Termeni şi Condiţii de Funcţionare a aplicaţiei e-Trafic

VĂ RUGĂM SĂ CITIŢI ACEST DOCUMENT CU ATENŢIE. ACESTA CONŢINE INFORMAŢII IMPORTANTE CU
PRIVIRE LA DREPTURILE ŞI OBLIGAŢIILE DUMNEAVOASTRĂ. DE ASEMENEA CONŢINE ŞI O CLAUZĂ CU
PRIVIRE LA SOLUŢIONAREA DISPUTELOR.
Aplicația e-Trafic este furnizată de către I.P. Centrul de Guvernare Electronică (în continuare – CGE).
Bine aţi venit la e-Trafic. Ne bucurăm că aţi ales aplicaţia noastră. Suntem devotaţi să vă punem la
dispoziţie ce mai bună experienţă posibilă. Înainte de a începe, trebuie să citiţi şi să fiţi de acord cu aceşti
termeni și condiții de funcţionare (în continuare – Termeni).
Acceptarea Termenilor și Condițiilor de Funcţionare
Prin descărcarea şi folosirea aplicaţiei e-Trafic acceptaţi şi sunteţi de acord să vă supuneţi acestor Termeni.
CGE poate să modifice aceşti Termeni oricînd iar prin continuarea folosirii aplicaţiei e-Trafic, după ce sunt
efectuate schimbări ai acestor Termeni, sunteţi de acord să vă supuneţi acelor schimbări.
Confidenţialitate
Orice informaţie pusă la dispoziţie de către dumneavoastră sau colectată de către noi atunci cand folosiţi
aplicaţia e-Trafic, aceasta este supusă politicii de confidenţialitate.
Aplicaţia e-Trafic nu stochează informaţii cu caracter personal, înafara de numărul unic de identificare al
documentului de la poliție (din 16 cifre) şi VIN (vehicle identification number – 17 simboluri), precum și ID
-ul de înregistrare eliberat de Google or Apple (push-notification services) în scopul primirii mesajelor de
tip notificări. Prin exprimarea consimțămîntului asupra prezenților Termeni, Dumneavoastră vă exprimați
acordul de a permite CGE de a prelucra și stoca aceste date. Ele sunt folosite pentru a vă transmite
informaţii referitoare la încălcările și amenzile Dumneavoastră.
Comunicarea Electronică
Prin descărcarea şi/sau folosirea aplicaţiei e-Trafic, sînteţi de acord să primiţi comunicări electronice şi
notificări de la Centrul Unic de Monitorizare şi Control al Traficului al Serviciului Tehnologii Informaționale
al Ministerului Afacerilor Interne. Sînteţi de acord că orice notificare, acord, divulgare sau alte comunicări
pe care vi le trimitem pe cale electronică prin aceasta aplicație satisfac orice cerinţe legale de valabilitate
și au valoare juridică integrală.
Conduita Dumneavoastră
Prin descărcarea şi folosirea aplicaţiei e-Trafic, sînteţi de acord să nu încărcaţi, postaţi, trimiteţi e-mail sau
transmiteţi orice material ce conţine viruşi sau alte coduri de computer, fişiere sau programe menite să
întrerupă, distrugă sau să limiteze funcţionalitatea oricărui software sau hardware sau echipament de
telecomunicaţie asociat cu aplicaţia e-Trafic. De asemenea, sunteţi de acord să nu interferaţi cu serverele

