OIRPOSDRU Regiunea Vest
Termeni şi condiţii de utilizare a site-ului www.oirposdru-vest.ro
www.oirposdru-vest.ro este site-ul oficial al OIRPOSDRU Regiunea Vest. Folosirea acestui site
presupune acceptarea in totalitate a termenilor şi condiţiilor prezentate mai jos, care, pot fi schimbate în
orice moment de către OIRPOSDRU Regiunea Vest, fără notificarea prealabilă a persoanelor care îl
utilizează. Utilizatorii vor avea acces permanent la termenii şi condiţiile de utilizare, pentru a le putea
consulta în orice moment.
Accesând şi navigând pe acest site, utilizatorii acceptă, în totalitate, termenii de utilizare prezentaţi în
continuare. În cazul în care nu sunt de acord cu termenii şi condiţiile impuse, utilizatorii trebuie să
înceteze accesarea site-ului.
OIRPOSDRU Regiunea Vest, întreţine acest site cu scopul de a înlesni accesul public la informaţii privind
activităţile sale, depunându-se eforturi pentru ca aceste informaţii să fie corecte şi oferite la timp. La
semnalarea existenţei unor erori, se va încerca corectarea acestora; cu toate acestea, OIRPOSDRU
Regiunea Vest nu îşi asumă nici o răspundere cu privire la informaţia de pe acest site.
Informaţia oferită este exclusiv de natură generală, informativă şi nu este în mod obligatoriu
atotcuprinzătoare, corectă, completă, sau actualizată, fiind furnizată pe principiul “aşa cum este” sau
“aşa cum este disponibilă”.
Site-ul www.oiposdru-vest.ro poate conţine legături spre alte site-uri asupra conţinutului cărora
OIRPOSDRU Regiunea Vest nu deţine nici un control şi pentru care nu îşi asumă nici o responsabilitate.
Aceste legături nu reprezintă în mod implicit o asociere între site-ul nostru şi acele pagini de internet. Nu
suntem răspunzători de practicile de confidenţialitate ale acestor site-uri.
Utilizatorii vor folosi informaţiile furnizate în cadrul site-ului pe propria răspundere, iar în cazul unei
daune generate de utilizarea serviciilor sau informaţiilor furnizate, utilizatorii acceptă ca OIRPOSDRU
Regiunea Vest va fi absolvit de orice răspundere.
Organismul Intermediar Regional POS DRU Regiunea Vest nu îşi asumă nici o responsabilitate în cazul în
care serviciile site-ului nu pot fi accesate de către utilizatori, pe o perioadă nelimitată de timp, din orice
motive, tehnice sau comerciale.
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Conţinutul acestui site este proprietatea OIR POS DRU Regiunea Vest. Modificarea neautorizata a acestui
site constituie infracţiune şi se pedepseşte conform Legii nr. 8/1996 si Art. 29 din Legea nr. 365/2002.
Acest site nu reprezintă în mod necesar poziţia oficială a Comisiei Europene. Întreaga răspundere asupra
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