Proiect Profesionalizarea carierei didactice - PROF
Beneficiar: Ministerul Educației
PROGRAMUL OPERAȚIONAL CAPITAL UMAN 2014 – 2020
POCU/904/6/25/Operațiune compozită OS 6.5, 6.6, cod SMIS 146587

TERMENI ȘI CONDIȚII DE UTILIZARE
SITE
PROFESIONALIZAREA CARIEREI DIDACTICE-PROF

Link > Informații complete despre modul în care respectăm cerințele GDPR în Politica de
Confidențialitate, Termeni și Condiții.
Bine ați venit pe site-ul oficial al proiectului POCU_146587 - Profesionalizarea carierei
didactice - PROF, denumit în continuare „PROF” sau/și Site.
Prin accesul, navigarea și, în general, folosirea Site-lui PROF, sunteți de acord cu Termenii
și condițiile generale de folosire a acestuia.
Profesionalizarea carierei didactice – PROF, POCU/904/6/25, cod SMIS 146587, este
proiectul necompetitiv sistemic al Ministerului Educației, care, în calitate de beneficiar,
implementează, în parteneriat cu 4 universități Universitatea Lucian Blaga din Sibiu
Universitatea Transilvania din Brașov Universitatea "Dunărea de Jos" din Galați
Universitatea de Medicină, Farmacie, Științe și Tehnologie George Emil Palade din
Tg.Mureș și 11 case ale corpului didactic Casa Corpului Didactic Brăila Casa Corpului
Didactic Grigore Tăbacaru Bacău Casa Corpului Didactic Bistrița-Năsăud Casa Corpului
Didactic Constanța Casa Corpului Didactic Dolj Casa Corpului Didactic Hunedoara Casa
Corpului Didactic Spiru Haret Iași Casa Corpului Didactic Ilfov Casa Corpului Didactic Mureș
Casa Corpului Didactic Prahova Casa Corpului Didactic Sălaj proiectul PROF, care
regândește sistemul formării profesionale pentru cariera didactică, intervenind, atât la
nivelul formării inițiale - prin stagiile practice - cât și la nivelul formării continue, prin
crearea de comunități de învățare și de rute flexibile de acces și de evoluție în carieră.
Având în vedere că activitățile Proiectului PROF, se raportează la procesul
educațional/didactic, desfășurat în unități de învățământ/instituții de învățământ, e
important să știți la ce vă puteți aștepta de la noi atunci când folosiți Web-site-ul PROF - F
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și ce așteptăm noi de la dumneavoastră. Documentul stabilește termenii și condițiile de utilizare
ai Site-ului de către vizitator, în cazul în care acesta nu dispune de un alt acord de utilizare valid.

Ne vom asigura că sunt respectate integritatea, confidențialitatea și securitatea datelor
personale. În acest sens, Profesionalizarea carierei didactice-PROF prelucrează datele
personale într-un mod care asigură un nivel de securitate adecvat, în conformitate cu
principiile prevăzute în Regulamentul (UE) nr. 2016/679 și obligațiile operatorilor în ceea
ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal reglementate de Regulamentul general
privind protecția datelor și Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu
Caracter Personal.
Folosirea, inclusiv dar nelimitând-se la accesarea, vizitarea și vizualizarea, conținutului, implică
aderarea vizitatorului la prezentele termeni și condiții în afară de cazul în care conținutul respectiv
nu are condiții de folosire distinct formulate.
În cazul accesării conturilor din rețelele sociale utilizate de PROF (Facebook, YouTube, LinkedIn,
etc.) este necesară utilizarea conturilor dumneavoastră aferente rețelelor menționate; PROF
redirecționează programul de navigare utilizat către website-urile respective, situație în care se
aplică politicile de prelucrare a datelor cu caracter personal.
Pentru că înțelegem posibilitatea ca accesarea serviciilor să fie dificilă, vă oferim în continuare un
set de principii și reguli despre cum se pot folosi și accesa serviciile în cadrul Site-lui. În funcție de
evoluția legislației, a informațiilor pe care le oferim și a locațiilor în care oferim aceste servicii,
acest document poate suferi modificări. Întotdeauna, pe PROF, vom avea ultima variantă aplicabilă.
