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TERMENI ȘI CONDIȚII DE UTILIZARE 

  

Vă mulțumim pentru accesarea site-ului www.edumatch.ro („Site-ul”), deținut și administrat de SC 

Edumatch Consulting SRL ("Administratorul ").  

Vă rugam să citiți cu atenție acești termeni și condiții de utilizare ("Termenii") înainte să utilizați serviciile 

Platformei. Termenii se aplică accesului și utilizării site-ului de către toți vizitatorii săi. 

DEFINIŢII  

În cuprinsul prezentului document următorii termeni vor fi interpretați astfel: 

 Site: domeniu edumatch.ro aparţinând şi fiind administrat de societatea SC Edumatch Consulting SRL 

accesibil la adresa www.edumatch.ro prin intermediul căruia Utilizatorul are acces la informaţii. 

 Servicii: inseamna orice serviciu oferit prin intermediul Site-ului si / sau orice modul sau componenta 

a acestuia. 

 Administratorul Site-ului/Compania: SC Edumatch Consulting SRL adresa: Bucuresti, Bd. Ferdinand 

Nr. 70, Et. 3, Sector 2, CIF 39562403 ;  

 Utilizator: persoana care accesează Site-ul, în scopuri private sau profesionale şi care a acceptat 

termenii şi condiţiile de utilizare ale Site-ului; 

 

1. Utilizarea Site-ului 

 

1.1. Prin utilizarea acestui Site, sunteți de acord cu acești Termeni. Dacă nu sunteți de acord cu acești 
Termeni, vă rugăm să nu accesați sau să utilizați Site.  

1.2. Vă încurajăm să verificați frecvent Site-ul nostru pentru a vedea condițiile actuale în vigoare și 
orice modificări care le-ar fi putut fi aduse.  

1.3. Dacă vom aduce modificări semnificative ale Termenilor, vom posta termenii revizuiți și data la 
care aceștia au fost revizuiți. Utilizând Site-ul ulterior acestor modificări ale Termenilor, acceptați aceste 
modificări. 

1.4. Niciun material de pe aceast Site nu poate fi copiat, reprodus, republicat, încărcat, postat, 
transmis sau distribuit în vreun fel, cu excepția cazurilor în care acest lucru este permis în mod specific de 
Administratorul Site-ului. 

1.5. Termenii şi condiţiile referitoare la acest Site sunt guvernate de legea română. Orice litigii 
decurgând din utilizarea Site-ului sau în legătură cu acesta vor fi  vor fi supuse spre rezolvare instanţelor 
judecătoreşti din România. 

 

2. Înregistrare și acces în Site 

2.1.  Compania furnizeaza un test interactiv care la final are scopul a afisa un rezultat cu facultati. 
Compania furnizeaza Serviciul sub rezerva respectarii de catre Utilizator a prevederilor prezentei 
Conventii. “Utilizator” inseamna orice persoana, inclusiv dvs., care utilizeaza Serviciul / acceseaza paginile 

http://www.edumatch.ro/
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de internet care sunt in legatura cu utilizarea Serviciuliu, atat persoanele care au efectuat testul cat si noii 
utilizatori. 

2.2. Compania poate modifica, suspenda sau intrerupe in orice moment furnizarea Serviciului si / sau 
accesul Utilizatorului la el, in intregime sau in parte, inclusiv disponibilitatea oricarui element in legatura 
cu Serviciul, fara nicio notificare. Compania isi rezerva dreptul, ca potrivit propriei sale optiuni 
discretionare si fara a fi obligata sa justifice in vreun mod, sa refuze acordarea accesului la Servicii oricarei 
persoane, in orice moment. 

2.3. Utilizatorul persoana fizica certifica Companiei ca are cel putin 16 ani prin simpla acceptare a 
prezentei Conventii.Pentru confirmarea înscrierii fiecare Utilizator primește un e-mail de notificare. 
Pentru autentificare și schimbarea parolei este necesară să urmați link-ul din e-mail. 

