
TERMENI SI CONDITII DE UTILIZARE A 
“WWW.PLATESCONLINE.RO” 

 
Site-ul www.platesconline.ro este proprietatea INTELI MANAGEMENT SYSTEMS SRL. Acest 

document stabileste termenii si conditiile in care puteti utiliza site-ul http://www.platesconline.ro numit 
generic in continuare PLATESCONLINE. 

 

Accesul si utilizarea site-ului www.platesconline.ro se face sub autoritatea acestor reguli, in 
termenii si conditiile de mai jos. Utilizarea site-ului, logarea si accesul la servicii presupune implicit 
acceptarea acestor termeni si conditii, cu toate consecintele care decurg din acceptarea acestora. 

Va rugam cititi cu atentie termenii si conditiile prezentate mai jos. Prin accesarea site-ului 
www.platesconline.ro (prin orice mecanism sau mijloc de conectare) si folosirea acestuia sunteti de 
acord cu termenii si conditiile citite. Daca nu sunteti de acord cu aceste conditii trebuie sa incetati 
accesarea site-ului. 

 
 

1. ACCES 

 
Scopurile permise pentru utilizarea acestui site sunt de introducere si vizualizare a datelor ce 

reflecta situatia patrimonială a contribuabililor inscrisi in acest program. 

1.1 Continutul site-ului www.platesconline.ro este proprietatea INTELI MANAGEMENT 
SYSTEMS SRL si sunteti de acord sa nu copiati , vindeti , reproduceti, distribuiti, transmiteti, difuza, afisa, 
licentia sau sa folositi orice continut din cadrul site-ului in alte scopuri decat cele prezentate in acesti 
Termeni si Conditii. 

1.2 Sunteti de acord sa nu transmiteti cu buna stiinta sau sa incarcati date care contin virusi, 
virus de tip Trojan, worms , time-bombs, key-stroke logger, spyware,adware sau orice alte programe  
sau coduri menite sa afecteze buna functionare a programelor instalate si componente de  tip  
hardware. 

1.3 Sunteti de acord sa nu folositi sau sa accesati continutul acestui site in scopuri comerciale 
pentru d-voastra sau terte parti. 

1.4 Sunteti de acord sa nu transmiteti pe nici un mediu de stocare informatii de pe acest site 
fara acordul scris al INTELI MANAGEMENT SYSTEMS SRL sau a înstituţiilor inscrise în acest program 
denumite generic U.A.T. 

1.5 Sunteti de acord sa nu folositi informatii de pe acest site pentru a pune in pericol sau 
degrada imaginea persoanelor inscrise in acest program. 

1.6 Sunteti de acord sa nu revendicati sau sa colectati informatii sau date ale utilizatorilor 
acestui site. 

1.7 Prin termenul "utilizator" al acestui site se intelege orice persoana fizica sau juridica care va 
accesa acest site. 
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2. DREPTURI DE AUTOR, MARCA SI PROPRIETATE INTELECTUALA 

 
PLATESCONLINE ofera acces doar prin crearea de cont la site-ul www.platesconline.ro si va 

autorizeaza sa vizualizati si sa introduceti date conform termenilor prezentati la articolul 1.1. 

2.1 Dreptul de copyright pentru informatiile existente pe acest site este detinut de INTELI 
MANAGEMENT SYSTEMS SRL şi de U.A.T.-urile înscrise in acest program. Continutul acestui site, textele, 
grafica, fotografiile, software-ul, logo- urile si orice alte materiale prezente pe site sunt protejate de 
legea dreptului de autor si sunt proprietatea INTELI MANAGEMENT SYSTEMS SRL. 

2.2 Este interzisa crearea de legaturi cu acest site ale altor site-uri sau invers, fara un acord 
prealabil scris. 

2.3 In situatiile in care acest lucru se intampla fara acordul scris explicit al INTELI MANAGEMENT 
SYSTEMS SRL. INTELI MANAGEMENT SYSTEMS SRL va ataca pe cai legale orice tentativa ce nu se 
incadreaza in articolul 2.3. 