Prezentul document își propune să prezinte principiile și principalele reguli pe care trebuie să le
respecte un vizitator care dorește să folosească serviciile și informațiile puse la dispoziție de Site
Termenii și Condițiile de accesare sunt regulile minimale și se completează cu prevederile
legislației în vigoare și eventual cu prevederile contractului încheiat cu una din entitățile juridice
acționând sub umbrela PROF.
Acest document respectă principiul egalității de tratament față de toți vizitatorii, bazat pe criterii
de sex, orientare sexuală, caracteristici genetice, fizice, fiziologice, economice, culturale, vârstă,
apartenență națională, rasă, etnie, religie, opțiune politică, origine socială, handicap, situație sau
responsabilitate familială, apartenență ori activitate sindicală, respectând totodată condițiile
comerciale agreate prin contracte. Prin efectuarea abonării, respectiv prin acceptarea înregistrării
în lista de vizitatori, vă exprimați acordul pentru respectarea acestor termeni și condiții de
accesare a informațiilor oferite de PROF.
Prin folosirea Site-ului, vizitatorul este singurul responsabil pentru toate activitățile care decurg
prin folosirea acestuia. De asemenea, acesta răspunde pentru orice daune materiale, intelectuale
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sau electronice sau de orice altă natură produse Site-ului, conținutului, PROF sau oricărui terț cu
care PROF are încheiate contracte sau acorduri, în conformitate cu legislația română în vigoare.
Cerințe privind vârsta
Dacă nu aveți vârsta necesară pentru a vă gestiona propriul Cont, trebuie ca părintele sau tutorele
dvs. să vă acorde permisiunea de a folosi un Cont Google. Cereți-i părintelui sau tutorelui să
citească împreună cu dvs. aceste condiții. Dacă sunteți părinte sau tutore și permiteți copilului
dumneavoastră să folosească serviciile, aceste condiții vi se aplică și sunteți responsabil(ă) pentru
activitatea copilului în serviciile respective
1. Definiții
1.1 Vizitatorul - este acea persoană fizică sau juridică care accesează Site-ul și care a acceptat
termenii și condițiile de utilizare ale prezentului Site, care are sau poate obține acces la conținut,
care utilizează Site-ul PROF, prin orice mijloc de comunicare sau în baza unui acord de utilizare
între Profesionalizarea carierei didactice-PROF și acesta și care poate necesita și crearea și
utilizarea unui cont, inclusiv acte de adeziune și contracte individuale.
1.2. Acordul vizitatorului informat – consimțământul vizitatorului în vederea accesului la informații.
1.3. Personalul Proiectului Profesionalizarea carierei didactice PROF - înseamnă angajații,
funcționarii, consultanții și colaboratorii de orice fel ai Ministerul Educației, reprezentată printr-o
echipă de specialiști în domeniul educațional și comunicare, care sunt membrii ai echipei PROF,
precum și orice persoană care prestează servicii în numele și/sau pe seama Proiectului -PROF ori
pentru Profesionalizarea carierei didactice-PROF.
1.4. Termeni și condiții de accesare – sunt toate dispozițiile prevăzute în continuare care se aplică
tuturor accesărilor de servicii și informații de către vizitatorul în cadrul Site-lui Proiectului
Profesionalizarea carierei didactice-PROF .
1.5. Datele cu caracter personal - informațiile care identifică o persoană fizică sau care o fac cel
puțin identificabilă. Datele cu caracter personal sunt împărțite în date generale (nume, prenume,
telefon, adresă etc.) și date sensibile (serie și număr buletin / pașaport, cod numeric personal, date
privind starea de sănătate, date privind apartenența sindicală, e-mail, profesie, loc de muncă,
adresă IP etc.).
1.6. Prelucrarea datelor cu caracter personal - orice operațiune sau set de operațiuni, care se
efectuează asupra datelor cu caracter personal, prin mijloace automate sau neautomate, cum ar fi:
colectarea, înregistrarea, organizarea, structurarea, stocarea, adaptarea sau modificarea,
extragerea, consultarea, utilizarea, divulgarea prin transmiterea, diseminarea sau punerea la
dispoziție în orice alt mod, alinierea sau combinarea, restricționarea, blocarea, ștergerea,
distrugerea, arhivarea.
