
 

TERMENI AI SERVICIILOR 

Prin intermediul acestui website, SC Orasul Meu Marketing SRL (denumita in continuare “Orasul 
Meu” sau “Noi”) ofera acces la soft-ul si serviciile (denumite in continuare “Serviciile”) care permit 
utilizatorului (denumit in continuare “Utilizator”) sa utilizeze Orasul Meu si sa adauge informatii in 
Orasul Meu. Acesti Termeni ai Serviciilor (sau “Acord”) descriu termenii si conditiile in care Orasul 
Meu isi ofera serviciile catre Utilizatori. 

VA RUGAM CITITI CU ATENTIE ACEST ACORD. ACCEPTAND ACEST ACORD, FOLOSIND 
SERVICIILE ACESTUI WEBSITE SAU DESCARCAND APLICATIA PENTRU IPHONE SAU 
ANDROID UTILIZATORUL INTRA INTR-UN ACORD LEGAL CU ORASUL MEU. Daca nu sunteti de 
acord cu termenii si conditiile acestea, nu vi se va permite sa folositi Serviciile sau acest website sau 
sa descarcati aplicatia Orasul Meu pentru telefoane mobile. 

 

Inregistrare  

Daca va inregistrati ca Utilizator sau folositi in orice alt fel Serviciile, sunteti de acord si garantati 
catre Orasul Meu ca: 

a) aveti varsta legala pentru a intra intr-un contract legal; 
b) veti oferi Orasul Meu informatii de inregistrare actuale, de acuratete si complete 
c) inregistrarea Utilizatorului si folosirea Serviciilor de catre Utilizatorului nu este interzisa prin 

lege. 

Orasul Meu isi rezerva dreptul de a suspenda sau incheia inregistrarea Utilizatorului sau accesul 
Utilizatorului la Servicii in eventualitatea in care incalcati  oricare din termenii acestui Acord. Sunteti 
responsabil de inregistrarea Utilizatorului si de utilizarea Serviciilor Orasul Meu. Nu trebuie sa 
dezvaluiti parola Utilizatorului altei persoane sau sa folositi Serviciile inregistrat sub alta identitate. 

 

Minori 

- Orasul Meu nu se adreseaza Utilizatorilor sub varsta de 14 ani. Daca aveti varsta mai mica 
de 14 ani nu vi se permite inregistrarea ca Utilizator sau trimiterea de Informatii Personale 
catre Orasul Meu. Pentru utilizatorii cu varste intre 14-18 ani se considera dat acceptul 
tutorelui/parintelui/curatorului la momentul la care utilizatorul se inregistreaza ca utilizator al 
site-ului Orasul Meu; 

 

 



Proprietatea Materialelor 

Toate textele, imaginile, marcile, logo-urile, compilatiile (insemnand colectarea, aranjarea si 
ordonarea informatiilor) si alt continut de pe acest website, altul decat Continutul Utilizatorului asa 
cum este definit mai jos (“Continutul Site-ului”) si toate software-urile cuprinse in acest site sau 
folosite de Orasul Meu pentru a livra Serviciile (“Software”) sunt proprietatea Orasul Meu sau a unor 
terte parti si, in afara cazului in care este expres prevazut in acest Acord, orice folosinta, vanzare, 
decompilare, demontare, dezasamblare, traducere sau alta modificare a acestui software intr-o 
forma lizibila de catre oameni este interzisa prin lege.  

Marcile Orasul Meu si logo-ul Orasul Meu sunt marci inregistrate ale SC Orasul Meu Marketing SRL 
si nu pot fi folosite in conexiune cu orice serviciu sau produs, altele decat cele furnizate de Orasul 
Meu, in nicio forma care e probabil sa starneasca confuzie in randul consumatorilor sau in orice 
forma care lezeaza sau discrediteaza Orasul Meu. Orice folosire a acestor marci si a altora afisate in 
Servicii poate fi facuta doar in beneficiul proprietarilor sai. 

