autor nu este însuși CLIENTUL să transmită 

cumpărătorului numele autorului operei și să achite autorului operei dreptul de suită astfel cum este 

reglementat de art. 24 din Legea dreptului de autor și drepturilor conexe nr.8/1996, republicată și 

modificată. 

5.2.4. CLIENTUL  se obligă să ofere toate datele sale de identificare solicitate, inclusiv adresa de unde 

urmează a fi livrate operele de artă, oferirea unor identități sau date false atrăgând după sine 

răspunderea penală și civilă cu consecința obligației de a acoperi toate prejudiciile create 

INTERMEDIARULUI ori terțelor persoane. Tot astfel, oferirea unor date incomplete ori eronate poate 

conduce la imposibilitatea finalizării unor tranzacții, riscul urmând a fi suportat exclusiv de CLIENT. 

5.2.5.CLIENTUL se obligă să vândă opera de artă postată pe site către cumpărătorul ce a plătit prețul 

solicitat și să expedieze cumpărătorului, după ce în prealabil a ambalat bunul astfel încât să se păstreze 

integritatea lui pe durata transportului, în maxim trei zile lucrătoare opera de artă achiziționată prin 

intermediul site-ului www.art-gift.ro. Termenul de trei zile curge de la data la care INTERMEDIARUL 

anunță CLIENTUL, prin intermediul adresei de e-mail, cu privire la plata efectuată de cumpărător  

pentru opera sa.  

(2)În ipoteza în care CLIENTUL nu-și îndeplinește obligația de livrare la termen sau bunul livrat nu este 

conform specificațiilor oferite la momentul postării, se obligă să suporte, prin achitarea către 

INTERMEDIAR, a contravalorii expedierii operei (contravaloare ce include și costul asigurării bunului), 

inclusiv a returului acesteia (dacă opera a fost inițial expediată către cumpărător), precum și să achite 

INTERMEDIARULUI suma fixă de 100 lei pentru fiecare astfel de caz, sumă ce reprezintă costurile 

suplimentare ale INTERMEDIARULUI în astfel de cazuri  și se compun, cu titlu exemplificativ, din 

alocarea resurselor, inclusiv a celor umane, pentru purtarea corespondenței cu cumpărătorul, cu firma 



de curierat, cu CLIENTUL, organizarea returului operei, precum și comisionul datorat returnării 

prețului către cumpărător.  

(3)Dacă CLIENTUL dovedește că bunul  a suferit  deteriorări pe parcursul livrării, are dreptul de a se 

îndrepta cu o cerere de despăgubire către firma de curierat, INTERMEDIARUL nefiind responsabil de 

modul de ambalare a bunului și nici de modul de realizare a livrării. 

5.2.6.  CLIENTUL se obligă a retrage de îndată de pe site-ul www.art-gift.ro operele de artă ce le-a 

înstrăinat ulterior postării sau pe care, din diferite motive, nu mai dorește să le înstrăineze. Inducerea 

în eroare a cumpărătorilor ori a INTERMEDIARULUI cu privire la disponibilitatea de a înstrăina o 

anumită operă de artă prin aceea că ulterior plății prețului de către cumpărător CLIENTUL anunță 

faptul că opera respectivă nu poate face obiectul vânzării, indiferent de motivul invocat, atrage după 

sine pierderea dreptului CLIENTULUI de a mai utiliza pe viitor site-ul INTERMEDIARULUI și totodată 

CLIENTUL se obligă la plata eventualele prejudicii create. Alineatul 2 al pct.5.2.5. în ceea ce privește 

achitarea sumei de 100 lei către INTERMEDIAR  se aplică și în această ipoteză. 

Art.6. RĂSPUNDEREA CONTRACTUALĂ 

6.1. CLIENTUL răspunde singur de autenticitatea operelor de artă oferite spre vânzare, de faptul că 

operele de artă nu au suferit modificări ori alterări inclusiv ale suportului pe care sunt realizate, 

precum și faptul că nu există niciun motiv pentru care acestea să nu poată face obiect al înstrăinării.  

