
www.ecoMe2.com                                                       Conditii Generale Contractuale – OurOffset Ltd_v1.1_2014 

Condiţii Generale Contractuale 
 

ecoMe2.com 
 

CUPRINS 
 

1. Preambul 
2. Numele, adresa furnizorului de serviciu 
3. Datele de contact al serviciului de clienţi (adresa, numărul de telefon) 
4. Definirea noţiunilor 
5. Scopul CGC, valabilitatea materială, personală, teritorială şi temporală 
6. Încheierea contractului 
7. Drepturile şi obligaţiile părţilor 
8. Taxe de furnizare si cheltuieli administrative 
9. Înştiinţări, publicări, declaraţii 
10. Modificarea contractului 
11. Încetarea contractului 
12. Regulile legate de protecţia datelor si confidenţialitate 
13. Protecţia consumatorilor, soluţionarea plângerilor 
14. Accesibilitatea CGC 
15. Dispoziţii finale si tranzitorii 
16. Acte normative directive 
17. Anexe 
 

1. Preambul 

www.ecoMe2.com este o platformă comercială accesibilă prin Internet a cărei servicii sunt accesibile în 
toate ţările lumii şi care în limitele tehnice şi a celor oferite prin actele normative în materie în vederea 
creşterii numărului Membrilor a elaborat următoarele Condiţii Generale Contractuale care, pentru 
Membrii  care le accepta, asigură acces la programele ecoMe2 şi în sistemul aferent. 
 
Telul comertului cu carbon credite (denumite in continuare c.c.) este scaderea emisiei de substante 
poluante in atmosfera.Comertul cu cc se efectueaza pe doua nivele.Exista pe de o parte piata obligatorie 
care functioneaza asemanator sistemului de bursa, pe de alta parte exista piata libera,voluntara a cc. 
 
EcoMe2.com isi desfasoara afacerile pe piata voluntara a cc,  cumparand mari cantitati de cc emise de asa 
numitele proiecte verzi, si prin intermediul partenerilor sai face comert cu acestea si le utilizeaza pentru 
scaderea emisiilor nocive. CC apartinatoare sistemului ecoMe2.com sunt cele existente anterior in 
evidentelea CC Denmark, pe platforma Markit. Markit este un registru international  de evidenta , cu 
sediul in Londra ,care ofera o infrastructura pentru  minimalizarea riscurilor tranzactiilor  efectuate pe  
internet si cresterea eficientei si transparentei acestora. 
 
CC Denmark a functionat cu ajutorul unei platform online a carui URL original a fost www.botanoo.com . 
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In data de 29.iulie 2013, OurOffset Ltd (nr. Inregistrare  128550, Sediu: Office 14., First Floor, Trinity 
House, Victoria Mahe, Seychelles) a preluat dreptul de operare asupra sistemului de inregistrare a cc. 
 
Noul furnizor de servicii a verificat termenii si conditiile din momentrul preluarii, a verificat daca ele 
corespund normelor de drept, mentinerea normelor specifice  sistemului si a extinderii acestora, pentru a fi 
mult mai clare si familiare. 
 
Accesul in noul sistem  dar  si o noua inregistrare, dupa preluare, se poate face doar dupa 
cunoasterea si acceptarea voluntara a noilor Conditii Generale Contractuale. 
  

2. Numele, adresa furnizorului de serviciu 

Datele generale ale furnizorului de serviciu 
Nume: OurOffset Ltd. 
Sediu: Office 14., First Floor, Trinity House, Victoria Mahe, Seychelles 
Nr.inregistrare: 128550 
Reprezentant legal: Rampasek László 
Adresa paginii web : www.ecome2.com 
Banca administratoare de cont: MKB BANK Zrt. Hungary 
Date bancare: 
IBAN: HU70 1030 0002 1060 1824 4882 0017 EUR (euro) 
SWIFT: MKKB HU HB 
  

3. Datele de contact ale serviciului de clienţi (adresa, numărul de telefon) 

OurOffset Ltd. (Office 14., First Floor, Trinity House, Victoria Mahe, Seychelles), 
Pentru asistenta tehnica si pentru solutionarea reclamatiilor :http://support.ecome2.net 
  

