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Termenii de utilizare ai site-ului 
www.bibliotecapemobil.ro 

 
 

 

1. Acceptarea folosirii site-ului www.bibliotecapemobil.ro („Site-ul”) 
Termenii de utilizare ai Site-ului (denumiți în continuare „Termenii”), așa cum sunt prezentați în 
prezentul document sunt și vor fi guvernați și interpretați în conformitate cu legea romana. 
Accesând, folosind sau înregistrându-te pentru a beneficia de funcționalitățile Site-ului 
accepți și îți dai acordul să te supui acestor Termeni. 

 

Site-ul este furnizat de Vodafone Romania S.A., cu sediul în strada Barbu Vacarescu nr. 201, 
etaj 4, sector 2, Bucuresti, înmatriculată la Oficiul Registrului Comerțului sub nr. J40/9852/1996, 
având cod unic de înregistrare RO 8971726 („Vodafone”). 

 
FOLOSIND SITE-UL IEI LA CUNOŞTINŢĂ ŞI EȘTI DE ACORD CU ACEŞTI TERMENI. Dacă 
decizi că nu ești de acord cu oricare dintre aceşti Termeni, te rugăm să nu folosești Site-ul. 

 

2. Folosirea Site-ului 
Site-ul pune la dispoziția utilizatorilor fără obligația de a achita vreun preț: cărți electronice și 
fragmente de cărți electronice, audio book-uri și fragmente de audio book-uri în format electronic, 
copertele și/sau extrasele de text și/sau imagine (denumite în mod generic „Conținut”), pe care 
utilizatorii au posibilitatea de a le descărca și de a le citi. Drepturile cu privire la Conținut sunt 
limitate în conformitate cu art. 7 din acest document. 

 
Funcționalitățile Site-ului sunt: 

a) Creare de cont în Site. 

• Utilizatorii au posibilitatea să creeze cont în site cu ajutorul Facebook sau separat 
completând formularul de creare cont 

• În secțiunea Contul meu utilizatorii au acces la statistici privind: cărțile 
descărcate, cărțile citite 

• Utilizatorii logați au posibilitatea să evalueze cărțile disponibile în cadrul bibliotecii 
acordând note carților citite 

• Utilizatorii logați pot adăuga propria părere pentru cărțile citite 

 

Funcționalitățile prezentate în cadrul paragrafului b) al acestor Termeni și condiții sunt 
disponibile pentru utilizatorii înregistrați pe site numai în cazul în care aceștia își 
actualizează conturile deja existente și optează pentru actualizarea contului. 

 

b) Creare cont diferențiat în secțiunea biblioteca școlară din cadrul site-ului 
scoala.bibliotecapemobil.ro, în funcție de elev sau profesor 

b1) funcționalități pentru contul de tip „Profesor”: 
- Posibilitatea de creare grupuri de studiu (cu posibilitatea de a selecta elevii claselor la 

care predă acesta) 
- posibilitatea de a adăuga comentarii în cadrul discuțiilor dintre membrii grupului 
- posibilitatea de creare teme pentru acasă și notificarea pe email a elevilor care au fost 

selectați pentru a efectua tema 
 

b2) functionalități pentru contul de tip „Elev”: 
- posibilitatea de a face parte dintr-un grup de studiu și a comenta în cadrul discuțiilor 

dintre membrii grupului 
- posibilitatea de a primi tema pentru acasă și a își încărca documentul rezultat în contul 

său cu notificarea profesorului 
- posibilitatea de a adăuga comentarii pe marginea unei teme între elev și profesor 
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Pentru a folosi Site-ul utilizatorii trebuie sa aibă cel puţin 14 ani precum și, în cazul în care 
utilizatorul are între 14 și 18 ani, consimţământul legal al părintelui ori tutorelui cu privire la 
utilizarea Site-ului si acceptarea acestor Termeni. Nu trebuie să vă aflaţi într-o ţară supusă unui 
embargou al UE, al Regatului Unit şi/sau al Guvernului S.U.A. sau care a fost declarată de UE, 
de Regatul Unit şi/sau de Guvernul S.U.A. drept ţară care „sprijină terorismul” şi nu trebuie să 
figuraţi pe lista de entităţi interzise sau restricţionate de UE, de Regatul Unit şi/sau de Guvernul 
S.U.A. 