2.4. Ca si conditie de utilizare a Serviciilor, Utilizatorului i se solicita inregistrarea in baza de date a 
Companiei, alegerea unei parole si a unui email. Utilizatorul va furniza Companiei date corecte, complete, 
actuale si valabile, iar in caz contrar se va considera ca a incercat sa incalce prevederile prezentei 
Conventii, ceea ce va putea avea ca urmare inchiderea imediata a contului sau de Utilizator. 

2.5. Utilizatoriilor le este interzis: (a) sa utilizeze ca si nume de utilizator (email) numele / denumirea 
unei alte persoane cu intentia de a se folosi in mod fraudulos de identitatea acesteia; (b) utilizarea ca si 
nume de utilizator a unui nume pentru care drepturile sunt detinute de o alta persoana decat Utilizatorul, 
fara autorizarea explicita a respectivei persoane. Ori de cate ori considera ca exista aceasta situatie 
Compania va avea dreptul de a refuza inregistrarea sau de a anula toate numele de utilizator si conturile 
aferente de pe Site, potrivit propriei sale optiuni, care nu poate fi cenzurata in nici un mod de catre alta 
persoana, si fara a fi tinuta sa justifice motivele. 
 

2.6. Utilizatorul va fi singurul responsabil de mentinerea confidentialitatii cu privire la parola aleasa si 
de mentinerea securitatii contului propriu. Compania este indreptatita sa considere ca orice persoana 
care furnizeaza parola si numele de utilizator corecte pentru accesarea unui cont este autorizata de 
Utilizatorul respectiv si Compania nu este raspunzatoare pentru nicio actiune a respectivei persoane in 
legatura cu utilizarea Serviciilor 

 

3. Politica de confidențialitate; Informații Utilizatori      

3.1. În cursul utilizării de către dvs. a Site-ului, vi se poate solicita să ne furnizați anumite informații. 
Utilizarea de către Administratorul Site-ului ei a oricărei informații pe care o furnizați va fi guvernată de 
Politica noastră de confidențialitate disponibilă la adresa Politica de Confidentialitate si Protectie a Datelor 
Personale.  

 

4. Tarife si plati 

 

4.1. Avand in vedere ca Serviciile sunt furnizate contra cost, Utilizatorul se obliga sa achite catre 
Companie toate tarifele aplicabile pentru respectivele Servicii, potrivit conditiilor prevazute pe Site in 
legatura cu Serviciul selectat de Utilizator. Tariful va fi specificat pe site. 

4.2. Compania isi rezerva dreptul de a schimba tarifele pentru oricare dintre Servicii si de a stabili noi 
tarife in orice moment, potrivit propriei sale optiuni. Orice modificare de tarife va deveni operanta imediat 
dupa notificarea in acest sens a Utilizatorului (prin e-mail sau prin afisarea acesteia pe Site, potrivit optiunii 
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Companiei). Utilizatorul este obligat sa verfice periodic tarifele. 
 

4.3. Sunt aplicabile urmatoarele reguli pentru transferul de la Utilizator catre Companie a tarifelor 
corespunzatoare Serviciilor prestate in favoarea Utilizatorului: (a) Utilizatorul va transfera Companiei 
contravaloarea Serviciilor, pe baza facturii emise de Companie; (b) Utilizatorul intelege si accepta ca 
rambursarea de catre Companie a sumelor platite de acesta catre Companie pentru serviciile prestate, 
indiferent de motivul invocat sau de cuantumul sumei, nu este posibila.  

4.4. Utilizatorul intelege si este de acord sa suporte toate taxele,si impozitele aplicabile sau orice alte 
taxe impuse potrivit prevederilor legale in materie in legatura cu utilizarea Serviciilor de catre Utilizator, 
precum si toate comisioanele sau spezele de orice fel prevazute pe Site sau datorate in orice mod in 
legatura cu sumele transferate cu orice titlu Companiei. 

