
TERMENI ȘI CONDIȚII 
 

1. Introducere 
Aplicația România 1918 este o enciclopedie digitală interactivă funcțională pe orice mediu (telefon, 
tabletă, laptop, desktop – indiferent de sistemul de operare) concepută cu scopul de a prezenta 
publicului larg, atât copiilor cât și adulților, momente din istoria românilor, într-un mod modern și 
inedit. Aceasta oferă galerii foto adunate din colecții private și publice, imagini animate, clipuri și 
secvențe video, obiecte 3D, hărți dinamice, documente de epocă, jocuri interactive adaptate pentru 
a facilita accesul la informație. 
Aplicația este furnizată în limbile română și engleză de către SIVECO România S.A., cu titlu gratuit, și 
este destinată exclusiv scopurilor educaționale. 
  
2. Acceptarea termenilor și condițiilor 
Termenii și condițiile reglementează utilizarea de către dumneavoastră a acestei aplicații și se vor 
exercita în integralitate pe toată durata în care utilizați această aplicație. 
Termenii și condițiile trebuie citiți și respectați. 
Prin utilizarea acestei aplicații, sunteți de acord să acceptați termenii și condițiile. Dacă nu sunteți de 
acord cu vreuna dintre dispozițiile cuprinse în Termenii și condițiile aplicației, nu trebuie să utilizați 
această aplicație. 
  
3. Utilizarea aplicației 
Aplicația furnizează informații despre istoria românilor din perioada 1914-1922 într-un mod ușor de 
înțeles, prin utilizarea mai multor tipuri de aplicații interactive. 
Când deschideți aplicația, vi se va cere să alegeți limba în care va fi prezentat conținutul și să 
acceptați termenii și condițiile pentru a vizualiza și juca jocurile interactive. 
  
4. Drepturi de proprietate intelectuală 
Drepturile de proprietate intelectuală și de autor asupra sistemului informatic pe baza căruia a fost 
construită aplicația aparțin SIVECO România S.A.. Drepturile de proprietate intelectuală și de autor 
asupra informațiilor și materialelor conținute în această aplicație aparțin  fiecăruia  dintre 
colaboratorii enumerați în cadrul Enciclopediei. Utilizatorilor aplicației li se acordă o licență limitată 
și netransferabilă numai în scopul vizualizării materialului conținut în această aplicație.  
SIVECO România şi colaboratorii participanți la realizarea Enciclopediei, în calitate de autori ai 
Enciclopediei îşi rezervă dreptul de a modifica/revizui conţinutul şi/sau structura acestei aplicații în 
orice moment şi făra nicio informare prealabilă. 
Este interzisă: 

• utilizarea acestei aplicații în orice fel care o deteriorează sau ar putea-o deteriora; 
• utilizarea acestei aplicații în orice fel care afectează accesul utilizatorilor la aceasta; 
• utilizarea acestei aplicații prin încălcarea legilor și regulamentelor aplicabile sau în orice fel 

care ar putea dăuna aplicației ori vreunei persoane sau entități economice; 
• modificarea, comercializarea, licenţierea acestei aplicații, 

 fără confirmarea scrisă din partea  SIVECO România S.A.. 
Utilizatorii au dreptul de a afişa, distribui, transmite, de a crea materiale derivate sau utiliza orice 
informații conținute de această aplicație, precum și de a publica orice informație conținută în 
aplicație, parțial sau integral, cu condiția de a cita sursa, respectiv ”Enciclopedia România 1918, 
produs creat de SIVECO Romania și partenerii săi”. 
 
5. Protecția datelor personale 
SIVECO România S.A. se angajează să vă protejeze și să vă respecte viața privată. Nu colectăm, 
prelucrăm sau divulgăm datele dumneavoastră personale prin intermediul acestei aplicații. 



Politica SIVECO România S.A. privind protecția persoanelor fizice cu privire la prelucrarea datelor cu 
caracter personal se bazează pe Legea 677/2001 din 21 noiembrie 2001 pentru protecţia 
persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date  și  
Regulamentul (UE) 2016/679 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea 
datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date şi de abrogare a Directivei 
95/46/CE (Regulamentul general privind protecţia datelor),  care a intrat în vigoare pe data de 25 
mai 2016 și va fi de directă aplicabilitate începând cu data de 25 mai 2018.Orice persoană care va 
accesa site-ul nostru web: romania1918.eu şi care oferă date sau informaţii cu caracter personal prin 
intermediul acestui website în vederea vizualizării aplicației, îşi manifestă consimțământul în mod 
expres şi neechivoc pentru prelucrarea acestor date şi informaţii personale de către SIVECO România 
conform legislației menționate mai sus, în vederea acordării accesului la aplicație. 

SIVECO România va păstra confidenţialitatea acestor informaţii. 

Pentru mai multe informații, vă rugăm să vizitați site-ul  web: 
http://www.dataprotection.ro/?page=Regulamentul_nr_679_2016 și/sau https://eur-
lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/?uri=CELEX:32016R0679. 
 
  
6. Nicio garanție 
Această aplicație este furnizată „ca atare” și SIVECO România S.A. nu formulează nicio declarație sau 
garanție de niciun fel în legătură cu această aplicație sau cu materialele pe care aceasta le conține. 
Dacă întâmpinați vreo eroare tehnică, vă rugăm să ne-o semnalați. Scopul nostru este să reducem la 
minimum perturbările cauzate de erori tehnice. Cu toate acestea, nu putem garanta că aplicația nu 
va fi întreruptă sau nu va fi afectată în alt mod de erori. SIVECO România S.A. nu își asumă nicio 
responsabilitate cu privire la astfel de probleme apărute ca urmare a utilizării aplicației. 
  
7. Limitarea răspunderii 
SIVECO România S.A.nu își asumă nicio responsabilitate sau răspundere, sub nicio formă, cu privire la 
informațiile, conținutul sau alte materiale disponibile în aplicație.  
Nici SIVECO România S.A. și nici administratorii, directorii și angajații săi, nici colaboratorii acesteia la 
realizarea acestei aplicații nu pot fi considerați răspunzători pentru nici un fel de daune directe sau 
indirecte, de consecințe sau de orice altă răspundere specială care decurg din sau au legătură în 
vreun fel cu utilizarea aplicației. 
 Această secțiune nu vizează să excludă responsabilitatea SIVECO România S.A.pentru chestiuni care 
nu pot fi excluse în temeiul legislației naționale aplicabile. 
Obiectivul nostru este să furnizăm informații exacte prin intermediul enciclopediei. Dacă observați 
greșeli, vă rugăm să ni le semnalați utilizând informațiile de contact disponibile pe site-ul 
http://romania1918.eu sau pe mail la adresa contact@romania1918.eu .Vom încerca să le corectăm 
  
8. Contactați-ne 
Dacă aveți nevoie de informații suplimentare sau dacă aveți sugestii, precum și pentru orice 
nelămurire în legătură cu exercitarea drepturilor dumneavoastră referitoare la utilizarea Site-ului 
http://romania1918.eu/index.html sau a Enciclopediei Digitale România 1918 şi la protecţia utilizării, 
vă rugăm să ne contactați prin intermediul site-ului nostru web http://romania1918.eu sau pe mail 
la adresa contact@romania1918.eu.  
Condiţiile de utilizare a Site-ului și a aplicației Enciclopediei Digitale România 1918 sunt guvernate şi 
interpretate conform Legilor din România. 
 
Am citit cele enunţate mai sus şi declar că sunt de acord cu conţinutul acestor condiţii generale de 
utilizare. 
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