 

Licenta de Utilizare a Serviciilor 

In general, utilizarea Orasul Meu este 100% gratuita. Totusi, exista si Servicii care nu sunt gratuite. 
Acestea sunt adresate in general Utilizatorilor persoane juridice si sunt intotdeauna optionale. In 
cazul platii de catre Utilizator a unor astfel de taxe, Orasul meu va oferi Serviciile in concordanta cu 
descrierea lor de pe website-uri sau din oricare contract existent. Intr-un astfel de caz, Orasul Meu 
va oferi servicii rezonabile de suport pentru Servicii in concordanta cu limitarile si restrictiile descrise 
pe website. Fara a aduce atingere celor de mai sus, Orasul Meu poate face modificari rezonabile 
Serviciilor in orice moment. 

Ca urmare a platii de catre Utilizator a oricaror taxe aplicabile, Orasul Meu va autoriza accesul, 
vizualizarea si utilizarea Continutul Site-ului si Software-ului (denumite colectiv “Proprietatea 
Orasului Meu”) in limitele necesare pentru ca Utilizatorul sa utilizeze Serviciile. Utilizatorul nu va 
putea inlatura orice drept de proprietate, marca inregistrata sau alte notificari ale proprietatii care au 
fost plasate pe proprietatile Orasul Meu. In afara cazului in care este permis in mod expres de acest 
Acord, orice modificare, reproducere, redistribuire, republicare, upload-are, postare, transmitere, 
distribuire sau alta forma de exploatare in orice forma a Proprietatilor Orasul Meu, a oricarei portiuni 
din Proprietatile Orasul Meu, este strict interzisa fara a avea in prealabil acordul scris al Orasul Meu. 

Sunteti de acord si garantati ca orice utilizare a Serviciilor si a Proprietatilor Orasul Meu, sau a 
oricarei portiuni din acestea va fi consistenta cu prevederile si restrictiile acestei licente, si nu va 
atinge sau incalca drepturile oricarei alte parti sau orice contract sau indatorire legala catre alte parti. 
In plus, sunteti de acord ca va veti supune tuturor legilor aplicabile, reglementarilor in vigoare si 
Serviciilor, Proprietatilor Orasul Meu sau utilizarii lor de catre Utilizator si ca, utilizand Serviciile, nu 
va veti angaja in nicio conduita care restrictioneaza sau impiedica orice alta persoana sa utilizeze si 
sa se bucure de Servicii.  

Utilizatorii trebuie sa aiba un telefon compatibil Iphone sau Android pentru a putea utiliza aplicatia 
mobila Orasul Meu, pentru a castiga puncte sau a se califica pentru orice fel de recompense sau 
premii care ar putea fi oferite prin intermediul aplicatiei. 

 



 

Continutul Utilizatorului 

Ca parte a utilizarii Orasul Meu, Utilizatorul poate incarca, posta, trimite catre Orasul Meu sau 
distribui folosind Orasul Meu, fotografii, text, grafica, fisiere video sau audio si orice alte material si 
informatii (denumite colectiv “Continutul Utilizatorului”). Continutul Utilizatorului ramane proprietatea 
Utilizatorului iar Orasul Meu nu pretinde in niciun fel proprietatea sau drepturi de autor sau alte 
drepturi de proprietate asupra acestor informatii sau a Continutului Utilizatorului. Fara a aduce 
atingere celor de mai sus sunteti de acord: 

a) sa publicati si sa faceti disponibil Continutul Utilizatorului pentru vizualizare de catre terte 
parti; 

b) ca acest Continut al Utilizatorului care va apartine poate fi asociat cu numele Orasul Meu; 
c) ca acest Continut al Utilizatorului va va fi atribuit; 
d) ca terte parti vor dobandi acces la Continutul Utilizatorului furnizat de Utilizator prin 

intermediul Serviciilor; 
e) ca Orasul Meu nu va fi sub nicio forma responsabil in fata Utilizatorului pentru orice fel de 

