
Termeni și Termeni și condiții site cfr.ro 

CONDIŢII GENERALE PENTRU UTILIZAREA SITE-ULUI 

Utilizarea acestui site de către dumneavoastră este condiţionată de respectarea Termenilor şi 

Condiţiilor de acces şi de utilizare detaliate mai jos precum şi de respectarea ansamblului de 

legi aplicabile. Atunci când accesaţi site-ul, când îl parcurgeţi şi îl utilizaţi, dumneavoastră 

acceptaţi implicit şi necondiţionat Termenii şi Condiţiile de acces şi de utilizare. Informatică 

Feroviară S.A îşi rezervă dreptul de a modifica şi actualiza în orice moment accesul la acest 

site, precum şi Termenii şi Condiţiile de acces şi de utilizare. Aceste modificări şi actualizări 

sunt opozabile/aplicabile utilizatorului de îndată ce au fost postate pe site; prin urmare, 

utilizatorul trebuie să se raporteze în mod regulat la această rubrică pentru a verifica 

Condiţiile Generale în vigoare. 

UTILIZAREA INFORMAŢIILOR DIN SITE 

Conținutul site-ului, integral şi/sau parţial, nu poate fi reprodus, duplicat, copiat, revândut, 

vizitat sau exploatat în scopuri comerciale, fără acceptul scris prealabil al CNCF „CFR” S.A.  

CNCF „CFR” S.A. nu poate fi făcută, în niciun caz, responsabilă pentru punerea la dispoziţie a 

unor site-uri care fac obiectul unei legături plecând de la site-ul cfr.ro şi nu este 

responsabilă, în nici un fel, de conţinutul, produsele, serviciile etc. disponibile pe aceste site-

uri sau plecând de la aceste site-uri. 

DESPRE DREPTURI DE AUTOR 

CNCF „CFR” S.A. este deţinătorul site-ului de faţă. Fotografiile, textele, sloganurile, 

desenele, imaginile, secvenţele animate sonore sau nu, precum şi toate lucrările integrate în 

acest site sunt proprietatea CNCF „CFR” S.A. sau a unor terţi care au autorizat utilizarea 

acestora de către CNCF „CFR” S.A. Orice reproducere, prezentare, utilizare sau modificare 

parţială sau integrală a site-ului, indiferent prin ce procedeu sau pe ce suport, a diverselor 

fotografii, texte, sloganuri, desenelor, imagini, precum şi a tuturor lucrărilor integrate în 

acest site, fără a avea acordul scris al proprietarului, prin reprezentanţii săi autorizaţi, este 

strict interzisă şi constituie INFRACŢIUNE care se pedepseşte conform legislaţiei în vigoare. 

DREPTURI DE MARCĂ 

Marca CNCF „CFR” S.A. este marcă înregistrată. 

LIMITAREA RESPONSABILITĂŢII 

Utilizatorul foloseşte site-ul pe riscul propriu. În nici un caz, Informatică Feroviară SA, 

 membrii reţelei sale, fiecare în parte sau împreună, nu vor putea fi făcuţi responsabili pentru 

daune directe sau indirecte şi în special pentru prejudiciul material, pierderea de date sau de 
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program, prejudiciul financiar, rezultând din accesul sau utilizarea acestui site sau a tuturor 

site-urilor care sunt legate de el. Conţinutul site-ului este prezentat fără nicio garanţie, de 

nicio natură. Informaţiile asupra produselor, serviciilor şi preţurilor acestora sunt oferite 

numai cu titlu informativ şi deci nu sunt şi nu trebuie să fie considerate ca o ofertă 

contractuală a produselor şi serviciilor oferite de Informatică Feroviară SA, ori de membrii 

reţelei sale. Pot interveni erori sau omisiuni. 

DREPT APLICABIL 

Termenii de utilizare, precum şi orice litigiu în legătură cu, sau decurgând din clauzele 

acestor Termeni sau din accesarea / funcţionarea / disfuncţionalitatea site-ului se supun 

dreptului intern român. Limba Condiţiilor Generale şi a site-ului este limba română. În caz de 

litigiu, numai instanţele româneşti vor fi considerate competente. Modificarea neautorizată a 

acestui site web constituie infracţiune şi se pedepseşte conform prevederilor legale în 

vigoare. Dacă aveţi întrebări cu privire la aceste menţiuni vă rugăm să ne contactaţi. Vom 

încerca să vă răspundem cu promptitudine. 

PROTECȚIA DATELOR CU CARACTER PERSONAL 

Site-ul cfr.ro nu colectează date cu caracter personal. 

Sunt colectate informații din raportul de trafic al serverului. Atunci când vizitați un site web, 

dezvăluiți anumite informații despre dvs., ca adresa dvs. IP, ora vizitei dvs., locul de unde ați 

intrat în site-urile noastre. Site-ul nostru înregistrează aceste informații pentru o perioadă de 

timp determinată. Utilizăm servicii externe companiei de analiza a traficului, cum sunt cele 

puse la dispoziție de terți (de exemplu Google Analytics). Nu utilizăm datele de trafic pentru 

identificarea persoanelor din spatele unor adrese IP. 

Fișiere cookie: în scopul de a oferi o experiență mai bună de navigare și servicii adaptate 

nevoilor și interesului fiecăruia, cfr.ro folosește fișiere cookie.  

CONTACT 

Pentru informaţii și sugestii ne puteți contacta pe adresa de e-mail officecfr@cfr.ro 

 

Aceste prevederi pot suferi modificări/actualizări ocazionale. Vă recomandăm să verificați la 

fiecare utilizare a site-ului cfr.ro prezentele prevederi pentru a fi permanent informați în 

legătură cu acestea. Prezentul set de „Termeni și condiții” a fost actualizat la data de 21 

mai 2018. 

Dacă nu sunteți de acord cu oricare dintre termenii prezentului document, nu utilizați site-ul 

nostru.  
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