4. Definirea noţiunilor 

Carbon credit: (cota de emisie )Instrument de masura folosit si  recunoscut international  care reprezinta 
o tona de emisie nociva.Esenta achizitionarii si utilizarii lui este medierea trecerii banilor din directia 
energiei obtinuta din materii prime de natura fosila la energia curata. Carbon Creditul are valoare dar nu 
exista in forma fizica , nu este transferabil, astfel proprietatea nu poate fi gasita in sistemul nostru.Carbon 
creditul este o unitate de masura care reprezinta echivalentul 1tone de CO2. Carbon creditul se elibereaza 
atunci cand este retras, cu alte cuvinte va fi offsetat. Prin aderare la sistem si prin achizitionarea 
pachetului de aderare el nu poate fi cumparat, pentru asta nu poate fi  constatat dreptul de proprietate. 
(Detaliaza-mi, te rog sau reformuleaza ultima fraza. Multumesc!) 
 
Dreptul de proprietate asupra Carbon Creditului: Drept cu valoare de patrimoniu, care ofera 
proprietarului acestuia in mod exclusiv si absolut dreptul sa compenseze, prin utilizarea carbon creditelor, 
emisia sa personala de gaze cu efect de sera sau a altora, la timpul si la valoarea hotarate de el. 
 
Dreptul de proprietate asupra Carbon Creditului: Drept cu valoare de avere, care da dreptul 
posesorului sa compenseze prin utilizarea carbon creditelor emisia personala sau a altora, la timpul si 
valoarea hotarata de el. 
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Carbon Cupon: : unitate de decontare ce poate fi cumparata la aderare sau ulterior  si care poate fi 
schimbata ulterior in carbon credit in momentul utilizarii lui. Cupoanele sunt optiunea care indreptateste 
la  cumpararea de carbon credite, contravaloarea lor nu este returnabila. 
 
Parte: Membrul respectiv Furnizorul de serviciu. 
 
Parti: Membrul şi Furnizorul de serviciu împreună 
 
Serviciu comercial electronic: servicii legate de societatea informaţională, a căror scop este vânzarea 
comercială, procurarea, schimbarea sau utilizarea într-un alt mod a bunurilor mobile ce pot circula – 
incluzând aici bani şi hârtii de valoare, respectiv forţe naturale ce pot fi valorificate asemenea bunurilor -, 
a serviciilor, a bunurilor imobile, a drepturilor cu valoare de patrimoniu (numite în continuare împreună: 
marfă). 
 
Mijloc electronic: procesarea, stocarea, respectiv transmiterea electronică a datelor  prin utilizarea 
mijloacelor prin cablu, radiotehnice, optice sau alte mijloace electromagnetice. 
 
Stat membru al Comunitatii Economice Europene: state membre ale Uniunii Europene şi alte state 
participante în convenţia referitoare la Comunitatea Economică Europeană. 
 
Informatie: orice fel de date, semne, imagini ce pot fi procesate, stocate prin cale electronică, fără a ţine 
cont dacă conţinutul acestora beneficiază de protecţia de drepturi de autor. 
 
Servicii legate de societatea informationala: serviciu oferit pe cale electronică, pentru cei aflaţi la 
distanţă, de obicei asigurat în schimbul unui contraserviciu, la care beneficiarul serviciului nu are acces 
individual. 
 
Ambasador de carbon: Membrul care în sistemul ecoMe2 dispune de cel puţin un pachet de „opţiune 
Ambasador”. 
 
Comerciant de carbon: Membrul care în sistemul ecoMe2 dispune de cel puţin un pachet de opţiune 
„Comerciant de carbon”. 
 
Materiale de marketing centrale: materiale de marketing emise sau aprobate de Furnizorul de serviciu, 
ce pot fi folosite în sistem exclusiv ca materiale de marketing. 
 
Servicii orientate asupra Ungariei: 
toate acele prestări de servicii despre care în baza limbii utilizate, a monedei şi a altor circumstanţe este 
probabil că se doreşte a fi accesibile pentru utilizatorii din Ungaria. 
 
Pozitie: posibilităţile oferite de sistem, pachete de opţiuni de valori diverse, pe care Membrul le poate 
activa concomitent cu intrarea în sistem sau în maximum 120 de zile calendaristice după aderarea la 
sistem. 
 
Inregistrare: aderare la sistem, pe parcursul căreia se deschide biroul propriu de Internet al Membrului, 
cu nume de utilizator individual şi parolă. Inregistrarea potentialilor parteneri se poate face doar dupa 
acceptarea Conditiilor Generale Contractuale de catre acestia. 
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Sistemul: reţeaua construită, în care Membrii se conectează prin identificare comercială şi prin 
recomandare. 
 