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1.7. Site – Domeniul PROF și subdomeniile acestuia, incluzând dar nelimitând-se la Site-ul public
disponibil.
1.8. Conținut are următoarea definiție:


toate informațiile de pe Site care pot fi vizitate, vizualizate sau altfel accesate prin
utilizarea unui echipament numeric;



conținutul oricărui e-mail trimis vizitatorului său de către PROF prin mijloace electronice
și/sau orice alt mijloc de comunicare disponibil;



orice informație comunicată prin orice mijloc de către personalul Proiectului PROF
vizitatorului conform informațiilor de contactare, specificate sau nu de către acesta;



informații legate de serviciile și informațiile puse la dispoziție prin Site-ul PROF într-o
anumită perioadă;



date referitoare la PROF, sau alte date privilegiate ale acesteia.

1.9. Document - prezentele Termeni și Condiții.
1.10. Newsletter/ alertă – mijlocul de informare periodic, exclusiv electronic, asupra informațiilor
și/sau activităților desfășurate de către PROF într-o anumită perioadă, fără niciun angajament din
partea proiectului PROF cu referire la informațiile conținute de acesta.
2. Proprietatea intelectuală:
2.1. Denumirea „Profesionalizarea carierei didactice-PROF” (sau PROF), întregul conținut al
acestui Site, astfel cum este definit în preambul, incluzând dar nelimitându-se la logo-uri,
reprezentări stilizate, simboluri, imagini statice, imagini dinamice, text și/sau conținut multimedia
prezentate pe Site, asociate, precum și combinații ale acestora cu orice cuvânt, simbol grafic sau
sub orice altă formă, folosite în Site, sunt proprietatea exclusivă a PROF și distribuirea,
multiplicarea, copierea acestuia este strict interzisă. Sub protecția legislației ce vizează drepturile
de autor, mărci, brevete și alte drepturi de proprietate intelectuală, intră și conținutul transferat în
bannere, diferitele forme de afișare a mesajelor ce au caracter informativ sau publicitar și se află
pe Site, precum și materialele trimise de utilizatori, pentru a fi publicate pe Site.
2.2. Orice comentariu trebuie sa respecte dreptul de proprietate intelectuală. Vizitatorii răspund
personal pentru încălcarea legislației ce reglementează drepturile de autor și pe cele conexe.
Opinia exprimată trebuie să fie personală, iar pentru referirile la alte materiale, trebuie indicată
sursa, corect și, acolo unde este cazul, acceptul proprietarului de drept.
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2.3. Acestea nu pot fi utilizate în nici un mod fără acordul prealabil și explicit, exprimat în scris, de
PROF. Utilizarea abuzivă a Site-ului, neautorizată în prealabil în scris de proprietarul acestui Site,
este interzisă și cade sub incidența normelor legale în vigoare, atrăgând răspunderea vizitatorului.
2.4. Informațiile și toate mesajele comunicate pe Site sau transmise prin intermediul Site-ului, nu
pot fi considerate informații confidențiale și, din momentul postării pe Site, devin proprietatea
PROF.
2.5. Proprietarul Site-lui își rezerva dreptul de a întreprinde orice acțiune considerată dezirabilă sau
necesară, în raport cu orice reprezintă conținutul Site-ului.
2.6. Vizitatorului nu ii este permisă copierea, distribuirea, publicarea, transferul către terțe parți,
modificarea și/sau altfel alterarea, utilizarea, legarea la, expunerea, includerea oricărui conținut în
orice alt context decât cel original intenționat de PROF, includerea oricărui conținut în afara Siteului PROF, îndepărtarea însemnelor care semnifică dreptul de autor al PROF asupra conținutului
precum și participarea la transferul, vânzarea, distribuția unor materiale realizate prin
reproducerea, modificarea sau afișarea conținutului, decât cu acordul expres al PROF.
