
TERMENI I CONDI II DE UTILIZARE VEST PRESSŞ Ţ  
(http://vestpress.wordpress.com)

Suportul virtual de comunicare  vestpress.wordpress.com, denumit  în cele ce 
urmează „site”, este creat şi administrat de către Alexandru – Claudiu RÂŢĂ. Acest 
site este oferit în forma în care se prezintă la accesarea sa de către utilizatori, fără 
niciun fel de alte garanţii.

Găzduirea  paginii  este  realizată  de  Wordpress.com şi  este  una  gratuită. 
Alexandru – Claudiu RÂŢĂ nu este şi nu poate fi făcut responsabil pentru nepotriviri, 
indisponibilităţi sau alte defecte ale acestui site sau ale conţinutului său.

Pentru  a  continua  colaborarea  în  parametri  normali  sunteţi  rugat(ă)  să 
înţelegeţi şi să fiţi de acord cu faptul că informaţiile cuprinse în materialele publicate 
de Vest Press aparţin autorului acestui site, excepţie făcând doar acele materiale ce 
sunt însoţite de o specificare în acest sens. Orice plângere sau reclamaţie, privind 
caracterul  actual,  complet  sau  privind  corectitudinea  acestor  informaţii  va  fi 
direcţionată către deţinătorul dreptului de autor.

Dacă folosiţi  serviciile sau informaţiile oferite de acest suport virtual,  acest 
lucru  va  fi  echivalent  cu  acceptarea  de  către  Dumneavoastră  a  termenilor  şi 
condiţiilor de mai jos. Aceşti termeni şi condiţii se pot modifica din timp în timp, însă 
Dumneavoastră veţi fi notificat(ă) ori de câte ori se produc modificări ale termenilor 
şi condiţiilor iniţiale:

 

1.     Protecţia proprietăţii intelectuale

2.     Utilizarea conţinutului site-ului 

3.     Suspendarea accesului

4.     Modificări aduse site-ului

5.     Înregistrare, parole şi responsabilităţi

6.     Confidenţialitate

7.     Platforma de comunicare Vest Press

8.     Legi aplicabile şi jurisdicţie



1. PROTECŢIA PROPRIETĂŢII INTELECTUALE

Conţinutul şi designul site-ului (precum şi orice alt material având legătură 
cu  acesta)  pus  la  dispoziţia  Dumneavoastră  de  către  Vest  Press,  prin  poşta 
electronică  sau  furnizat  Dumneavoastră  în  orice  altă  modalitate  (articole, 
newslettere,  design  şi  orice  alte  materiale  sau  instrumente  la  care  se  vor  face 
referire în continuare ca la  „conţinut de site”),  aparţin Vest Press excepţie făcând 
situaţia  în  care  acest  lucru  este  specificat  expres  şi  sunt  protejate  de  legislaţia 
privind proprietatea intelectuală.

Nu aveţi dreptul de-a utiliza, reproduce sau permite nimănui să folosească 
sau să reproducă materialele fără a deţine o permisiune scrisă din partea Vest Press.

Drepturile  patrimoniale  de  autor  asupra textelor,  comentariilor,  mesajelor, 
etc. publicate de Dumneavoastră pe Vest Press se transferă asupra Vest Press de 
îndată ce Dumneavoastră le postaţi.

După  momentul  afişării  acestora  pe  site-ul  Vest  Press,  Dumneavoastră 
continuaţi să deţineţi drepturile morale de autor asupra lor.

Implicit, Dumneavoastră aveţi în continuare dreptul de a folosi acele texte în 
orice mod doriţi.

Prin afişarea sau publicarea oricăror texte, comentarii, mesaje, etc. pe site, 
Dumneavoastră ne acordaţi o licenţă limitată, neexclusivă de a folosi, modifica, a 
face  public,  copia  şi  distribui  aceste  texte.

2. UTILIZAREA CONŢINUTULUI VEST PRESS

Aveţi  dreptul  de  a  copia  şi/sau  lista  conţinutul  Vest  Press  doar  pentru 
folosinţă personală, lipsită de intenţie comercială.

În orice altă situaţie, conţinutul Vest Press nu poate fi reprodus, modificat şi 
exploatat, indiferent de scopul comercial sau necomercial al acestei exploatări.

Cererile de utilizare a conţinutului în alte scopuri decât cele permise expres de 
prezentul document pot fi trimise la adresa de poştă electronică rezervată pentru 
contact.