utilizare sau utilizare nepotrivita de catre terte parti a Continutul Utilizatorului furnizat de 
Utilizator; 

f) sa cedati catre Orasul Meu si Partenerii sai o licenta mondiala, non-exclusiva, perpetua, 
irevocabila, gratuita, transferabila, cu drept de sublicentiere pentru a copia, modifica, utiliza, 
publica, distribui, pregati lucrari derivate, prezenta in public sau exploata in orice alta forma 
Continutul Utilizatorului in conexiune cu operatiunile Serviciilor, promovarea Serviciilor si 
pentru orice alte scopuri rezonabil legate de utilizarea Orasul Meu precum si pentru 
promotiile sau publicitatea Orasul Meu si a Partenerilor sai. 

g) ca toti Utilizatorii Orasul Meu au dreptul sa acceseze Continutul Utilizatorului furnizat de 
Utilizator si sa copieze, modifice, utilizeze, publice, distribuie, pregateasca lucrari derivate, 
prezinte in public sau exploateze in orice alta forma Continutul Utilizatorului pentru uz 
personal si non-comercial; 

h) ca detineti toate drepturile de autor pentru Continutul Utilizatorului furnizat de Utilizator si 
garantati cu privire la orice Continut al Utilizatorului care nu va apartine ca aveti deplina 
autoritate si drepturi de a posta acest Continut al Utilizatorului si ca postandu-l acest 
Continut al Utilizatorului nu atinge sau lezeaza drepturile de autor, de proprietate sau orice 
alte drepturi de confidentialitate ale vreunei terte parti si ca acest Continut al Utilizatorului nu 
este defaimator, obscen, agresiv si nu violeaza orice alt drept, privilegiu sau interes al 
vreunei terte parti; 

i) ca in cazul in care trebuie platite roialitati catre o terta parte pentru exploatarea Continutul 
Utilizatorului postat de Utilizator in concordanta cu licentele acordate de Utilizator in cadrul 
acestui Acord veti fi responsabil pentru acestea si veti plati astfel de roialitati. 

Orasul Meu nu are nicio obligatie sa editeze sau sa controleze Continutul Utilizatorului postat sau 
distribuit de Utilizator sau alti Utilizatori si nu va fi sub nicio forma responsabil pentru acest Continut 
al Utilizatorului. Orasul Meu nu interzice sau controleaza Consumatorii sau alti indivizi care utilizeaza 
Serviciile. Utilizatorul posteaza, acceseaza si utilizeaza Continutul Utilizatorului pe riscul 
Utilizatorului, Orasul meu si Partenerii sai nu vor fi facuti responsabili pentru nicio pierdere sau 
vatamare pe care orice persoana ar putea sa o sufere ca rezultat al utilizarii Serviciilor sau pentru 
utilizarea si increderea in Continutul Utilizatorului. Consumatorii trebuie sa fie precauti in 
interactiunea lor cu persoane necunoscute pe care le intalnesc in timpul utilizarii Orasul Meu in 
aceeasi masura in care sunt precauti si in lumea reala. 

Niciun Utilizator al Serviciilor nu: 



a) va utiliza, incarca, posta, distribui sau transmite orice Continut al Utilizatorului care violeaza 
sau este in conexiune cu violarea vreunei legi locale, nationale, comunitare sau 
internationale; 

b) va furniza date eronate asupra identitatii personale  sau a entitatii persoanei juridice sau va  
frauda sau manipula informatii pentru a deghiza originea vreunui Continut al Utilizatorului; 

c) va stoca sau colecta informatii despre alti utilizatori, inclusiv adrese de e-mail, fara 
consimtamantul acestora, in afara cazurilor in care acest lucru e permis de acest Acord; 

d) va posta orice Continut al Utilizatorului in mod repetat si nu va trimite mesaje spam; 
e) va posta orice Continut al Utilizatorului care contine materiale promotionale sau publicitare 

sau constituie o activitate comerciala de orice fel; 
f) se va angaja in orice alta conduita care interfereaza cu Serviciile sau care restrictioneaza 

sau impiedica orice alta persoana sa utilizeze sau sa se bucure de orice Continut al 
Utilizatorului sau al Serviciilor sau care, in viziunea Orasul Meu, expune sau face 
responsabili Orasul Meu, Partenerii sai sau oricare dintre reprezentantii, directorii, angajatii 
sau agentii sai vreunui detriment de orice tip. 