Membru: persoana fizica, respectiv comerciala sau organizaţie fără personalitate juridică care beneficiază 
de servicii în legătură cu societatea informaţională, în sensul Legii nr. CVIII din anul 2001, beneficiarul 
care pe parcursul încheierii contractului acţionează în nume propriu,cetăţean major, cu capacitate de 
exerciţiu şi capacitate juridică din cadrul Uniunii Europene, care are dreptul conform cetăţeniei să accepte 
aceste Condiţii Generale Contractuale fără nici un fel de restricţii şi să încheie contractul cu Furnizorul de 
serviciu şi care şi-a format intenţia de încheiere a contractului  liber de orice fel de greşeală, inducere în 
eroare si/sau ameninţare. 
 
Furnizor de serviciu: persoana fizica, respectiv comerciala sau organizaţie fără personalitate juridică 
care oferă servicii în legătură cu societatea informaţională, în sensul prezentului CGC, respectiv 
OurOffset Ltd. 
 
Sponsor: persoana care invită Membrul în sistem. Un Membru are doar un Sponsor, un Sponsor poate 
avea mai mulţi Membrii. 
 
Linie sponsoriala: sistemul persoanelor aflate între ei în legătură de reţea. 
 
Pachet comercial: valoarea şi conţinutul pachetelor comerciale este stabilita sau schimbata ulterior de 
Furnizorul de serviciu, conţinutul actual al acestora putand fi vizionat în permanenţă pe pagina de 
Internet. 
 
Intreprindere: persoana fizică, respectiv comercială sau organizaţia fără personalitate juridică, incluzând 
aici şi sucursala din Ungaria a întreprinderii cu sediul în străinătate, care acţionează conform scopurilor în 
legătură cu activitatea sa individuală sau prin activitatea sa comercială. 
 
Conducator: persoana desemnată în baza performanţelor obţinute prin atingerea nivelurilor în sistem. 
 
Pagina web: conţinutul afişat pe pagina de Internet www.ecome2.com 
 
Biroul web: spaţiul propriu al Membrului, care apare în sistem, pe care il poate folosi după numele de 
utilizator şi parolă. Aici apar toate datele specifice pentru Membrii. 
 
Preluare: In data de 29.iulie 2013 OurOffset Ltd. (nr. Inregistrare 128550, Sediu: Office 14., First Floor, 
Trinity House, Victoria Mahe, Seychelles) a preluat dreptul de operare asupra sistemului de inregistrare a 
cc. 
  

5. Scopul CGC, valabilitatea materială, personală, teritorială şi temporală 

Scopul CGC 
Scopul prezentului CGC este reglementarea pe deplin a raporturilor contractuale dintre Membru şi 
Furnizorul de serviciu, asigurarea transparentei contractului si asigurarea transparentei  sistemului 
ecoMe2. 
Valabilitatea materială, personală, teritorială şi temporală a CGC-ului. 
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Valabilitatea materială a prezentului CGC se extinde asupra transmiterii creditului de carbon ce poate fi 
valorificat pe piaţa independentă, pe rezervarea opţională a creditului de carbon prin cuponul de carbon, 
de asemenea pe beneficierea de servicii şi a sistemului asigurat pe pagina de Internet. 
 
Membrul este autorizat să cumpere cupoane de carbon prin pagina de Internet şi să le preschimbe  ulterior 
în credite de carbon, să-şi valorifice creditele de carbon in scop personal sau in favoarea altor persone 
folosindu-se de dreptul pe care il detine asupra cc, deasemenea prin construirea reţelei să atragă alţi 
membri în sistem. 
 
Valabilitatea personală: firma care a pus în funcţiune pagina de Internet, www.ecoMe2.com, respectiv 
membrii care intră în sistem (vezi definirea termenilor). 
 
Membrul ia la cunoştinţă că sub incidenţa prezentului CGC NU are voie să participe în alt Sistem care 
desfăşoară activitate identică sau similară cu Furnizorul de serviciu, respectiv NU are voie să desfăşoare 
activitate identică ca obiect care afectează valabilitatea materială a prezentului CGC. Constituie exceptie 
de la această regulă măsura în care Membrul, sub incidenţa prezentului CGC, desfăşoară activitate de 
valorificare cu aprobare. 
 
Valabilitate teritoriala: după aprobarea CGC-ului  în fiecare tara din lume. 
 
Valabilitate in timp: Contractele încheiate în baza prezentului CGC se încheie pentru o perioadă 
nedeterminată. 
 
