
 
TERMENII ȘI CONDIȚIILE (POLITICA) DE ANULARE 

 

1. ACCEPTAREA CONDIȚIILOR 

1.1. Prin finalizarea unei comenzi, confirmați că ați citit și înțeles TERMENII ȘI CONDIȚIILE (POLITICA) DE ANULARE, și                 
faptul că vă sunt clare condițiile în care sunteți eligibil pentru returnarea totală sau parțială a taxelor pe care le achitați. 

2. DEFINIȚII ȘI TERMENI 

2.1. ”solicitarea serviciilor” - reprezintă orice formă de comunicare verbală sau scrisă prin care cumpărătorul transmite vânzătorului,                
intenția sa de a achizitiona produsele sau servicii MAIER Consultants. 

2.2. ”comandă” - este un document electronic care este dovada contractuală între vânzător și cumpărător.  

2.3. ”contract” - este documentul generat electronic în urma plasării comenzii și este acordul între cumpărător și vânzător, cu intenția                   
de a constitui un raport juridic. 

2.4. ”tipul contului” - este modul în care se procesează comanda și este administrat contul clientului. 

2.5. ”cont STANDARD” - reprezintă un cont clasic, pentru care clientul nu achită taxe suplimentare de consultanță și administrare                  
cont. 

2.6. ”cont PREMIUM” - reprezintă un cont special, pentru care clientul achită taxe suplimentare de consultanță și administrare cont,                  
iar prin achitarea acestor taxe suplimentare sub formă de abonament lunar, trimestrial sau anual, cumpărătorul beneficiază de                 
anumite servicii suplimentare detaliate pe https://maier-consultants.com/servicii/servicii-premium/. 
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3. PLASAREA UNEI COMENZI LA BIROU 

3.1. Deoarece prestarea serviciilor achiziționate la birou se efectuează imediat ce le solicitați, nu este posibilă restituirea taxelor pentru                  
comenzile efectuate la birou, în acest sens, dvs. veți selecta ”AM ÎNȚELES” la secțiunea care vă informează că nu aveți dreptul                     
anulării comenzii, și veți semna electronic acceptarea acestor termeni. 

4. PLASAREA UNEI COMENZI TELEFONIC 

4.1. În situația în care plasați o comandă telefonic, vi se va emite un contract, care vă este trimis prin email pentru a fi semnat de dvs. 

4.2. În situația în care ați solicitat serviciile MAIER Consultants, iar o cotație sau un contract a fost emis însă nu mai doriți utilizarea                       
serviciilor noastre, indiferent de motiv, dacă nu ați semnat documentul emis, acesta expiră la 30 de zile de la data emiterii. În                      
acest caz, MAIER Consultants va emite o factură în cuantum egal cu tariful lunar al abonamentului JURIDIC, pentru a acoperi                    
cheltuielile administrative și serviciile de consultanță prestate în procesul de emiterea respectivului document. Factura emisă va fi                 
atașată contului dvs, iar accesul la serviciile companiei va fi restricționat până la achitarea facturii emise. 

4.3. În situația în care ați semnat contractul emis ca urmare a solicitării serviciilor noastre, taxele afișate trebuie achitate în termen de                     
30 de zile, chiar dacă nu mai doriți să folosiți serviciile achiziționate.  

4.4. În situația în care doriți anularea comenzii sau refuzați achitarea sumei afișate pe contract, MAIER Consultants va anula prezenta                   
comanda după expirarea termenului de 30 de zile de la data semnării și va percepe o taxă de administrare în cuantum egal cu                       
tariful lunar al abonamentului JURIDIC sau 50% din valoarea sumei afișate pe documentul semnat, în funcție de care valoare este                    
mai mare, pentru a acoperi cheltuielile administrative și serviciile de consultanță prestate în procesul de emiterea prezentului                 
document. 

5. PLASAREA UNEI COMENZI ONLINE 

5.1. Taxele achitate pentru comenzile online, cu excepția situației menționate la punctul 3 și 4, se supun unor Termenilor și Condițiilor                    
speciale și pot beneficia de  returnarea totală sau parțială a taxelor pe care le achitați, în funcție de serviciile alese și tipul contului. 

6. ANULAREA COMENZII/CONTRACTULUI 

6.1. Toate contractele sunt sunt finale și nu pot fi anulate sau modificate. 
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7. ANULAREA DOSARULUI 

7.1. În situația în care nu mai doriți prestarea serviciilor solicitate, anularea dosarului se poate efectua telefonic sau prin orice alt canal                     
de comunicare disponibil contului dvs. 

7.2. În funcție de serviciile alese, tipul contului sau modul în care ați plasat comanda, puteți fi eligibil pentru returnarea totală sau                     
parțială a taxelor pe care achitate, în contul dvs. bancar sau sub formă de voucher. 