2.4 INTELI MANAGEMENT SYSTEMS SRL isi rezerva dreptul de a impiedica prin orice mijloace 
contactarea si utilizarea acestui site si de a solicita sanctionarea conform legislatiei in vigoare a 
persoanelor implicate, daca exista dovada ca scopul este distrugerea sau alterarea site-lui, a continutului 
sau securitatii acestuia sau incercarea de a ataca sau discredita PLATESCONLINE sau produsele, serviciile 
furnizate. 

2.5 Orice eventual litigiu in legatura cu acest site este de competenta instantelor de drept 
comun din Romania. 

 
 

3. DISPONIBILITATEA SERVICIULUI 

 
INTELI MANAGEMENT SYSTEMS SRL isi rezerva dreptul de a modifica sau de a intrerupe, 

temporar sau permanent, partial sau in totalitate, serviciile puse la dispozitie prin intermediul acestui 
site, cu sau fara o notificare prealabila. 

3.1 INTELI MANAGEMENT SYSTEMS SRL poate schimba in orice moment continutul si conditiile 
de folosire a site-ului. Noile conditii devin valabile in momentul in care au fost facute publice prin 
inscriere in acest site si nu au caracter retroactiv. 

3.2 INTELI MANAGEMENT SYSTEMS SRL nu este si nu poate fi facut responsabil pentru datele 
introduce eronat, gresit sau lipsa acestora de catre utilizator. 

 
 

4. CONFIDENTIALITATE SI INFORMATII PERSONALE 
 

Informatiile personale puse la dispozitia site-ului PLATESCONLINE pentru a putea primi si utiliza unele 
servicii sunt protejate in conditiile legii Legea 677/2001. 

 
4.1 Prin completarea campurilor din formularele de inregistrare on-line utilizatorii sunt de acord 

ca datele personale pe care le inregistreaza, sa intre in baza de date PLATESCONLINE si sa primeasca 
mesaje cu privire la situatia patrimonială proprie.  
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4.2 Dupa completarea formularului de inregistrare, utilizatorul are la dispozitie un cont pentru 
utilizarea serviciilor. Utilizatorul este in intregime responsabil pentru pastrarea confidentialitatii asupra 
parolei asociate accesului la serviciile www.platesconline.ro, conditionate de logare. 

4.3 In cazul accesarii neautorizate a contului de catre terte persoane, PLATESCONLINE nu isi 
asuma nici o responsabilitate fata de consecintele care pot aparea. 

4.4 PLATESCONLINE se obliga sa nu faca publice adresa de e-mail, nr. de telefon sau orice alte 
date personale ale utilizatorilor si sa nu le dezvaluie unei terte parti, daca aceasta nu se afla intre 
partenerii agreati in mod expres, in afara cazului in care acest lucru este necesar pentru a respecta legea 
si/sau procedurile judiciare. 

4.5 PLATESCONLINE nu-si asuma nici un fel de responsabilitate pentru situatiile in care 
utilizatorul isi publica adresa sau orice alte date personale, din proprie initiative unei terte parti. 

4.6 La inregistrare, utilizatorii au posibilitatea sa aleaga numele de utilizator (UTILIZATOR) si 
parola (PAROLA). Utilizatorii accepta sa nu imprumute niciodata parola (PAROLA) unui alt utilizator, 
pentru propria protectie si pentru validitatea informatiilor transmise. De asemenea, accepta sa nu 
utilizeze niciodata parola altui membru pentru a prelucra sau copia informatii in cadrul site-ului. 

4.7 PLATESCONLINE isi rezerva dreptul de a modifica, revizui, completa aceste reguli in orice 
moment. Orice modificare va fi facuta publica in aceasta pagina si va intra efectiv in vigoare din 
momentul postarii ei pe site. 
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