6.2. CLIENTUL răspunde singur, după caz, penal, contravențional și/sau civil pentru încălcarea 

legislației cu privire la operele de artă oferite spre vânzare.  

6.3. CLIENTUL răspunde singur de prejudiciile cauzate cumpărătorului, INTERMEDIARULUI ori terțelor 

persoane, inclusiv persoanelor ce se bucură de protecția drepturilor de autor. 

6.4. În ipoteza în care CLIENTUL refuză vânzarea unei opere de artă postată pe site-ul www.art-gift.ro 

către un cumpărător utilizator al site-ului, iar ulterior CLIENTUL realizează  vânzarea respectivei opere 

de artă către același cumpărător, sau către un interpus al cumpărătorului, CLIENTUL datorează 

INTERMEDIARULUI triplul procentului pe care acesta din urmă era îndreptățit la a-l încasa dacă 

vânzarea se realiza prin intermediul site-ului www.art-gift.ro și își pierde totodată dreptul de a mai 

utiliza site-ul www.art-gift.ro pentru vânzarea operelor de artă. 

6.5. Părțile contractante sunt de drept în întârziere în cazul în care nu execută o obligație la termenul 

stipulat în contract. 

6.6. Orice încălcare de către părți a prevederilor prezentului contract ori a altor prevederi legale 

imperative vor conduce la rezilierea prezentului contract, caz în care rezilierea va opera în baza unei 

notificări transmise celeilalte părți., iar contractul va înceta numai pentru viitor. 

Art.7. ÎNCETAREA CONTRACTULUI 

7.1. Prezentul contract încetează prin renunțarea de către CLIENT conform pct. 4.2. din prezentul 

contract, prin denunțarea unilaterală a oricăreia din părțile contractante, printr-o notificare transmisă 

în acest sens celeilalte părți. CLIENTUL poate denunța prezentul contract și prin accesarea butonului 

corespunzător din contul CLIENTULUI „solicit denunțarea contractului de intermediere„ urmând ca 

încetarea contractului să se realizeze conform procedurii descrise pe site. 

7.2 Prezentul contract încetează prin reziliere în cazul prevăzut la pct.6.6. 

7.3. Părțile sunt obligată să-și îndeplinească toate obligațiile născute până la data încetării 

contractului. 



Art.8. PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL 

8.1.Prin semnarea prezentului contract CLIENTUL își dă consimțământul în vederea prelucrării datelor 

sale cu caracter personal de către INTERMEDIAR exclusiv în vederea derulării relației contractuale. 

Datele prelucrate se referă la nume, prenume, data nașterii, adresa de domiciliu, adresa de 

corespondență, adresa de e-mail, contul bancar și opțional nr. de telefon (acesta din urmă doar dacă 

a fost înscris de CLIENT la momentul realizării contului). Datele personale sunt necesare în vederea 

stabilirii identității în vederea încheierii contractului, a transferului sumelor de bani în cont, a 

transmiterii notificărilor în vederea derulării prezentului contract, a livrării operelor de artă vândute, 

a dezvăluirii identității CLIENTULUI către cumpărătorul operei de artă, a înregistrării în contabilitate a 

datelor CLIENTULUI în calitate de beneficiar a sumelor de bani transferate, a transmiterii datelor  către 

autorități dacă există o cerere legitimă din partea acestora.  

8.2.În ipoteza în care CLIENTUL nu mai este de acord cu prelucrarea datelor sale cu caracter personal, 

prezentul contract va înceta, această ipoteză constituind practic o denunțare a contractului din partea 

CLIENTULUI.  