 

Restrictiile Serviciilor 

Niciun Utilizator al Serviciilor nu va prezenta, posta, incarca, distribui prin intermediul Orasul Meu 
sau in orice alta forma in conexiune cu Serviciile orice Continut al Utilizatorului care: 

a) este calomniator, defaimator, amenintator, abuziv, scandalos, obscen, pornografic sau ilegal 
sau care incurajeaza un comportament criminal; 

b) contine material din alte lucrari protejate de drepturi de autor fara consimtamantul scris al 
proprietarului unui astfel de material protejat, altele decat exceptiile rezonabile permise de 
legislatia in vigoare; 

c) atinge orice drept de proprietate intelectuala sau violeaza orice drepturi de proprietate, 
drepturi de confidentialitate sau publicitate sau orice alte drepturi ale vreunei terte parti; 

d) contine orice declaratie, formula, directie, reteta, prescriptie sau alta materie care implica un 
risc ce poate fi rezonabil prevazut de accident sau deteriorarea materialelor cititorilor si ale 
altora; 

e) contine orice virus software sau orice alt cod, fisier sau program care este gandit sa 
intrerupa, distruga sau sa limiteze functionarea oricarui software de computer, echipament 
hardware sau echipament de telecomunicatii. 

 

Orasul Meu isi rezerva dreptul (dar nu este obligat) sa: 

a) inregistreze Continutul Utilizatorului; 
b) investigheze orice afirmatie care se refera la faptul ca Continutul Utilizatorului sau 

inregistrarea Utilizatorului nu sunt conforme cu Termenii si Conditiile acestui Acord; 
c) stearga Continutul Utilizatorului sau inregistrarea Utilizatorului care este abuziva, ilegala sau 

distorsionanta sau care nu este conforma cu Termenii si Conditiile acestui Acord; 
d) monitorizeze, sa editeze sau sa dezvaluie orice Continut al Utilizatorului sau inregistrare a 

Utilizatorului sau sa editeze sau sa stearga orice Continut al Utilizatorului sau informatii de 
inregistrare ale Utilizatorului chiar daca acestea incalca sau nu Termenii si Conditiile acestui 
Acord. 



Orasul Meu nu poate fi facut responsabil sub nicio forma de catre utilizatorii Serviciilor sau de catre 
orice alta persoana sau entitate pentru performanta sau nonperformanta activitatilor mentionate mai 
sus. 

 

Puncte, Recompense si Premii  

In unele, dar nu in toate cazurile, utilizand Orasul Meu Utilizatorii vor putea castiga puncte sau 
recompense sau se pot califica pentru premii. 

a) Punctele vor fi atribuite Utilizatorilor care participa si completeaza promotii asa cum a fost 
indicat in listele de puncte afisate Utilizatorului imediat dupa completarea promotiei 
respective. Orasul Meu are putere discretionara sa retina sau reduca in orice moment 
punctele unui Utilizator. Fara a se limita la cele de mai sus, Orasul Meu poate sa decida sa 
nu atribuie puncte daca Utilizatorul nu se afla fizic in Locul sau la Evenimentul declarat, daca 
Utilizatorul raspunde incorect sau nu finalizeaza promotia, daca Continutul Utilizatorului este 
profanator, vulgar, pornografic sau inacceptabil in cadrul unei promotii. Punctele nu au 
valoare de bani numerar si nu pot fi schimbate in bani numerar. 