 
Contul de Utilizator este destinat exclusiv pentru uz personal. Utilizatorul se obligă să notifice 
imediat administratorii Site-ului la adresa: contact@1616.ro. ori de câte ori o persoană 
identificată sau neidentificată, fără permisiunea Utilizatorului, accesează sau ar putea eventual 
accesa Serviciul cu ajutorul datelor de identificare ale contului de Utilizator. 

 
Utilizatorul se obligă să nu lase dispozitivul de pe care accesează Site-ul nesupravegheat după 
introducerea datelor de identificare ale contului de Utilizator pentru a preveni utilizarea Site-ului si 
accesul la date din istoricul personal al accesării Site-ului de către o persoană neautorizată, 
inclusiv, dar fără a se limita, ca urmare a unui eventual furt al acestui dispozitiv. Utilizatorului îi 
revine întreaga responsabilitate pentru acțiunile sale decurgând din această calitate și 
garantează respectarea obligațiilor prevăzute în prezentul document. De asemenea, Utilizatorului 
îi revine întreaga responsabilitate pentru utilizarea Site-ului de o altă persoană care introduce 
numele și parola utilizatorului, indiferent dacă o astfel de persoană a intrat în posesia datelor de 
identificare ale contului de utilizator ca urmare a autorizarii, neglijenței sau nepăsării 
Utilizatorului. 

 
 
3. Declarații și garanții 
La momentul utilizarii Site-ului, declari și garantezi următoarele: 

• că ai dreptul, autoritatea și capacitatea deplină de exercițiu în vederea accesării și 
utilizării Site-ului; 

• că ești de acord cu Termenii și înțelegi că te supui acestora; 

• prin utilizarea Siteului nu vei încălca nicio lege sau regulament al țării în care domiciliezi, 
tu fiind singurul responsabil pentru respectarea tuturor legilor și regulamentelor aplicabile. 

 

4. Ce tip de comentarii și informații se pot publica pe Site? 

 
Dacă Vodafone va permite Utilizatorilor să comenteze pe Site: 

 
a) Utilizatorii nu vor folosi un limbaj: (i) injurios, vulgar, (ii) care să reprezinte forme de manifestări 
antisemite sau xenofobe, (iii) care să discrimineze pe motive de rasă, religie, naționalitate, sex, 
orientare sexuală, etnie sau pe orice alt motiv, (iv) care să facă prezentarea apologetică a 
regimurilor totalitare (nazist, comunist etc), a autorilor crimelor și abuzurilor acestor regimuri, 
precum și denigrarea victimelor acestora, (v) care să aducă atingere drepturilor de proprietate 
intelectuală, demnității, imaginii, vieții private și/sau oricăror altor drepturi sau interese legitime 
ale oricărei persoane; 

 
b) Utilizatorii nu vor posta comentarii care să conțină sau să reprezinte orice formă de publicitate 
pentru terți, inlcusiv prin, dar fără a se limita la, link-uri către alte pagini de internet; 

 
c) Utilizatorilor le revine întreaga responsabilitate pentru comentariile pe care le fac pe Site, fiind 
singurii răspunzatori în fața oricăror autorități publice și/sau persoane vătămate dacă 
Comentariul contravine în general sau conține elemente care contravin prevederilor legale în 
vigoare (inclusiv decizii CNA sau regulamente emise de orice altă autoritate) sau prejudiciază 
drepturile/interesele legitime ale oricărei persoane. 