2.7. Orice conținut la care vizitatorul are și/sau obține acces prin orice mijloc, se afla sub incidența
Documentului, în cazul în care conținutul nu este însoțit de un acord de utilizare specific și valid
încheiat între PROF și acesta, și fără nicio garanție implicit sau expres formulată din partea PROF
cu referire la acel conținut.
2.8. În cazul în care PROF conferă vizitatorului dreptul de a utiliza sub forma descrisă într-un acord
de utilizare distinct, un anumit conținut, la care acesta are sau obține acces în urma acestui acord,
acest drept se extinde numai asupra acelui sau acelor conținuturi definite în acord, numai pe
perioada existenței acestuia sau acestor conținuturi pe Site sau a perioadei definite în acord,
conform condițiilor definite, în cazul în care acestea există și nu reprezintă un angajament
contractual din partea PROF pentru respectivul vizitator sau oricare alt terț care are/obține acces
la acest conținut transferat, prin orice mijloc și care ar putea fi sau este prejudiciat în orice mod de
pe urma acestui conținut, în timpul sau după expirarea acordului de utilizare.
3. Drepturile vizitatorilor:
3.1. de acces, navigare și utilizare a acestui Site;
3.2. de a beneficia de informațiile postate pe Site;
3.3. de a-și exprima opiniile sub forma comentariilor ori de a cere informații suplimentare prin
intermediul datelor de contact menționate în secțiunea contact.
4. Obligațiile vizitatorilor:
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 vizitatorii sunt singurii responsabili de conținutul comentariilor pe care le postează și PROF
nu poate fi făcută vinovată de daune directe sau indirecte produse de conținutul lor;
 să utilizeze Site-ul doar în scopuri legale;
 să nu violeze măsurile tehnologice și de protecție ale Site-ului;
 să nu inițieze și desfășoare activități precum cele de tip cracking, hacking ori alte activități
similare, de natură să afecteze buna funcționare a Site-ului, a serverului, securitatea
informațiilor etc;
 să nu introducă fie cod, fie secvențe de cod cu caracter de viruși sau malware care ar putea
pune în pericol securitatea datelor, a Site-ului etc.;
 să nu stocheze, copieze, multiplice, distribuie, arhiveze, păstreze – indiferent de formă sau
mijloc – orice fel de material și informație de pe Site, orice este legat de conținutul
acestuia;
 să nu posteze pe Site mesaje/materiale cu caracter ilegal, discriminator, abuziv, hărțuitor,
amenințător, vulgar, obscen, rasist, profanator, ofensator sau defăimător pentru
persoane/organizații, vătămător în orice privință, de natură să inducă un comportament
ilegal sau în contradicție cu scopurile declarate ale acestui Site;
 să nu posteze mesaje publicitare (aceasta clauză vizează și publicitatea în semnătură). Este
exclusă de la regula de față postarea de link-uri către pagini care conțin link-uri/reclame ale
Site-ului. În această privință, ne rezervam dreptul de a refuza anumite Site-uri, după
considerente proprii;
 spam-ul este interzis și va fi sancționat conform mențiunilor de la articolul 11;
 să nu posteze comentarii care pot fi încadrate ca mesaje comerciale nesolicitate sau care
conțin recomandări, explicite sau implicite;
 să nu divulge informații confidențiale, dacă acestea ajung în posesia lor sau le dețin din alte
surse;
 să nu publice mesaje care pot aduce vătămare imaginii unui organizații/instituții sau pot
afecta imaginea publică a unei persoane;
 să nu colecteze informații identificabile personal de la utilizatorii Site-ului, sau orice alt tip
de informații ce pot fi folosite în vederea identificării utilizatorilor.
5. Reguli de conținut și formă pentru comentariile postate
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5.1. Comunicarea pe Site se realizează în limba română. Dorim ca și răspunsurile/comentariile să
fie formulate în aceeași limbă, corect din punct de vedere lexical, gramatical și argumentativ.
5.2 Înainte de a posta, aveți în vedere: să nu scrieți cu prescurtări folosite în mediul virtual pe
diferite canale de chat sau în termeni de argou, să nu vă abateți de la subiect, să nu scrieți doar cu
majuscule sau cu fonturi de culori ilizibile.