sau reţelele ce au legătură cu aplicaţia e-Trafic sau să nu încălcaţi nicio procedură, politică sau regulament
al reţelelor ce au legătură cu aplicaţia e-Trafic. De asemenea, sunteţi de acord să nu: A)pretindeţi că
sunteţi altă persoană In timp ce folosiţi aplicaţia e-Trafic; B) folosiţi aplicaţia e-Trafic în scopuri ilegale; C)
revindeţi sau exportaţi software-ul asociat cu aplicaţia e-Trafic.
Costurile Folosirii Aplicaţiei e-Trafic
În prezent, CGE vă pune la dispoziţie aplicaţia e-Trafic gratuit. Cu toate acestea, atunci cînd folosiţi
aplicaţia e-Trafic este posibil să plătiţi costurile impuse de operatorul dumneavoastră de internet. Plata
unor asemenea costuri este responsabilitatea dumneavoastră exclusivă. Este posibil ca aplicaţia e-Trafic
să nu fie accesibilă în unele ţări, acest lucru depinzînd de compatibilitatea aplicaţiei e-Trafic cu alte reţele
străine. Abilitatea de a descărca aplicaţia e-Trafic poate fi restricţionată sau prejudiciată atunci cand
folosiţi opţiunea de roaming în străinătate.
Lipsa Garanţiei şi a Răspunderii
CGE furnizează aplicaţia e-Trafic ca atare şi fără nicio garanţie sau condiţie expresă, implicită sau statutară.
CGE nu este responsabilă pentru nicio eroare sau omisiune apărute la aplicaţia e-Trafic; orice defecţiuni,
întîrzieri sau întreruperi apărute la aplicaţia e-Trafic; orice pierderi sau defecţiuni ce reies din folosirea
necorespunzătoare a aplicaţiei e-Trafic, inclusiv, dar fără a se limita la, orice defectare a telefonului
dumneavoastră mobil; orice manieră de a folosi aplicaţia e-Trafic. Ne rezervăm dreptul de a furniza
aplicaţia e-Trafic la discreţia noastră. CGE nu își asumă nicio răspundere pentru cazurile cînd Centrul Unic
de Monitorizare şi Control al Traficului al Serviciului Tehnologii Informaționale al Ministerului Afacerilor
Interne nu a trimis din orice motive notificările pentru încălcări.
CGE nu va fi responsabil în niciun caz pentru pierderea folosirii sau orice pierderi speciale, incidentale,
indirecte sau importante ce reies din sau au legătură cu aplicaţia e-Trafic sau prezenții Termeni, sau orice
teorie de răspundere, chiar dacă posibilitatea pierderii a fost menţionată sau nu. CGE nu va purta nicio
responsabilitate față de obligația utilizatorului aplicației de achitare a amenzilor rutiere notificate prin eTrafic.
Despăgubire
Sunteţi de acord să despăgubiţi şi să protejaţi CGE şi orice asociaţi, administratori, reprezentanţi, angajaţi
sau agenţi şi parteneri comerciali ai acestuia de şi împotriva oricăror reclamaţii sau temeiuri pentru
acţionarea în judecată a părţilor terţe, inclusiv onorariile avocaţilor, onorarii judecătoreşti, ce reies, direct
sau indirect, din folosirea de către dumneavoastră a aplicaţiei e-Trafic sau încălcarea de către
dumneavoastră a oricărei legi sau drepturi ale părţilor terţe.
Dispute
Sunteţi de acord că aceşti Termeni sau orice reclamaţie, dipută sau controversă între dumneavoastră şi
CGE ce reies sau au legătură cu aceşti Termeni, interpretarea sau încălcarea acestora, întreruperea sau
valabilitatea, relaţie ce rezultă din aceşti Termeni, aplicaţia e-Trafic, publicitatea e-Trafic sau orice
activitate legată de acestea, vor fi guvernate şi rezolvate în conformitate cu legislația Republicii Moldova.

Dispoziții Finale
În cazul în care orice prevedere conţinută în aceşti Termeni este considerată invalidă sau neexecutorie,
asemenea prevedere va fi anulată, iar celelalte prevederi vor fi considerate aplicabile în continuare.
Titlurile au doar scop de referinţă şi nu definesc, limitează, interpretează sau descriu scopul acelei secţiuni.
Incapacitatea noastră de a îndeplini una dintre prevederile acestor Termeni nu va constituie renunţarea
la acea prevedere sau la oricare alta. Aceşti Termeni expun întreaga înţelegere dintre dumneavoastră şi
CGE în cea ce priveşte utilizarea aplicației e-Trafic.