 

5. Politica de livrare 
 

5.1.        Utilizatorul este obligat sa isi furnizeze in pagina de Plata, dupa efectuarea testului, mailul 
corect. Va rugam sa furnizati informatii actuale, clare si complete. In cazul in care informatiile furnizate 
de se dovedesc false, incomplete sau depasite nu veti putea primi factura aferenta serviciilor. 

5.2.        Dupa ce Utilizatorul plateste accestul catre test, conform conditiilor din Punctul 4, va avea 
acces la rezultatele testului efectuat. 

5.3.        Compania are obligatia de a furniza rezultatele testului dupa ce acestea au fost platite. 

5.4.        Testul poate fi facut doar o singura data dupa efectuarea platii. 

5.5.        Tariful testului este precizat clar pe site, in RON. Pentru tariful precizat nu se aplica TVA. 

5.6.        Prin transmiterea unei comenzi, Utilizatorul declara pe propria raspundere si garanteaza ca 
are peste 18 ani si ca este rezident al tarii din care face comanda si plata pentru accesul pentru test.In 
cazul in care exista suspiciuni/reclamatii referitoare la tranzactiile efectuate de dumneavoastra va 
rugam sa ne contactati.   

5.7.  Modalitati de plata: 

5.7.1. Plata testului se poate face prin folosirea unui card bancar, folosind serviciul MobilPay sau prin 
SMS, realizata prin procesatorul de plata MobilPay. 

i. Plata prin card bancar: 

       In cazul platii prin card, Utilizatorul va achita valoarea exprimata in RON. Prin folosirea acestei 
metode de plata, Utilizatorul declara ca este titularul de drept al cardului respectiv. Echipa Edumatch 
nu este responsabila pentru reclamatiile legate de utilizarea incorecta sau de catre alte persoane in 
afara titularului a mijloacelor de plata. 

  

ii. Plata de pe mobil: 

       Platile pot fi efecuate prin SMS prin operatorii  Orange, Vodafone, Telekom si DigiMobil. 

       In cazul platii prin SMS, Utilizatorul va achita valoarea testului, exprimata in EUR, calculata la cursul 
BNR din ziua emiterii facturii de catre operatorul de telefonie mobila catre Utilizator. 
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6. Politica de retur/anulare 
 

6.1.        Conform dispozitiilor legale, pentru testele deja efectuate, cu rezultat afisat, nu se returneaza 

platile. 

6.2.        In cazul unei erori in care nu s-a afisat rezultatul sau site-ul nu a functionat si  testul nu a putut fi 

efectuat, Utilizatorul trebuie sa furnizeze Contul IBAN si numele complet pentru returnarea sumei platite. 

6.3.        Daca introduceti, din eroare, o adresa de e-mail gresita, va rugam sa ne contactati in cel mai scurt 

timp, pentru a ne furniza adresa de e-mail corecta, astfel incat sa puteti primi factura. 

7. Drepturi de proprietate intelectuală  

7.1. Site, inclusiv conținutul său, cum ar fi textul, imaginile și codul HTML utilizat pentru a genera 
paginile ("Materiale"), sunt proprietatea Administratorul Site-ului sau a furnizorilor sau licențiatorilor 
noștri și sunt protejate prin brevete, mărci comerciale și / sau drepturile de autor. Cu excepția cazului în 
care se prevede altfel în prezentul document, nu puteți utiliza, descărca, încărca, copia, imprima, afișa, 
efectua, reproduce, publica, modifica, șterge, adăuga, licența, posta, transmite sau distribui orice 
Materiale de pe această Site, în întregime sau în parte, pentru orice scop public sau comercial fără 
permisiunea scrisă specifică a Administratorului Site-ului.  