8. PROCEDURA DE ANULARE 

8.1. ANULAREA SERVICIILOR DE ASISTENȚĂ LA CONSULATUL ROMÂNIEI 

8.1.1. Puteți solicita returnarea totală a taxelor achitate, direct în contul dvs. bancar, dacă nu ați primit confirmarea că s-a                   
înregistrat solicitarea dvs, prin email sau telefonic. 

8.1.2. După înregistrarea cererii și efectuarea primului contact telefonic către dvs, aveți posibilitatea doar de a solicita anularea                 
cererii și emiterea unui voucher. 

8.1.3. Se consideră înregistrată cererea chiar dacă v-am contactat telefonic și nu ați răspuns, sau dacă v-am înștiințat prin email,                   
atât timp cât putem furniza o dovadă în acest sens. 

8.1.4. După trimiterea solicitării dvs. la Consulat sau încercării de a transmite cererea dvs. prin portalul eConsulat, taxele nu se                   
pot returna. Dovada acestui pas este notificarea trimisă prin email către dvs. 

8.1.5. Situații în care solicitările de asistență la Consulatul României pot fi anulate fără posibilitatea returnării taxelor achitate: 

8.1.5.1. cererea de asistență a fost depusă printr-un partener; 

8.1.5.2. nu ați primit confirmarea programării însă MAIER Consultants poate face dovada transmiterii unei confirmări de               
programare către dvs; 

8.1.5.3. nu v-ați prezentat la Oficiul Consular, la data programării; 

8.1.5.4. nu doriți sau nu vă puteți deplasa la Oficiul Consular, la data programării; 

8.1.5.5. refuzați data programării sau prima dată disponibilă nu corespunde necesităților dvs; 
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8.1.5.6. dosarul a fost trimis electronic către Oficiul Consular sau o dată de programare v-a fost deja confirmată; 

8.1.5.7. serviciu a fost marcat de Oficiul Consular ca SOLUȚIONAT pe platforma eConsulat; 

8.1.5.8. Misiunea Diplomatică/Oficiul Consular român refuză procesarea cererii dvs. Aceste situații sunt extrem de rar              
întâlnite însă printre motive putem enumera: 

8.1.5.8.1. lipsa documentelor necesare, în original și fotocopie, după caz, 

8.1.5.8.2. solicitantul sau părinții minorului nu sunt prezenți la Consulat, după caz; 

8.1.5.8.3. se solicita modificarea serviciului programat; 

8.1.5.8.4. se solicita servicii suplimentare pentru care nu există o programare; 

8.1.5.8.5. solicitantul are un comportament abuziv; 

8.1.5.8.6. solicitantul nu dorește achitarea taxelor consulare; 

8.1.5.8.7. timpul de eliberare a documentelor nu satisface nevoile clientului; 

8.1.5.8.8. clientul întârzie la programare sau se prezintă la o altă dată decât cea la care este programat; 

8.1.5.8.9. clientul nu a înțeles pe deplin competențele MAIER Consultants; 

8.1.5.8.10. disfuncționalități ale Ghișeului Consular Online (portalul eConsulat). 

8.2. ANULAREA SERVICIILOR PREMIUM 

8.2.1. Anularea servicilor PREMIUM se face în strictă conformitate cu TERMENII ȘI CONDIȚIILE DE UTILIZARE A               
SERVICIILOR PREMIUM 

8.3. ANULAREA SERVICIILOR DE APOSTILARE 

8.3.1. Anularea serviciilor de apostilare este posibilă în orice moment, atât timp cât documentul pe care doriți să îl apostilați nu a                     
fost trimis către partenerii sau colaboratorii noștri. 
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8.3.2. Taxele se consideră utilizate în momentul în care am solicitat partenerilor noștri apostilarea documentelor dvs. iar dvs. ați                  
primit instrucțiuni telefonic sau prin email pentru a trimite documentele la apostilat. 

8.3.3. Se consideră transmisă confirmarea chiar dacă v-am contactat telefonic și nu ați răspuns, sau dacă v-am înștiințat prin                  
email, atât timp cât putem furniza o dovadă în acest sens. 

8.4. ANULAREA SERVICIILOR DE TRADUCERE 

8.4.1. Anularea serviciilor de traduceri este posibilă în orice moment, atât timp cât documentul pe care doriți să îl traduceți nu a                     
fost trimis către partenerii sau colaboratorii noștri. 

8.4.2. Taxele se consideră utilizate în momentul în care am solicitat partenerilor noștri traducerea documentelor dvs, iar dvs. ați                  
primit confirmarea că documentele dvs. sunt în curs de traducere. 