 
d) Utilizatorii transferă către Vodafone, cu titlu exclusiv, toate drepturile de proprietate 
intelectuală asupra Comentariilor postate pe Site, Vodafone fiind îndreptățit să exploateze aceste 
Comentarii în orice modalitate (prin repoducere, comunicare publică pe internet etc), în orice 
media (presă scrisă, presă online, radio, televiziune etc) și pe orice tip de suport (fizic, digital 
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etc). Vodafone este îndreptățit să utilizeze Comentariile, în principal, dar fără a se limita la, 
pentru exploatarea Serviciului (inclusiv prin crearea de elemente de interactivitate), în orice 
campanii de promovare, marketing și publicitate organizate de sau pentru Vodafone în legătură 
cu Serviciul, Vodafone, orice persoană juridică din grupul internațional Vodafone (inclusiv 
Fundația Vodafone) și/sau orice alt terț cu care Vodafone decide să-și asocieze imaginea. 

 
e) Vodafone își rezervă dreptul să monitorizeze comentariile postate pe Site și să elimine 
comentariile făcute de Utilizatori cu încălcarea Termenilor și condițiilor generale. 

 
 
5. Cine poate vizualiza Profilul de Utilizator și comentariile de pe Site? 
Profilul Utilizatorului nu poate fi vizualizat de publicul general al Site-ului. 

 
Utilizatorii care nu sunt logați nu au acces la nicio informație despre alți utilizatori ai sitului. 
Utilizatorii care nu sunt logați dețin numai drept de vizualizare a cărților din cadrul bibliotecii. 

 
Informațiile legate de unicitatea profilului (număr de telefon, adresa de email, data nașterii) sunt 
informații cu caracter privat și nu sunt disponibile niciunui alt utilizator care interacționează cu 
situl. 
Utilizatorii logați pot vizualiza numele altor utilizatori atunci când este adaugată o părere despre o 
carte citită. 

 

Conținutul adițional profilului pe care un Utilizator îl publică pe Site poate fi accesat și vizualizat 
de către persoanele selectate de Utilizator pentru a avea acces la Conținut. Dacă nu dorești ca 
acest Conținut să fie vizualizat de personele selectate, atunci poți opta să nu publici un 
astfel de Conținut. 
Utilizatorii sunt de acord și acceptă faptul că aceste materiale și Conținutul publicat poate fi inițial 
verificat de administratorul Site-ului, iar publicarea Conținutului acceptat se poate face într-un 
termen de 3 zile lucrătoare de la distribuirea acestuia în Site. Totodată, ne rezervam dreptul sa 
ștergem sau să edităm, să limităm sau să blocăm accesul la orice Conținut sau Comentariu pe 
care îl încarci sau trimiți pe Site fără să solicităm acordul Utilizatorului. 

 

6. Ce informații se pot utiliza? 
Utilizatorii care sunt logați pot folosi: 

a) Informațiile / comentariile publicate în cadrul grupurilor de către alți Utilizatori 
b) numele de profil al altor utilizatori folosit la crearea contului 

în măsura în care se armonizează cu scopul Site-ului. Este interzisă folosirea informațiilor 
publicate de alți Utilizatori și/ sau informațiile personale ale acestora în scopuri 
comerciale, pentru a trimite mesaje nesolicitate, pentru a hărțui sau a le folosi în scopuri 
ilegale sau ilicite. În cazul în care nu se respectă aceste reguli sau există suspiciuni că nu sunt 
respectate, ne rezervăm dreptul de a închide contul Utilizatorului în cauză, fără niciun drept al 
Utilizatorului de a ne pretinde sau solicita daune (materiale sau morale) cauzate de consecințele 
acestei acțiuni. 