Între părţi se realizează exclusiv un raport juridic de drept civil stabilit în prezentul Condiţii Generale 
Contractuale, în baza căreia Membrul ia la cunoştinţă că în conformitate cu prezentele Condiţii Generale 
Contractuale şi cu prevederile Pachetului de Contract ecoMe2,  participarea Membrului în sistemul 
ecoMe2, respectiv în privinţa recomandării eventualilor alţi Membrii, acţionează independent, în calitate 
de participant independent pe piaţă. Părţile răspund personal pentru activitatea pe care o desfasoara, în 
legătură cu acestea ecoMe2, orice colaborator al acestuia sau mandatat al lui neavand niciun fel de 
răspundere. 
  

6. Încheierea contractului 

Contractul dintre Membru şi Furnizorul de serviciu se încheie concomitent cu acceptarea CGC prin 
inregistrarea sau intrarea pe pagina de web. Anexele constituie parte integrantă a prezentului CGC. 
Membrul trebuie să apese pe butonul „Înregistrare”, dupa care îşi va da datele personale, pe care, după un 
proces de verificare, le va trimite în formă definitivă pentru Furnizorul de serviciu. Concomitent cu 
înregistrarea, Membrul trebuie să-şi dea datele menţionate în partea referitoare la gestionarea datelor, în 
prezentul CGC. Astfel în biroul de Internet Membrul va avea un spaţiu propriu, pentru accesarea căruia 
este obligatoriu să dea numele de utilizator şi parola. În măsura în care numele de utilizator deja există, 
sistemul va avertiza Membrul că trebuie să-şi aleagă un alt nume de utilizator. 
 
Membrul este obligat sa isi schimbe parola dupa activarea sa, altfel parola temporala isi pierde 
valabilitatea dupa o saptamana si biroul sau web va fi inchis.Acest demers asigura ca parola data de 
Membru sa nu fie cunoscuta de nimeni altcineva in afara de el. 
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Membrul este obligat sa gestioneze cu confidentialitate filiala sa de utilizator, nu poate divulga tertilor 
numele sau de utilizator si parola sa.Furnizorul de serviciu nu-şi asumă nicio responsabilitate în cazul în 
care numele de utilizator şi parola vor ajunge la terţi neautorizaţi. 
Membrul, dupa inregistrare, alege pachetul pe care doreste sa il cumpere si corespunzator cu acesta va 
indeplinii conditiile de plata. 
 
Datele bancare ale Furnizorului de serviciu pentru membrii înregistraţi se află la punctul de meniu „Date 
de virament”. 
  

7. Drepturile şi obligaţiile părţilor 

După înregistrarea Membrului şi acceptarea acestuia de către ecoMe2, între Membrii, respectiv Membru 
şi ecoMe2 nu se creează un raport de lucru. 
 
Pe parcursul activităţii sale Membrul nu este obligat să atragă noi Membrii, respectiv să realizeze servicii 
de intermediere. În măsura în care Membrul acceptă aceste CGC, el este autorizat să participe la 
activitatea de vânzare a reţelei. Membrul ia la cunoştinţă că NU este autorizat ca în numele ecoMe2 să se 
prezinte terţilor ca fiind angajat/mandatar al ecoMe2. 
 
Membrul NU este autorizat să facă reclamă la serviciu ca serviciu de investiţie, de asemenea el este 
obligat să respecte toate prevederile si regulile care figurează în Codul etic ataşat ca Anexă a CGC-ului. 
Membrul ia la cunoştinţă că în cazul lezării prezentului CGC, respectiv a anexelor acestuia – în special 
Codul etic -, respectiv în cazul lezării actelor normative referitoare la raportul juridic al Părţilor, 
Furnizorul de serviciu va fi îndreptăţit să înceteze contractul încheiat dintre Părţi. 
 
Înregistrarea Membrului 
Membrul se înregistrează prin pagina de Internet, pen www.ecoMe2.com. pentru aceasta el are două 
posibilităţi: 
 

a) În cazul în care Membrul deja existent îl invită în sistem în calitate de Sponsor, Membrul va 
aparţine de Sponsor şi acest lucru trebuie semnalat la intrare. Pe parcursul înregistrării Sponsorul 
poate oferi ajutor Membrului, însă plata de înregistrare a Membrului sub alt nume este interzisă. 
b) În cazul în care Membrul se va alătura ca necunoscut de pe pagina de Internet, înregistrarea sa 
va fi distribuită aleatoriu de sistem la un Sponsor. 