8.4.3. Se consideră transmisă confirmarea chiar dacă v-am contactat telefonic și nu ați răspuns, sau dacă v-am înștiințat prin                  
email, atât timp cât putem furniza o dovadă în acest sens. 

8.5. ANULAREA SERVICIILOR DE REPREZENTARE ÎN ROMÂNIA 

8.5.1. Indiferent de motiv, dacă nu mai doriți să vă reprezentăm în România, puteți efectua o solicitare scrisă prin care vă                    
exprimați această dorință. 

8.5.2. Deoarece reprezentarea în România se efectuează cu personal care vă asistă exclusiv pe dvs. în ziua în care sunt                   
programați, în situația în care s-a stabilit deja o deplasare, taxa achitată pentru acea deplasare nu poate fi returnată                   
deoarece a fost sau urmează să fie achitată reprezentantului dvs, și reprezintă despăgubirea financiară pentru acea zi de                  
muncă. 

8.5.3. În situația în care ați achitat toate deplasările, însă nu mai doriți să efectuăm anumite deplasări, taxele achitate suplimentar                   
se vor returna dvs. prin creditarea contului sub formă de voucher. 

8.6. ANULAREA SERVICIILOR DE REDACTARE ȘI LEGALIZARE ACTE NOTARIALE 

8.6.1. Indiferent de motiv, dacă nu mai doriți ca noi să redactăm actele notariale solicitate, puteți efectua o solicitare scrisă prin                    
care vă exprimați această dorință. 
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8.6.2. Taxele se consideră utilizate în momentul în care am solicitat partenerilor noștri redactarea documentelor solicitate de dvs,                 
iar dvs. ați primit confirmarea că documentele dvs. sunt în curs de redactare. 

8.6.3. Se consideră transmisă confirmarea chiar dacă v-am contactat telefonic și nu ați răspuns, sau dacă v-am înștiințat prin                  
email, atât timp cât putem furniza o dovadă în acest sens. 

8.6.4. Dacă ați achitat taxele de legalizare notarială direct către noi, însă nu s-a stabilit vizita la biroul notarial, puteți solicita                    
returnarea acelor taxe, fie prin creditarea contului sub formă de voucher sau returnarea în contul dvs. bancar. 

9. CUM RETURNĂM TAXELE ACHITATE 

9.1. CREDITAREA CONTULUI CU VOUCHER 

9.1.1. În urma analizării situație dvs, dacă decidem că putem credita contul dvs. sub formă de voucher, veți primi o înștiințare                    
prin email. 

9.1.2. Creditul nu are termen de expirare și poate fi folosit oricând doriți dvs. 

9.1.3. Utilizarea creditului se face strict prin deducerea din facturile pe care urmează să le emitem direct către dvs. în urma unei                     
comezi trimise prin email sau telefonic, solicitând în mod expres utilizarea creditului. 

9.1.4. Creditul nu poate fi transferat altor persoane. 

9.2. RETURNAREA TAXEI ÎN CONTUL BANCAR 

9.2.1. În urma analizării situație dvs, dacă decidem că putem returna anumite taxe în contul dvs. bancar, vom efectua returnarea                   
taxelor direct pe cardul cu care ați plătit. 

9.2.2. Strict la solicitarea dvs. scrisă, putem returna anumite taxe în alt cont bancar, dacă este în numele dvs. și în moneda în care                       
urmează să vă credităm suma. 

10. TAXE CARE NU POT FI RETURNATE 

10.1. În procesul de plasare a unui comenzi, dvs. puteți achita multiple taxe, direct către noi, către parteneri, către procesatorul de plăți                     
sau către banca dvs. 
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10.2. MAIER Consultants va putea procesa strict returnarea taxelor pe care le-am încasat direct, adică contravaloarea serviciilor                
noastre, chiar dacă pe factura emisă sau chitanța reflectă suma totală, nu vă putem returna taxe de conversie valutară, taxele de                     
plată cu cardul, comisioanele partenerilor sau orice alte taxe și comisioane pe care dvs. le-ați achitat în procesul de plasare a unei                      
comenzi.  

11. MENȚIUNI SUPLIMENTARE 

11.1. În situația în care nu sunteți mulțumiți de rezoluția oferită, aveți dreptul de a vă adresa autorităților competente pentru analizarea                    
modului în care MAIER Consultants a soluționat solicitarea dvs. de anulare. 

11.2. Eventualele litigii apărute între vânzător și utilizatori / cumpărători se vor rezolva pe cale amiabilă sau, în cazul în care aceasta nu                      
va fi posibilă, litigiile vor fi soluționate de instanțele judecătorești competente din jurisdicția furnizorului de servicii. 

ACTUALIZAT: 10.12.2020 
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