3. SUSPENDAREA ACCESULUI

Vest Press poate, fără orice altă notificare sau formalitate şi fără ca acest lucru 
să  necesite  explicarea  atitudinii  sale,  să  suspende  sau  să  înceteze  accesul 
Dumneavoastră la conţinutul Vest Press.



4. SCHIMBĂRI ALE SITE-ULUI VEST PRESS

Vest Press îşi rezervă din oficiu dreptul de a suspenda, modifica, adăuga sau 
şterge  în  orice  moment  porţiuni  ale  conţinutului  său.  De  asemenea,  Vest  Press 
deţine dreptul de a restricţiona accesul utilizatorilor la o parte sau la întregul său 
conţinut.

5. ÎNREGISTRARE, PAROLE, RESPONSABILITĂŢI

Accesul  Dumneavoastră  la  anumite  servicii  şi  informaţii  din  cadrul 
vestpress.wordpress.com este protejat de o parolă. Vest Press vă recomandă să nu 
dezvăluiţi  nimănui  această  parolă.  Vest  Press nu  va  solicita  niciodată  parola 
Dumneavoastră.

6. CONFIDENŢIALITATE

Informaţia pe care Dumneavoastră o furnizaţi despre sine către Vest Press va 
fi folosită doar în concordanţa cu termenii de confidenţialitate Vest Press.

7. PLATFORMA DE COMUNICARE VEST PRESS

Vest  Press  îşi  rezervă dreptul  (care poate fi  exercitat  la  momentul  ales  de 
administrator şi fără o notificare prealabilă), de a şterge, muta sau edita mesajele 
sau  comentariile  Dumneavoastră  sau  de  a  restricţiona  accesul  unora  dintre 
utilizatori la Vest Press.

Pentru  comentariile  postate  de  utilizatori,  la  articolele,  materialele  sau 
instrumentele Vest  Press,  răspunderea  asupra  conţinutului  revine  în  întregime 
autorilor acestora.

Vest  Press  îşi  rezervă  dreptul  de  a  nu  face  publice  acele  comentarii  care 
contravin termenilor şi condiţiilor de utilizare sau pe care le consideră dăunătoare, 
sub orice formă, propriei imagini, partenerilor sau terţilor.

Dumneavoastră sunteţi singurul(a) responsabil(ă) pentru conţinutul mesajelor 
Dumneavoastră.

Pentru aceasta, trebuie să ştiţi  că postarea sau transmiterea de comentarii 
prin intermediul platformelor de comunicare puse la dispoziţie de Vest Press este 
supusă următoarelor limitări:

1. nu puteţi publica, transmite sau face referire la orice tip de mesaj care poate 
conţine  o  formă  unanim  recunoscută  în  societate  ca  fiind  "publicitate"  la 
diverse categorii de bunuri şi servicii;



2. nu puteţi publica sau face referire în niciun fel la mesaje care conţin informaţii 
confidenţiale,  indiferent  că  acestea  sunt  sau  nu  prevăzute  cu  menţiunea 
"confidenţial" sau cu orice altă menţiune de acest gen;

3. nu puteţi publica, transmite sau face referire la mesaje care conţin texte ilegale, 
ameninţătoare, abuzive, indecente, care încalcă în orice fel dreptul de autor 
sau alte drepturi pe care le are un terţ;

Prin  transmiterea  mesajelor  Dumneavoastră  către  sau  prin  intermediul 
oricărui mijloc de comunicaţie, sunteţi de acord că Dumneavoastră sunteţi singurul 
responsabil şi veţi despăgubi Vest Press pentru orice pagubă. 

Sunteţi de acord să exoneraţi de răspundere Vest Press pentru orice acţiuni 
judiciare  sau  extrajudiciare  şi  să  acoperiţi  cheltuielile  de  judecată  şi  orice  alte 
cheltuieli care ar putea să apară ca urmare a încălcării de către Dumneavoastră a 
clauzelor prezentului contract.

8.LEGEA CARE GUVERNEAZĂ ACORDUL IMPLICIT DINTRE PĂRŢI

Drepturile şi obligaţiile părţilor, impuse de prezentul acord, precum şi toate 
efectele juridice pe care le produce prezentul acord vor fi interpretate şi guvernate 
de legea română în vigoare.

Orice litigiu care are ca obiect acest acord va fi adus spre soluţionare în faţa 
instanţelor  româneşti.

Vă multumesc,