5.3. Orice comentariu va viza doar mesajul și nu persoana. Dezacordul va fi exprimat în termeni
clari, politicoși, cu un limbaj coerent și decent. Mesajele care exprimă atitudini critice trebuie să
fie formulate astfel încât să respecte regulile unei polemici civilizate. Mesajele ce nu respectă
această regulă vor fi șterse automat, aprecierea fiind la discreția administratorului acestui Site.
6. Responsabilități
6.1. Responsabilitatea juridică pentru comentariile postate aparține, în totalitate, vizitatorilor.
6.2. Proprietarul și administratorii Site-ului nu își asumă responsabilitatea pentru:
 forma și conținutul comentariilor postate pe Site de vizitatori;
 oricare din regulile încălcate de vizitatorii acestui Site;
 daunele, de orice fel ar fi acestea, care pot apărea prin utilizarea Site-ului și a serviciilor
oferite prin intermediul acestuia sau din cauza imposibilității utilizării acestora;
 întreruperea funcționarii Site-ului sau a serverelor;
 situații în care serviciile paginii de internet nu pot fi accesate din motive tehnice sau erori
de transmitere a datelor provocate de caracterul distinct al rețelelor web sau de
incompatibilitățile legate de programul de navigare (browser de internet) al utilizatorului.
 fișiere structurate sau formate care pot prezenta erori din motive neimputabile PROF;
 riscurile inerente, care pot să apară prin utilizarea Site-lui și a internetului, în general –
viruși, diferite elemente sau acțiuni ce pot provoca daune, violarea securității informațiilor
ș.a.m.d.;
 pierderile de informații cauzate de bug-uri sau erori ale softului cu care este conceput și
găzduit Site-ul;
 breșele de securitate care pot exista în serverele companiei de hosting care găzduiește Siteul;
 corectitudinea și actualitatea informațiilor;
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 conținutul furnizat de terțe persoane, indiferent de caracterul acestuia;
 conținutul sau informațiile care apar pe Site-urile către care Site-ul are link-uri sau care
beneficiază de reclame pe Site sau care au link-uri către Site ori conțin reclame/mesaje de
promovare ale acestuia.
6.3. Site-ul nu își asumă responsabilitatea pentru imposibilitatea de a se conforma obligațiilor
prevăzute în aceste condiții, ca rezultat al oricărei cauze aflate în afara controlului său,
incluzând dar nelimitând-se la evenimente de forță majoră sau activitatea unei terțe persoane.
6.4. Conținutul Site-ului (inclusiv comentariile postate) poate fi modificat, șters, mutat de
proprietar sau de persoanele autorizate, fără nicio înștiințare, pe baza considerentelor
proprietarului acestui Site sau ale persoanelor autorizate de acesta.
6.5. Proprietarul Site-ului nu poate fi responsabilizat pentru modificarea, suspendarea sau
întreruperea serviciilor disponibile prin intermediul Site-ului.
6.6. Conținutul Site-ului reprezintă opiniile celor care postează materiale și comentarii. Acestea
pot fi subiective și nu pot fi utilizate sau citate ca surse de autoritate sau competență în vreun
anume domeniu, iar aplicarea lor, în mod normativ, la propria viață, reprezintă decizia și
responsabilitatea vizitatorului.
6.7. Pentru a crea legături cu acest Site, postând link/banner către/pentru Site sau postând
link/banner pe Site pentru alte Site-uri, puteți sa vă adresați în scris PROF și să solicitați acest
lucru. Acceptul va fi dat prin email, fax sau pe suport de hârtie la adresa indicată. Pentru
situațiile în care putem fi legați cu Site-uri neafiliate, ne declinăm orice responsabilitate, ca și
pentru situațiile în care pe Site pot apărea astfel de legături postate fără acceptul scris al
proprietarului Site-ului.
6.8. Site-ul nu poate fi acuzat pentru niciun fel de daune determinate de conținutul Site-ului sau
accesarea/utilizarea acestuia, în niciun fel de condiții.
6.9. Prin utilizarea formularului de contact sau al serviciului prezent pe Site, vizitatorul permite
PROF să îl contacteze prin orice mijloc disponibil incluzând și mijloacele electronice.