b) Recompensele nu sunt valabile la toate promotiile. Daca este oferita o recompensa, 
responsabilitatea acordarii acesteia revine Partenerului care sponsorizeaza acea 
recompensa. Daca va calificati pentru o recompensa, va fi selectata initial din oficiu 
recompensa cu cea mai mica valoare in puncte. Din momentul in care selectati o anumita 
recompensa si sunt folosite puncte pentru a o dobandi, punctele nu mai pot fi transferate 
catre alta recompensa. 

c) Nu toate promotiile beneficiaza de mari premii. Marile premii sunt responsabilitatea 
Partenerului care ofera premiul. Desi Orasul Meu va informa Utilizatorul despre faptul ca i-a 
fost decernat un mare premiu, Orasul Meu nu este sub nicio forma responsabil pentru 
decernarea niciunui premiu. 

 

Sponsori 

Unele promotii Orasul Meu pot fi sponsorizate de catre terte parti numite Parteneri. Nu toate 
promotiile beneficiaza de recompense sau premii. Totusi, orice premii, recompense sau promotii 
oferite in cadrul promotiilor sunt sponsorizate de catre Partenerii Orasul Meu si sunt decernate 
discretionar de catre Parteneri. Orasul Meu nu va fi facut responsabil pentru nicio decizie luata de 
Parteneri sau de orice alt act sau omisiune a oricarui Partener in conexiune cu astfel de promotii sau 
alt uz al Orasul Meu. Termeni aditionali pot fi aplicabili anumitor promotii, premii sau titluri. 

 

Website-urile Tertelor Parti 

Website-ul Orasul Meu poate contine link-uri catre website-urile unor terte parti. Aceste website-uri 
nu sunt sub controlul Orasul Meu si Noi nu putem fi facuti responsabili pentru continutul niciunui 
astfel de website. Va furnizam aceste linkuri pentru confortul Utilizatorului insa niciun astfel de link 
nu implica sustinerea, sponsorizarea sau afilierea unui astfel de website la Orasul Meu in afara 



cazurilor semnalizate clar de catre Orasul Meu. Va recomandam sa faceti orice investigatie veti 
considera necesara sau adecvata inainte de a face orice tranzactie cu oricare din aceste terte parti. 

 

Idei prezentate catre Orasul Meu 

Orasul Meu este incantat sa primeasca si va incurajeaza sa trimiteti comentariile Utilizatorului 
despre Servicii si primeste cu placere orice noua informatie despre Locuri si Evenimente pe care 
doriti sa ne-o trimiteti. In cazul in care ne prezentati idei sau sugestii despre Servicii (denumite 
“Comentarii despre Servicii”), Comentariile despre Servicii vor fi considerate si vor ramane in 
proprietatea exclusiva a Orasul Meu. Niciun Comentariu despre Servicii nu va fi subiectul niciunei 
obligatii de confidentialitate din partea Orasul Meu iar Orasul Meu nu va putea fi facut responsabil de 
dezvaluirea unor astfel de Comentarii despre Servicii. Fara a se limita la cele de mai sus, Orasul 
Meu va fi indreptatit sa utilizeze sau sa foloseasca in orice forma Comentariile despre Servicii pentru 
orice scop, comercial sau nu, prin orice mijloace, prin intermediul oricarui suport media, fara 
compensatii catre furnizorul, autorul, creatorul sau inventatorul acestor Comentarii despre Servicii. 

 

Garantii si Limitari ale Raspunderii  

Sunteti de acord sa va asumati intreaga responsabilitate in legatura cu accesarea si utilizarea 
acestui website sau a Serviciilor si Proprietatilor Orasul Meu. Orasul Meu nu poate fi raspunzator 
pentru orice dauna directa, indirecta de orice natura, sau de orice alta speta decurgand din 
accesarea Serviciilor si Proprietatilor Orasul Meu.  