8.3. Prin semnarea prezentului contract CLIENTUL recunoaște faptul că a citit și și-a însușit toate 

prevederile referitor la politica INTERMEDIARULUI privind confidențialitatea și prelucrarea datelor  cu 

caracter personal aflată pe site-ul www.art-gift.ro la rubrica „Politica privind confidențialitatea și 

prelucrarea datelor  cu caracter personal”. 

Art.9. CORESPONDENȚĂ 

9.1. Orice corespondență (inclusiv notificările) ce au legătură cu încheierea, executarea și/sau 

încetarea prezentului contract vor fi realizate prin intermediul poștei electronice la adresele de e-mail 

prevăzute în prezentul contract. Corespondența va putea fi transmisă și prin poștă pe adresa/sediul 

menționat în contract prin scrisoare recomandată  cu confirmare de primire și conținut declarat. 

9.2. Părțile consimt ca orice corespondență transmisă prin poșta electronică să fie considerată ca 

ajunsă la destinatar în prima zi lucrătoare ce urmează datei la care mesajul a fost transmis. 

9.3. Părțile consimt ca orice corespondență transmisă prin scrisoare recomandată  cu confirmare de 

primire și conținut declarat să fie considerată ca ajunsă la destinatar în ziua în care scrisoarea a fost 

ridicată de destinatar. 

9.4. Orice modificare a datelor menționate de părți în partea introductivă a prezentului contract 

(inclusiv contul bancar) trebuie adusă de îndată la cunoștința celeilalte părți, în caz contrar modificarea 

acestora nefiind opozabilă. INTERMEDIARUL va aduce la cunoștință aceste modificări prin înscrierea 

lor pe site-ul www.art-gift.ro, iar CLIENTUL va înscrie noile date în contul său creat pe site-ul www.art-

gift.ro. 

Art.10. MODALITATEA DE ÎNCHEIERE A CONTRACTULUI ȘI SOLUȚIONAREA LITIGIILOR 

10.1. Prezentul contract a fost încheiat prin mijloace electronice în conformitate cu prevederile Legii 

nr. 365/2006 privind comerțul electronic, republicată și modificată. 

10.2. Prezentul contract se consideră încheiat în momentul în care INTERMEDIARUL îi confirmă 

CLIENTULUI, prin intermediul poștei electronice, încheierea prezentului contract, operațiune 

ulterioară exprimării consimțământului CLIENTULUI cu privire la încheierea prezentului contract. 

10.3. Orice litigiu dintre părți referitor la încheierea, executarea ori încetarea prezentului contract este 

de competența instanțelor judecătorești de la sediul INTERMEDIARULUI.  



CLIENTUL DECLARĂ CĂ: 

a). anterior deciziei de a-și da acceptul cu privire la încheierea prezentului contract a citit și a înțeles 

toate clauzele prezentului contract; 

b). a citit și a înțeles toate condițiile și informările existente pe site-ul www.art-gift.ro, inclusiv în ceea 

ce privește informarea cu privire la modalitatea încheierii prezentului contract, la posibilitatea 

renunțării la contract, la politica privind confidențialitatea și prelucrarea datelor  cu caracter personal; 

c). a înțeles că nu datorează nicio taxă INTERMEDIARULUI pentru operele  de artă postate pe site, 

urmând a achita doar în cazul vânzării operei de artă un procent de 30% din prețul încasat de la 

cumpărător, procentul urmând a fi reținut de către INTERMEDIAR la momentul la care virează 

CLIENTULUI suma de bani reprezentând prețul vânzării; 

d). a înțeles că INTERMEDIARL nu reprezintă nici CLIENTUL și nici cumpărătorul, vânzarea operelor de 

artă urmând a fi realizată direct de către CLIENT, transferul dreptului de proprietate urmând a se 

realiza direct de la vânzător către cumpărător; 

e). a înțeles că rolul INTERMEDIARULUI se rezumă la facilitatea pe care o oferă CLIENULUI pentru 

promovarea operelor sale de artă. 

 

Online Art Gal S.R.L. 

Vlad PETCU 

administrator 