6.10. Completarea parțială sau integrală a formularului de contact și trimiterea acestuia nu
reprezintă în niciun fel un angajament din partea PROF de a contacta vizitatorul.
6.11. Accesarea Site-ului, folosirea informațiilor prezentate în cadrul acestuia, vizitarea paginilor
sau trimiterea de e-mail-uri sau notificări adresate Profesionalizarea carierei didactice-PROF se
realizează în mod electronic, telefonic, sau orice alt mod de comunicare disponibil,
considerând-se astfel că acesta consimte primirea notificărilor din partea PROF în modalitate
electronică și/sau telefonică, incluzând și comunicări prin e-mail sau prin anunțuri pe Site.
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6.12. Profesionalizarea carierei didactice-PROF își rezervă dreptul de a nu răspunde tuturor
solicitărilor de orice natură, primite prin orice mijloc de comunicare (electronic, telefonic, etc).
6.13. Profesionalizarea carierei didactice-PROF nu solicită vizitatorilor săi prin niciun mijloc de
comunicare (e-mail/telefonic/SMS/etc.) informații referitoare la date confidențiale, conturi sau
parole personale.
6.14. Vizitatorul își asumă întreaga responsabilitate pentru divulgarea unui terț a datelor sale
confidențiale.
6.15. Profesionalizarea carierei didactice-PROF declină orice responsabilitate, în situația în care
un vizitator ar fi/este prejudiciat sub orice formă de către un terț care ar pretinde că
este/reprezintă interesele PROF.
6.16. Vizitatorul va informa PROF asupra unor asemenea tentative, folosind datele de contact.
6.17. PROF nu promovează SPAM-ul. Orice vizitator care a furnizat explicit adresa sa de email pe
Site poate opta pentru dezactivarea contului de client aferent acestei adrese de e-mail.
6.18. Comunicările realizate de către Profesionalizarea carierei didactice-PROF prin mijloace
electronice de comunicare la distanță conțin datele de identificare complete și conforme ale
expeditorului sau legături către acestea, la data transmiterii conținutului.
6.19. În cazul în care vizitatorul nu este de acord și/sau nu acceptă și/sau își revocă acceptul dat
pentru Document:
 Acesta renunță la: accesul la serviciile, produsele și informațiile oferite de PROF prin
intermediul Site-ului, primirea newsletter-lor/alertelor și/sau comunicărilor din partea
Proiectului PROF de orice natură (electronic, telefonic, etc), fără nicio garanție ulterioară
din partea PROF.
6.20. PROF va șterge toate datele care fac referire la acesta din baza sa de date, fără nicio
obligație ulterioară a vreunei părți față de cealaltă sau fără ca vreo parte să poată să pretindă
celeilalte daune-interese.
6.21. Vizitatorul poate reveni în orice moment asupra deciziei sale de a nu fi de acord și/sau a nu
accepta documentul, sub forma în care acesta va fi disponibil în acel moment.
6.22. Vizitatorul poate reveni în orice moment asupra deciziei sale de a fi de acord și/sau a
accepta Documentul, sub forma în care acesta va fi disponibil în acel moment.
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7. Limitare de responsabilitate
7.1. PROF nu poate fi ținută responsabilă în niciun fel în fața niciunui vizitator care utilizează Siteul sau Conținutul, altfel decât în limita articolelor ce constituie Termeni și Condiții.
7.2. În cazul în care un vizitator consideră că un Conținut expediat prin orice mijloc de către PROF
violează drepturile de copyright sau orice alte drepturi, acesta poate să contacteze pentru detalii PROF, conform detaliilor de contact, astfel încât PROF să poată lua o decizie în cunoștința de
cauză.
7.3. PROF nu garantează vizitatorilor acces pe Site sau la serviciu, în lipsa înregistrării de către
acesta din urmă prin parcurgerea etapelor de înregistrare de pe Site, și nu îi conferă dreptul de a
descărca sau de a modifica parțial și/sau integral conținutul, de a reproduce parțial sau integral
conținutul, de a copia, sau de a exploata orice conținut în orice alta manieră, sau de a transfera
vreunui terț orice conținut asupra căruia are și/sau a obținut acces, în baza unui acord de utilizare,
fără acordul prealabil scris al PROF.