7.2. Fiecare Utilizator beneficiază de o licență personală, neexclusivă, netransferabilă pentru a accesa 
Site și pentru a utiliza informațiile și serviciile conținute aici. În schimb, ne acordați o licență neexclusivă, 
fără redevențe, pentru a utiliza orice conținut pe care îl postați pe acest site în orice scop, sub rezerva 
termenilor expresi ai prezentului Acord. 

7.3. Utilizatorul se va conforma in intregime tuturor prevederilor legale privind dreptul de autor si 
drepturile conexe, precum si oricaror informari si restrictii referitoare la orice Continut accesat in legatura 
cu Serviciile. 

7.4. Orice persoana care expediaza in orice mod informatii ori materiale catre Site isi asuma obligatia 
de a nu prejudicia in nici un mod drepturile de autor pe care o terta persoana le-ar putea invoca in legatura 
cu materialele si informatiile transmise in orice mod catre Site, iar persoanele care expediaza in orice mod 
informatii ori materiale inteleg si accepta ca incalcarea in orice mod a acestei obligatii nu poate angaja in 
nici un mod raspunderea Administratorului Site-ului, ci numai raspunderea persoanelor respective. 
Utilizatorul care furnizeaza materiale / informatii Administratorului Site-ului declara si garanteaza ca nu 
incalca si nu a incalcat prin aceasta nicio obligatie legala sau contractuala fata de orice terte persoane sau 
entitati sau orice drepturi pe care le pot invoca acestea, inclusiv dar fara a se limita la obligatii de 
confidentialitate. 

7.5. Utilizatorii care expediaza in orice mod informatii ori materiale catre Site sunt de acord sa cedeze 
neexclusiv, pe termen nelimitat si pe toate teritoriile, in momentul trimiterii acestora catre 
Administratorul Site-ului, toate drepturile de utilizare, adaptare, modificare si/sau retransmitere a 
continutului cu care contribuie sau pe care il posteaza pe Site. Administratorul Site-ului nu poate fi 
considerat responsabil pentru eventualele prejudicii cauzate de continutul postat pe Site de catre orice 
persoana, indiferent din ce sectiune, serviciu sau facilitate face parte respectivul continut. 
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8. Limitarea raspunderii 

8.1. Utilizatorul intelege si accepta ca prin intermediu Serviciilor Compania ofera doar o platforma 
online cu un test interactiv , astfel ca  are nicio obligatie ori raspundere privind urmatoarele, dar fara a se 
limita la acestea: Utilizatorii care acceseaza Serviciile prin intermediul Site-ului; continutul fisierelor 
transmise de Utilizatori catre Companie; entitatile care au emis facturile, informatiile receptionate de 
Utilizatori in urma utilizarii Serviciilor; orice consecinte care pot deriva din cele mentionate mai sus; 
actiunile care pot fi / nu pot fi intreprinse de catre oricare Utilizator sau oricare persoane, ca rezultat direct 
sau indirect al utilizarii Serviciilor. Compania nu poate fi trasa la raspundere in orice mod ori masura pentru 
orice fel de actiuni desfasurate de catre Utilizator si nici pentru utilizarea in orice mod a Serviciilor sau 
orice alta activitate in legatura cu Serviciile. Utilizatorul apeleaza la Servicii pe propria raspundere. 
Folosirea oricaror informatii furnizate prin intermediul Serviciilor va fi facuta de Utilizator in intregime pe 
propria raspundere.  

8.2. Compania nu garanteaza implicit sau expres pentru furnizarea Serviciilor. Compania va face toate 
eforturile rezonabile pentru a asigura acuratetea si increderea in Servicii si va incerca sa corecteze erorile 
si omisiunile cat mai repede posibil. Compania furnizeaza testul interactiv cu rezultate orientative. Acest 
test este strict informativ.  