 

7. Drepturi 
7.1. Vodafone va acorda Utilizatorilor dreptul ne-exclusiv de a folosi Site-ul pe teritoriul 
României, doar în scopuri personale, necomerciale. Conținutul de pe Site (cărți și fragmente de 
cărți electronice, audio book-uri și fragmente de audio book-uri în format electronic, copertele 
și/sau extrasele de text și/sau imagine) poate fi folosit în mod neexclusiv de către Utilizatorii Site- 
ului doar în scopuri personale, pentru a fi citit și descărcat permanent 
7.2. Toate drepturile de proprietate intelectuală asupra Conținutului existent pe Site (ex: mărci, 
drepturi de autor, drepturi conexe dreptului de autor), prezente sau viitoare, aparțin în 
integralitate Vodafone și/sau subcontractorilor săi, iar Utilizatorul nu dobândește niciun drept de 
proprietate intelectuală asupra Conținutului și/sau oricărora dintre elementele aici menționate. 
Astfel, Utilizatorul nu dobândește drepturi de autor și/sau conexe dreptului de autor asupra 
operelor (de exemplu, cărți, grafică etc), prestațiilor artiștilor interpreți și/sau fonogramelor, 
drepturi asupra mărcilor de pe Site (de exemplu, marca și logo Vodafone), drepturi de utilizare 
imagine, nume și/sau voce etc. 
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7.3. Drepturile de proprietate intelectuală se întind atât asupra Site-ului dar și asupra Conținutului 
de pe Site, rețelei tehnice prin care este furnizat Site-ul, Conținutului, acestea privite individual, 
ca întreg, cât și asupra oricăror fragmente, componente sau elemente, de orice natură din sau 
ale acestora. Astfel, dar fără a se limita la, Utilizatorul nu dobândește niciun drept asupra 
componentelor hardware și software ale rețelei prin care se transmite Conținutul. 
7.4. Conținutului existent pe Site este proprietatea Vodafone și/sau a subcontractorilor Vodafone 
și poate fi eliminat sau modificat oricând. 
7.5. Folosirea de către Utilizator a oricăruia dintre sau a tuturor produselor purtătoare de drepturi 
de proprietate intelectuală constând în, decurgând din sau având legatură cu Site-ul și 
Conținutul, în orice alt scop și în orice altă formă decât cele expres permise prin prezentul 
document, autorizarea de către Utilizator a unei astfel de folosiri (inclusiv prin neintervenția în 
scopul încetării unei folosiri ilicite de care Utilizatorul ia cunoștință), precum și orice încercare de 
a folosi/autoriza orice astfel de folosiri poate constitui infracțiune și se pedepsește conform legilor 
în vigoare. Astfel, Utilizatorului îi este interzis, dar fără a se limita la, să acceseze și să utilizeze 
Conținutul, cu încălcarea restricțiilor prevazute în prezentul document, să analizeze, să studieze 
sau să testeze funcționarea Site-ului, a rețelei tehnice prin care se transmite Conținutul, a 
oricăror componente ale acestora (ex: hardware, software), în scopul de a determina ideile și 
principiile care stau la baza oricărui element al acestora, cu ocazia efectuării oricăror operațiuni 
de instalare, afișare, rulare sau executare pe care este în drept să le efectueze pentru a accesa 
și utiliza Site-ul și Conținutul. De asemenea, Clientul/Utilizatorul înțelege și acceptă faptul că este 
pe deplin responsabil pentru toate prejudiciile cauzate Vodafone și/sau subcontractorilor prin 
săvârșirea oricărora dintre acțiunile/inacțiunile de care se face vorbire în această clauză. 

 

8. Informaţiile și datele tale 
În scopul prelucrării datelor cu caracter personal, Vodafone România este înregistrat ca operator 
la Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal sub numărul 
17 și 2191. Vodafone România prelucrează datele personale prin împuternicit după cum va fi 
cazul. 