Orasul Meu garanteaza ca Serviciile si Proprietatile Orasul Meu vor fi in conformitate cu descrierea 
publicata pe website-ul Orasul Meu. Totusi, Orasul Meu nu garanteaza ca Serviciile sau Proprietatile 
Orasul Meu vor opera fara inadvertente, erori sau omisiuni. Orasul Meu poate opri temporar sau 
intrerupe Serviciile in orice moment iar Utilizatorii se pot astepta la actualizari periodice ale Orasul 
Meu care pot cauza intreruperi ale Serviciilor. 

In cazul incalcarii acestor garantii, singurul si exclusivul remediu al Utilizatorului si singura si 
exclusiva raspundere a Orasul Meu va fi, la alegerea Orasul Meu, sa remedieze eroarea sau sa 
ramburseze suma platita de catre Utilizator, daca a fost cazul.  

Serviciile si Proprietatile Orasul Meu sunt oferite fara nicio garantie, implicita sau explicita, incluzand 
dar fara a se limita la: informatii, traduceri, imagini, material audio si video, utilizare, pretabilitate 
pentru un scop general sau un scop anume sau de alte efecte secundare directe sau indirecte. 

Sunteti de acord ca orice garantie prevazuta pentru un anumit produs sau serviciu prezentat in 
cadrul Serviciilor este oferita in mod exclusiv de producatorul, proprietarul, reprezentantul sau 
distribuitorul acestui produs sau serviciu, cu exceptia cazurilor precizate altfel. 

Niciun sfat sau informatiie, fie ea orala sau scrisa, obtinuta de Utilizator de la Orasul Meu sau prin 
intermediul Serviciilor nu va crea vreo garantie care nu a fost declarata expres in acest Acord. 

PARTICIPAREA LA ORICE FEL DE ACTIVITATE FIZICA IMPLICA ANUMITE RISCURI DE 
ACCIDENT SAU DECES. ORASUL MEU SI PARTENERII SAI NU ISI ASUMA NICIO 



RESPONSABILITATE PENTRU CONTINUTUL ORASUL MEU, PENTRU COMPORTAMENTUL 
UTILIZATORILOR SAU PENTRU ORICE ALT RISC DE ACCIDENT SAU DECES CARE POATE SA 
APARA IN CONEXIUNE CU UTILIZAREA ORASUL MEU. ORASUL MEU SI PARTENERII SAI NU 
SUNT RESPONSABILI PENTRU ASIGURAREA ACCESULUI IN LOCURILE UNDE ESTE 
UTILIZAT ORASUL MEU. UTILIZATORII PARTICIPA IN ORASUL MEU PE PROPRIUL LOR RISC. 

UTILIZATORUL NU VA FI INDREPTATIT SUB NICIO CIRCUMSTANTA SA RECUPEREZE DE LA 
ORASUL MEU SAU PARTENERII SAI ORICE DAUNE INCIDENTALE, CONSECVENTIALE, 
INDIRECTE, PUNITIVE SAU SPECIALE (INCLUZAND DAUNE DE AFACERI, DE PROFIT SAU DE 
UTILIZARE) FIE BAZATE PE UN CONTRACT, PREJUDICIU (INCLUZAND NEGLIJENTA) SAU 
ALTFEL IZVORATE DIN SAU IN RELATIE CU SERVICIILE SAU PROPRIETATILE ORASUL MEU, 
CHIAR DACA ORASUL MEU SAU UN ASTFEL DE PARTENER A FOST INFORMAT SAU AR FI 
TREBUIT SA AIBA CUNOSTINTA DE POSIBILITATEA UNOR ASTFEL DE PIERDERI. 

IN ORICE EVENTUALITATE, RASPUNDEREA GENERALA MAXIMA A ORASUL MEU SI A 
PARTENERILOR SAI PENTRU ORICE PIERDERE IZVORATA DIN SERVICIILE SAU 
PROPRIETATILE ORASUL MEU VA FI RAMBURSAREA SUMEI PLATITE DE UTILIZATOR 
CATRE ORASUL MEU, DACA ESTE CAZUL. 