8.3. Serviciile si paginile web aferente acestora sunt puse la dispozitia Utilizatorilor potrivit principiului 
“asa cum sunt”, “asa cum sunt disponibile”, fara nici un fel de garantii, exprese sau implicite, si fara nicio 
raspundere din partea Companiei in legatura cu acestea. Compania nu garanteaza in nici un mod sau 
masura rezultatele utilizarii Serviciilor si Utilizatorul isi asuma toate riscurile si intreaga raspundere juridica 
in legatura cu acestea. In mod expres, Utilizatorii inteleg si accepta ca Compania este absolvita de orice 
raspundere pentru orice fel de daune directe, indirecte, rezultate din utilizarea Serviciului sau orice alt 
aspect in legatura cu Serviciul precum si din utilizarea paginilor aferente acestuia in orice mod sau orice 
efecte juridice derivand din aceasta. 

8.4. Utilizatorii inteleg si accepta ca Compania este absolvita de orice raspundere in eventualitatea 
producerii oricarei opriri, intreruperi, ingreunari, disfunctionalitati sau erori in functionarea Serviciilor si a 
paginilor web aferente, in situatia unei erori tehnice de orice fel sau oricaror erori in furnizarea Serviciului, 
precum si in orice situatie in care nu ar dovedi cert ca orice erori sau probleme de natura tehnica din cele 
mentionate mai sus se datoreaza in mod direct si exclusiv culpei grave a Companiei. In cazurile de forta 
majora Compania si / sau colaboratorii, operatorii, directorii, angajatii, sucursalele, filialele si 
reprezentantii sai, sunt exonerati total de raspundere. Cazurile de forta majora includ, dar nu se limiteaza 
la acestea, erori de functionare ale echipamentului tehnic al Companiei, lipsa functionarii conexiunii la 
internet, lipsa functionarii conexiunilor de telefon, virusii informatici, atacurile informatice de orice fel si 
interferarea cu programe informatice malitioase, accesul neautorizat in sistemele Site-ului, erorile de 
operare, greva etc. 

 

9.  Legatura cu alte site-uri 

9.1. Utilizatorii inteleg si accepta ca Site-ul poate contine legaturi sau trimiteri catre alte site-uri de 
internet, care sunt considerate de Companie utile in legatura cu Continutul Site-ului, dar care nu se afla 
sub controlul sau indrumarea sa. Compania este absolvita de orice raspundere in ceea ce priveste 
continutul sau opiniile exprimate pe toate site-urile de internet mai sus mentionate, precum si 
corectitudinea si exactitatea acestora, iar Utilizatorii inteleg si accepta ca aceste site-uri de internet nu 
sunt monitorizate, controlate sau verificate in orice mod de catre Companie. Includerea unei legaturi sau 
trimiteri catre alte site-uri de internet nu implica aprobarea in vreun fel a acestora de catre Companie. In 
momentul in care Utilizatorii acceseaza aceste site-uri de internet, ei o fac pe riscul lor, cunoscand ca 
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utilizarea serviciilor oferite de aceste site-uri este supusa conditiilor stabilite de administratorii acestor 
site-uri. 

10. Reguli, limite și modificări ale site-ului 

Ne rezervăm dreptul, din orice motiv, la discreția noastră și fără notificare, să reziliem, să modificăm, să 

suspendăm sau să întrerupem orice aspect al site-ului, inclusiv, dar fără a se limita la, informații, date, 

text, fotografii, grafică, video, mesaje sau alte materiale ("Conținut"), caracteristici și / sau ore de 

disponibilitate și nu vom fi răspunzători față de Utilizatori sau față de terți pentru a face acest lucru. De 

asemenea, este posibil să impunem reguli și limite privind utilizarea Site-ului sau să restricționăm accesul 

Utilizatorilor la o parte sau la întregul conținut Site-ului fără notificare. Avem dreptul de a modifica aceste 

reguli și/ sau limitări în orice moment, la discreția noastră. 

Versiune din data de 20.02.2019 

 