 
Utilizatorul declară că este de acord ca datele furnizate la înregistrare să fie colectate și 
prelucrate precum și anumite informații despre utilizator care servesc funcționării și dezvoltării 
serviciului (de ex. Informații privind computerul și furnizorul de internet), pentru a vă înțelege mai 
bine nevoile și pentru îmbunătățirea produselor și serviciilor. 
Utilizatorul declară că este informat în legatură cu dispozițiile Capitolului IV din Legea nr. 
677/2001, conform cărora beneficiază de dreptul de acces, de intervenție asupra datelor, dreptul 
de a nu fi supus unei decizii individuale, dreptul de a se adresa justiției și dreptul de a se opune 
prelucrării datelor personale care îl privesc și de a solicita ștergerea acestora. Pentru exercitarea 
acestor drepturi, Utilizatorul se poate adresa cu o cerere scrisă, datată și semnată, către 
Vodafone Romania cu sediul social în Globalworth Tower str. Barbu Vacarescu nr 201, sector 2, 
București 

 
Orice date cu caracter personal precum: numele, localitatea, unitatea de învățământ, 
specializarea sau adresa de e-mail a ta pe care o transmiți pe www.bibliotecapemobil.ro, poșta 
electroniăa sau prin altă modalitate vor fi folosite în conformitate cu Termenii și condițiile. 
Utilizatorii și/sau vizitatorii www.bibliotecapemobil.ro nu vor prelua nicio informație despre niciun 
alt utilizator al site-ului. În cazul în care doriți ca datele dumneavoastră să nu fie colectate, nu le 
trimiteți către noi. 
Toate datele colectate sunt folosite pentru buna funcționare și promovarea sitului. 

 

9. Închiderea sau modificarea Site-ului 
Poţi să încetezi oricând utilizarea sitului. 
Totodata, îți poți SOLICITA ștergerea contului de Utilizator oricând prin trimiterea unui email la 

contact@1616.ro. Din momentul în care ai șters contul ne rezervăm dreptul de a șterge orice 

conținut pe care l-ai trimis sau încărcat prin intermediul www.bibliotecapemobil.ro. 

Vodafone are dreptul de a suspenda, înceta sau modifica Siteul imediat din orice motiv, inclusiv 

când necesită lucrări de reparaţii sau întreţinere. Putem să adăugăm periodic funcţii noi şi nu 
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avem obligaţia să oferim nicio funcţie anumită prin www.bibliotecapemobil.ro. Putem să retragem 

www.bibliotecapemobil.ro însă în acest caz vom oferi un preaviz de cel puţin 30 de zile. 

 

10. Pentru ce nu suntem responsabili 
Furnizăm Site-ul si Continutul „ca atare” doar pentru uzul tău personal. Este posibil ca anumite 
erori să intervină pe parcursul utilizării Site-lui. Vodafone va depune toate eforturile pentru 
corectarea acestor erori în cel mai scurt timp posibil. 

 

Vodafone nu este responsabilă de niciun fel de prejudicii cauzate telefonului mobil, calculatorului 
personal sau oricărui echipament sau tehnologie, incluzând dar fără a se limita la orice breșă de 
securitate cauzate de viruși, erori, înșelăciuni, falsificare, omitere, întrerupere, defecțiunie, 
întârziere în operațiuni sau transmisiuni, linii computerizare sau cădere a rețelei sau orice altă 
defecțiune tehnică produsă ca urmare a utilizării Site-ului. 

 
Astfel, nu vom fi responsabili pentru nicio pierdere sau daună pe care noi sau tu nu am putut să 
o prevedem în limite rezonabile la data la care ai început să folosești Site-ul sau care nu se află 
sub controlul nostru. 