7.4. PROF nu răspunde de conținutul, calitatea sau natura altor Site-uri la care se ajunge prin
legături din conținut, indiferent de natura acestor legături. Pentru respectivele Site-uri,
răspunderea o poartă, integral, proprietarii acestora.
7.5. PROF este exonerata de orice vină în cazul utilizării Site-urilor și/sau al conținutului transmis
către vizitator, prin orice mijloc (electronic, telefonic, etc.), prin intermediul Site-urilor, e-mailului sau al unui angajat al PROF, atunci când această utilizare a conținutului poate sau produce
pagube de orice natură vizitatorilor și/sau oricărui terț implicat în acest transfer de Conținut.
7.6. În limita prevederilor Termeni și Condiții, operatorii, administratorii și/sau proprietarii Siteului nu sunt sub nicio formă responsabili pentru relațiile sau consecințele acestora rezultând din,
dar nelimitându-se la, achiziții, oferte speciale, promoții, promovări, sau oricare alt tip de relații/
legături/tranzacții/colaborări/ etc. care pot apărea între vizitator și oricare dintre cei care își fac
promovare directă sau indirectă prin intermediul Site-ului.
8. Accesul la serviciu
8.1 Accesul la serviciu este permis oricărui vizitator care poseda sau nu un Cont.
8.2. Pentru a i se permite accesul la serviciu, vizitatorul va trebui să accepte prevederile
Documentului.
8.3. PROF își rezervă dreptul de a limita accesul la Serviciu și de a șterge Contul acestuia în cazul în
care consideră că în baza comportamentului avut, accesul și existența Contului vizitatorului ar
putea prejudicia în vreun fel PROF .
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8.4. Fiecare vizitator poate avea un singur Cont. Este interzisă partajarea unui Cont între mai mulți
abonați/beneficiari/membri/clienți/utilizatori/vizitatori.
8.5. În situația în care se descoperă accese de acest gen, PROF își rezervă dreptul de a anula sau a
suspenda accesul vizitatorului la conținut.
9. Evenimente, campanii și activități
9.1. PROF poate publica pe Site informații despre evenimente, campanii și activități practicate de
către acesta într-o anumită perioadă și în limita disponibilității și/sau a unei perioade de timp.
9.2. Evenimentele, campaniile și activitățile promovate prin intermediul site-lui sunt destinate
exclusiv uzului personal al vizitatorului.
9.3. PROF poate limita capacitatea de participare a unuia sau mai multor vizitatori a unor
evenimente, campanii și activități disponibile pe Site la un moment dat.
9.4. Toate informațiile folosite pentru descrierea evenimentelor, campaniilor și activităților,
disponibile pe Site (imagini statice / dinamice / prezentări multimedia / etc) nu reprezintă o
obligație contractuală din partea PROF, acestea fiind cu titlu de prezentare.
9.5. În cazul în care vizitatorul își modifică datele personale, folosind formularele disponibile pe
Site, toate activitățile în derulare existente la acel moment, își păstrează datele definite/acceptate
de către vizitator înainte de momentul modificării, luând-se în considerare pentru contact, noile
date modificate corespunzător.
10. Newsletter și alerte
10.1. În momentul în care, vizitatorul își creează un Cont pe Site, acceptând Documentul (Termeni
și Condiții), acesta are dreptul de a-și exprima sau nu acordul cu privire la primirea de newsletter
și/sau alerte din PROF.
10.2. Datele preluate de la vizitator în scopul expedierii newsletter-lor și/sau alertelor, pot și vor fi
folosite de către PROF în limitele Politicii de confidențialitate.
10.3. Renunțarea la primirea newsletter-lor și/sau alertelor de către vizitator se poate face în orice
moment:
10.3.1. Folosind legătura special destinată din cadrul oricăror newsletter și/sau alerte primite;
10.3.2. Prin modificarea acceptului sau de a primi newsletter și/sau alerte și folosind pagini din
zonele restricționate, prin folosirea Contului;

11
Profesionalizarea carierei didactice - PROF – ID 146587
Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman
2014-2020

10.3.3. Prin contactarea PROF, conform cu informațiile de contactare, și fără nicio obligație
ulterioară a vreunei parți față de cealaltă sau fără ca vreo parte să poată să pretindă celeilalte
daune-interese.