ANUMITE JURISDICTII NU PERMIT LIMITAREA EXCLUDERII DE GARANTII SAU DE 
RASPUNDERE ASA CA UNELE DINTRE ACESTE LIMITARI SAU EXCLUDERI POT SA NU FIE 
APLICABILE IN CAZUL UTILIZATORULUI. 

 

Despagubiri 

Consumatorul va apara, despagubi, sau exonera de raspundere Orasul Meu impotriva oricarei si 
tuturor pretentiilor, actiunilor, procedurilor, proceselor, pierderilor, costurilor, cheltuielilor sau onorarii 
avocatiale izvorate in conexiune cu utilizarea de catre Consumator a Orasul Meu, participarea in 
Orasul Meu sau incalcarea de catre Consumator a oricarei dispozitii a acestui Acord, incluzand, fara 
a se limita la, orice cerere facuta de orice participant in orice promotie Orasul Meu creata de 
Consumator sau orice cerere facuta de orice nonparticipant terta parte care sufera orice ranire in 
conexiune cu utilizarea Orasul Meu de catre participantii la Orasul Meu. Orasul Meu isi rezerva 
dreptul de a-si asuma controlul unic asupra apararii si concilierea oricarei cereri, actiuni, proces sau 
procedura pentru care Utilizatorul este obligat sa furnizeze compensatii mai jos. Utilizatorul va 
colabora cu Orasul Meu in legatura cu o astfel de aparare sau conciliere. 

 

Link catre Politica de Confidentialitate  

Orasul Meu este preocupat de confidentialitatea Utilizatorilor sai si opereaza Serviciile sub Politica 
de Confidentialitate publicata la www.orasulm.eu/confidentialitate. Va indemnam sa cititi aceasta 
politica acum si, datorita faptului ca aceasta politica este actualizata din cand in cand, ulterior de 
cate ori doriti. 

 

http://www.orasulm.eu/confidentialitate


Orice notificare care pretinde ca materialele gazduite sau distribuite prin intermediul Serviciilor aduc 
atingere drepturilor de proprietate intelectuala trebuie sa includa urmatoarele informatii: 

a) o semnatura electronica sau fizica a persoanei autorizate sa actioneze in numele 
proprietarului dreptului de proprietate intelectuala sau a oricarui alt drept lezat; 

b) o descriere a lucrarii protejate de drept de proprietate intelectuala sau orice alt fel de 
proprietate intelectuala care pretindeti ca a fost incalcata; 

c) o descriere a materialului despre care pretindeti ca aduce atingere si unde este localizat in 
Servicii; 

d) adresa, numarul de telefon si adresa de e-mail a Utilizatorului; 
e) o declaratie a Utilizatorului in care mentioneaza ca are credinta ca utilizarea materialelor de 

care se plange in Servicii nu este autorizata de catre proprietarul de drept intelectual, agentul 
acestuia sau de lege si 

f) o declaratie pe proprie raspundere ca informatiile cuprinse in notificarea Utilizatorului de mai 
sus sunt corecte si ca Utilizatorul este proprietarul drepturilor de autor sau autorizat sa 
actioneze in numele proprietarului drepturilor de autor. 

 

Sesizare 

Daca materialul pe care l-ati postat in Servicii a fost sters sau dezactivat puteti sa ne transmiteti o 
sesizare scrisa la adresa Agentului Desemnat listata mai sus si trebuie sa contina: 

a) o semnatura fizica sau electronica a celui care trimite; 
b) identificarea materialului care a fost sters sau catre care a fost dezactivat accesul si a locului 

in care materialul a aparut inainte de a fi sters sau i-a fost dezactivat accesul; 
c) o declaratie pe proprie raspundere ca Utilizatorul are credinta ca materialul a fost sters sau 

dezactivat ca rezultat al unei erori sau unei erori de identificare a materialului care a fost 
sters sau dezactivat si 

d) numele, adresa si telefonul Utilizatorului daca adresa Utilizatorului este in afara Romaniei si 
o declaratie a Utilizatorul privind jurisdictia careia i se supune. 