 

De asemenea, nu vom fi responsabili pentru: 
a) orice pierdere sau daună (morala sau patrimoniala) datorată informatiilor si comentariilor pe 
care le-aţi încărcat, stocat sau partajat; 
b) orice conţinut sau servicii furnizate de altă persoană sau organizaţie; 
c) orice pierdere sau daună pe care ai fi putut să o eviţi fiind atent sau luând măsuri rezonabile; 
sau 
orice pierdere sau corupere a conţinutului tău sau a altor date, dacă pierderea sau coruperea 
respectivă nu este cauzată de noi sau nu se află sub controlul nostru în limitele rezonabilului. De 
asemenea, iti punem in vedere ca Vodafone nu raspunde față de tine și/sau față de terțe părți 
pentru niciun fel de daune directe sau indirecte inclusiv, dar fără a se limita la pierderi de profit, 
câștiguri nerealizate și/sau nefructificarea unor oportunități de afaceri sau orice alte pierderi 
similare suferite de tine ca urmare a lipsei de folosință www.bibliotecapemobil.ro sau de calitatea 
necorespunzatoare a Serviciilor. 

 

Orice pierderi, daune, prejudicii rezultate din neglijență sau imprudența noastră sau a partenerilor 
noștri, sunt excluse. 

 

11. Legea aplicabilă 
Putem să permitem altei persoane să ducă la îndeplinire în numele nostru oricare dintre 
obligaţiile care ne revin conform acestor termeni. Sunteţi de acord că putem să transferăm 
drepturile şi obligaţiile care ne revin conform acestor termeni către altă companie Vodafone. 
Dacă transferăm drepturile şi obligaţiile noastre către orice altă terţă parte, vă vom anunţa. Dacă 
oricare dintre aceşti termeni nu poate fi pus în aplicare de o instanţă sau de altă autoritate, îl vom 
şterge din aceşti termeni şi acest lucru nu va afecta restul termenilor. Putem să vă trimitem 
notificări prin e-mail, prin mesaje text, prin poştă sau prin site-ul nostru web. Putem să modificăm 
oricând aceşti termeni publicând termenii modificaţi la adresa www.bibliotecapemobil.ro/termeni- 
conditii, fără notificarea prealabilă a persoanelor care o utilizează. Utilizatorii vor avea acces 
permanent la termenii şi condiţiile pentru utilizarea serviciilor pentru a le putea consulta în orice 
moment. 

 

Aceşti termeni şi conditii vor fi guvernaţi de legislaţia din Romania. 
 
În cazul apariției unui conflict/ neînțelegeri legat de Site, vom încerca soluționarea conflictului 
respectiv pe cale amiabila, negocierile în acest sens fiind guvernate de buna credință. 

 

Toate disputele vor fi soluţionate în instanţele din Bucuresti, cu excepţia cazurilor în care 
legislaţia în vigoare specifică o altă jurisdicţie pentru dumneavoastră ca şi consumator. 
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12. Asistenţă 
Dacă aveţi orice problemă, ne puteţi contacta direct trimițând un email la contact@1616.ro 

 

13. Forță Majoră și Cazul Fortuit 
VODAFONE nu este raspunzător față de Utilizator pentru neîndeplinirea oricărei obligații în caz 
de forță majoră / caz fortuit și în general în cazul unui eveniment care este dincolo de controlul 
său, cât și pentru operarea și conexiunea altor rețele naționale sau străine și pentru activitățile și 
acțiunile lor în general. 

 

Caz de forță majoră / de caz fortuit poate fi, de exemplu dar nu limitativ: stare de razboi (fie 
declarat sau nu), conflict armat, revolutie, insurectie, actiuni sau amenințări militare sau teroriste, 
sabotaj, tulburari civile, greve sau alte acțiuni în câmpul muncii, legi, regulamente, decizii sau 
directive, catastrofe naturale, cutremur, incendiu, explozie, tulburări solare sau meteorologice, 
urgențe publice sau orice altă întâmplare, care este dincolo de controlul său. 

 
VODAFONE va lua toate măsurile necesare pentru a asigura disponibilitatea maximă a 
www.bibliotecapemobil.ro în caz de forță majoră și pentru cazurile fortuite, respectiv pentru 
evenimente care sunt dincolo de controlul său. 
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