10.4. Renunțarea la primirea newsletter-lor și/sau alertelor nu implică renunțarea la acceptul dat
pentru document.
10.5. PROF își rezervă dreptul de a selecționa persoanele cărora le va trimite newsletter și/sau
alerte cât și dreptul de a elimina din baza sa de date orice vizitator care și-a exprimat anterior
consimțământul de a primi newsletter și/sau alerte, fără niciun angajament ulterior din partea
PROF, sau a vreunei notificări prealabile a acestuia.
10.6. PROF nu va include în newsletter și/sau alerte vizitatorului, niciun alt fel de material
publicitar sub forma de conținut care sa facă referire la vreun terț care nu este partener al PROF,
la momentul expedierii newsletter-lor și/sau alertelor.
11. Sancțiuni
11.1. Încălcarea regulilor prezentate, de către vizitator duce la re-editarea sau ștergerea unor
mesaje, avertisment sau/și blocarea accesului pentru o perioadă determinată sau nedeterminată.
11.2. Pentru încălcări ale regulilor de utilizare care nu vor putea fi rezolvate pe alte căi, ne
rezervăm dreptul de a apela la organizațiile în drept.
12. Litigii
12.1. Prin vizitarea Situl-lui și/sau al oricărui conținut trimis de către PROF vizitatorului, prin
accesare și/sau expedierea prin orice mijloc (electronic, telefonic, etc), acesta se declară de acord
cel puțin cu prevederile „Termeni și condiții”.
12.2. Orice dispută cu referire la prezentul document Termeni și Condiții care ar putea să apară
între vizitator și PROF se va rezolva mai întâi pe cale amiabilă.
12.3. Orice disputa, de orice fel, care ar putea să apară între vizitator și PROF sau partenerii săi, se
va rezolva pe cale amiabilă. Dacă aceasta nu va fi posibilă, conflictul va fi soluționat de către
instanța competentă de la sediul PROF, în conformitate cu legile române în vigoare.
12.4. Dacă oricare dintre clauzele de mai sus va fi găsită nulă sau nevalidă, indiferent de cauză,
aceasta clauză nu va afecta valabilitatea celorlalte clauze.
12.5. Prezentul document a fost redactat și va fi interpretat în conformitate cu legislația romană.
13. Dispoziții finale
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13.1. PROF își rezervă dreptul de a putea efectua orice modificări ale acestor prevederi, precum și
orice modificări ale Site-ului/structurii acestuia/serviciului precum și orice conținut fără notificarea
prealabilă a vizitatorului.
13.2. În limita prevederilor Termeni și Condiții, PROF nu va putea fi făcută responsabilă pentru
eventualele erori apărute pe Site din orice cauza, inclusiv din cauza unor modificări, setări, etc.,
care nu sunt făcute de către administratorul Site-ului.
13.3. PROF își rezervă dreptul de a introduce bannere publicitare de orice natură și/sau legături pe
oricare pagina a Site-ului, cu respectarea legislației în vigoare.
13.4. Termenii și condițiile acestui Site pot fi modificate oricând, fără o informare prealabilă sau
ulterioară, și intră în vigoare din momentul postării lor pe Site. De aceea, vă rugam să le recitiți
periodic, dar mai ales daca există un anunț pe pagina principală, în acest sens.
14. Feedback
14.1. În cazul în care există întrebări sau sugestii în legătură cu Profesionalizarea carierei didacticePROF, vă rugăm să ne contactați prin email la prof.office@formare.edu.ro
14.2. Orice comentarii, întrebări, feedback, idei, sugestii sau alte comunicări sau informații despre
sau referitoare la Site-ul PROF, funcționalitatea sau îmbunătățirea acestuia vor rămâne
proprietatea PROF.
© Ultima modificare: Martie 2022 – Profesionalizarea carierei didactice-PROF
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