 

 

JURISDICTIE SI LEGE APLICABILA 

 

Termenii Serviciilor se supun legii romane; 

Partile vor incerca solutionarea amiabila a oricarui diferend aparut in legatura cu prezentul contract, 

prin corespondenta sau negociere directa, desfasurate cu buna-credinta. In cazul in care nu se 

poate solutiona pe cale amiabila, orice litigiu decurgand din sau in legatura cu acest contract, 

inclusiv referitor la incheierea, validitatea, interpretarea, executarea ori desfiintarea lui, se va 



solutiona prin arbitrajul organizat de Curtea de Arbitraj Comercial International de pe langa Camera 

de Comert si Industrie a Romaniei, in conformitate cu regulile de procedura ale acestei curti. 

Hotararea arbitrala este definitiva si obligatorie pentru parti. Tribunalul arbitral va solutiona litigiul de 

drept cu aplicarea legii materiale romane. Locul arbitrajului este Bucuresti. 

 

Modificari 

Orasul Meu isi rezerva dreptul de a modifica acest Acord, orice aspect al Serviciilor, a politicilor sale 
in orice moment, cu sau fara notificare scrisa catre Utilizator. Utilizatorul are obligatia sa revizuiasca 
versiunea curenta a acestui Acord si alte politici inainte de a utiliza Orasul Meu. 

 

Forta Majora 

Orasul Meu nu va fi raspunzator pentru nicio eroare de a se conforma acestui Acord in masura in 
care o astfel de eroare izvoraste din factori aflati in afara controlului rezonabil al Orasul Meu. 

 

Prevederi Diverse 

Nicio intarziere sau omisiune din partea Orasul Meu in exercitarea oricarui drept al sau care decurge 
din neindeplinirea implicita de catre Utilizator a oricaror termeni sau conditii ale acestui Acord nu va 
deteriora vreun astfel de drept sau va fi interpretata ca fiind o renuntare la acestea si o renuntare a 
Orasul meu la vreuna dintre intelegerile, conditiile sau acordurile la care Utilizatorul s-a angajat si nu 
va fi interpretata ca o renuntare la vreun drept de intrerupere a acestora sau a vreuneia dintre 
intelegerile, conditiile sau acordurile continute de acest Acord. 

Asa cum este folosit in acest Acord, “inclus” inseamna “inclus dar nu limitat la” iar termenul 
“Partener” este folosit doar pentru a denumi o alta entitate cu care Orasul Meu are un acord de 
sponsorizare sau marketing, nu un participant intr-un parteneriat legal care vizeaza conducerea unei 
afaceri in care participantii impart profituri si pierderi. Daca orice prevedere a acestui Acord este 
gasita invalida sau imposibil de pus in practica de catre un tribunal cu competenta juridica, atunci 
acest Acord va ramane in vigoare, va avea efect si va fi reformat pentru a deveni valid si in stare sa 
fie pus in practica reflectand in acelasi timp intentia partilor pana la limita permisa de lege. 

In afara cazului in care este prevazut in mod expres aici, acest Acord enunta intregul acord intre 
Utilizator si Orasul Meu si inlocuieste orice alte intelegeri anterioare, acorduri sau reprezentari, fie 
orale sau scrise, in legatura cu acest subiect. Utilizatorul nu va desemna sau transfera acest Acord 
sau orice alt drept sau obligatie cuprinsa aici catre oricare terta parte. Sunteti de acord ca textul 
electronic al acestui Acord constituie o scriere si avizul Utilizatorului de consimtamant al termenilor si 
conditiilor acestora constituie acordul Utilizatorului cu privire la cele de mai sus.  

Data Efectiva a Termenilor: 03/15/2011 


