„Declarație de declinare a răspunderii"
CNTEE TRANSELECTRICA SA (denumită în continuare „CNTEE TRANSELECTRICA” sau „Compania”) a
introdus pe site-ul www.transelectrica.ro secţiunea de Coduri paneuropene (denumită în continuare
„Secţiunea”) pentru a facilita accesul publicului la informații şi iniţiative legate de activitățile Companiei în
domeniul activităţii de implementare a codurilor europene de reţea.
Utilizarea Secţiunii presupune acceptarea în totalitate a termenilor şi condiţiilor expuse mai jos. Termenii şi
condiţiile pot fi modificate în orice moment de către Companie, fără notificarea prealabilă a persoanelor care îl
utilizează (denumite în continuare "Utilizatori"). În cazul în care nu sunt de acord cu termenii şi condiţiile
impuse, Utilizatorii trebuie să înceteze accesarea acestui serviciu.
Scopul Companiei este ca materialele şi informații publicate în cadrul Secţiunii să fie întotdeauna actuale și
corecte.
Aceste materiale:
 au caracter exclusiv general;
 nu sunt, în mod obligatoriu, complete, exacte sau actualizate;
 fac trimitere, uneori, la site-uri externe care nu intră în sfera de control și nici în responsabilitatea
Companiei;
 nu reprezintă recomandări profesionale sau juridice (în cazul în care aveţi nevoie de un aviz în
anumite domenii, vă invităm să consultaţi un specialist care are calificarea corespunzătoare).
Un document disponibil în cadrul Secţiunii nu reproduce în mod obligatoriu textul unui document oficial.
Anumite informaţii, precum şi documentele disponibile în cadrul Secţiunii, nu pot fi considerate drept o
reproducere propriu-zisă a textelor oficiale. În cazul în care există deosebiri între versiunea electronică şi
textul tipărit, este considerat autentic doar textul tipărit si publicat în mod oficial.
Prin intermediul Secţiunii pot fi făcute disponibile opinii sau interpretări ale terţilor. Cu toate acestea,
Compania nu își asumă nicio răspundere sau obligație în legătură cu materialele sau opiniile publicate pe site.
Utilizatorii vor folosi informaţiile furnizate în cadrul Secţiunii pe propria răspundere, iar în cazul unei daune
generate de utilizarea serviciilor sau informaţiilor furnizate, Utilizatorii acceptă că CNTEE Transelectrica va fi
absolvită de orice răspundere.
Compania nu poate fi declarată răspunzătoare de daunele directe sau indirecte cauzate de utilizarea acestei
Secţiuni şi nu îşi asumă nici o răspundere în cazul în care anumite informaţii sunt furnizate cu întârziere, sunt
pierdute, şterse sau nu pot fi stocate pe serverele noastre din orice motive. De asemenea, nu îşi asumă nici o
răspundere pentru consecinţele care pot apărea datorită întârzierii, pierderii sau inexactităţii informaţiilor
publicate sau existente în cadrul Secţiunii.
Este posibil ca fişierele sau formatele în care au fost create sau structurate anumite date sau informaţii să nu
fie lipsite de erori. În acest caz, nu vă putem garanta că serviciul va funcţiona fără întreruperi sau fără a fi
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afectat în alt mod de astfel de probleme. Se iau toate măsurile pentru limitarea, pe cât posibil, a
inconvenientelor ocazionate de erori tehnice.
Compania nu își asumă responsabilitatea în cazul în care Secţiunea nu poate fi accesată de către Utilizatori,
pe o perioadă nelimitată de timp, din orice motive tehnice sau comerciale.
Compania îşi declină orice răspundere în cazul erorilor de transmitere a datelor provocate de caracterul
distinct al reţelelor web sau de incompatibilităţile legate de programul de navigare al Utilizatorilor. În cazul
utilizării altor legături web sau trimiteri, se vor aplica condiţiile generale de utilizare corespunzătoare acelor
site-uri. Compania nu poate garanta/controla actualitatea/exactitatea informaţiilor prezente pe site-urile unor
terţi, la care se face trimitere pe site-ul său.
Deşi obiectivul nostru este să asigurăm caracterul actual şi exact al informaţiilor, nu putem prezenta nicio
garanţie în acest sens. În cazul identificării unor erori, vă rugăm să ne contactaţi şi vom face toate eforturile
pentru a le corecta.
Această Declaraţie de declinare a răspunderii nu este destinată să limiteze răspunderea Companiei într-un
mod care contravine condițiilor prevăzute de legislația aplicabilă și nu exclude obligaţiile impuse de lege.”
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