 
Pentru a putea remedia eventualele greşeli ivite pe parcursul înregistrării, pe de o parte spre finalizarea 
înregistrării sistemul va cere confirmarea, astfel Membrul care se înregistrează are posibilitatea să 
corecteze datele introduse greşit, pe de altă parte în termen de 24 de ore de la înregistrare el poate să 
corecteze greşelile. 
 
Furnizorul de serviciu în orice caz recomandă ca înregistrarea – în special dacă are loc prin alăturare la un 
Sponsor – să aibă loc cu ajutorul Sponsorului. 
 
În cazul în care aveţi probleme legate de înregistrare, respectiv ulterior cu utilizarea sistemului, vă rugăm 
scrieţi-ne la adresa http://support.ecome2.net, la rubrica subiect menţionând: „înregistrare”. 
 
Pierderea numelui de utilizator şi a parolei 
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În cazul în care Membrul îşi uită/pierde numele de utilizator şi parola sau sesizează că în mod neautorizat 
o persoană neavizată utilizând acestea intră în locul Membrului în Sistem, Sistemul va trimite la adresa de 
e-mail indicată la înregistrare spaţiul unde Membrul poate să-şi realizeze un nou nume de utilizator şi/sau 
parolă. 
 
După înregistrare intrarea de fiecare dată are loc cu indicarea numelui de utilizator propriu al Membrului 
şi al parolei. 
 
Este interzis abuzul cu nume de utilizatori şi cu parole, în special în cazul în care Sponsorul ajută unui 
Membru să intre, astfel luand la cunoştinţă aceste date. 
 
Adresa de e-mail de comunicare 
După înregistrare membrul trebuie să seteze adresa de e-mail de comunicare, care serveşte scopului, ca 
ulterior Furnizorul de serviciu la adresa de e-mail indicată sa înştiinţeze membrul prin newsletter-uri. 
Modalitatea  de plata 
 
Modalitatea cumpărării pachetelor de opţiune indicate în prezentul CGC este viramentul bancar. 
Atunci când un Membru din sistem va alege un pachet de opţiune pe care-l cumpără cu bani, el va realiza 
plata pentru Furnizorul de serviciu prin virament bancar în contul bancar al Furnizorului de serviciu. După 
realizarea viramentului Membrul în formă scanată va trimite mandatul de virament din biroul de Internet 
propriu şi după primirea sumei Furnizorul de serviciu va contabiliza acest fapt. 
 
Datele bancare ale furnizorului de serviciu 
 
Nume: OurOffset Ltd. 
Sediu: Office 14., First Floor, Trinity House, Victoria Mahe, Seychelles 
Nr.inregistrare: 128550 
Banca administratoare de cont: MKB BANK Zrt. Hungary 
Date bancare: 
IBAN: HU70 1030 0002 1060 1824 4882 0017 EUR (euro) 
SWIFT: MKKB HU HB 
 
Achitarea plăţii pentru Furnizorul de serviciu NU se efectueaza cu bani în numerar. 
 
Programul KYC 
În termen de 72 de ore după virarea contravalorii pachetului comercial de opţiune Membrul este obligat 
să-şi încarce actele sale de identificare în sistem, pe care, după verificare, Furnizorul de serviciu le va 
accepta. Astfel membrul va parcurge programul KYC (Know Your Client – Identificarea clientului). 
 
Biroul personal de internet 
Prin înregistrare se crează biroul personal de Internet al Membrului, el are posibilitatea să vizioneze şi 
acele domenii ale paginii de Internet care nu sunt accesibile pentru public, fără înregistrare. 
Sistemul oferă posibilitatea cumpărării de către Membru a diverselor pachete comerciale de opţiuni. În 
măsura în care în termen de 120 de zile calendaristice de la aderare in/la Sistem, Membrul nu-şi cumpără 
pachetul comercial de opţiune, va înceta calitatea sa de Membru în Sistem, iar biroul de Internet va deveni 
automat inactiv.In cazul acesta Sistemul nu mai gestioneaza datele. 
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Vânzarea biroului personal de Internet / a poziţiei 
Sistemul oferă posibilitatea ca Membrul să-şi poată vinde biroul său personal de Internet, care reprezinta 
un fel de pozitie de afacere.. În acest caz Membrul care iese şi care intră trebuie să semneze o Convenţie 
în această privinţă, pe care Membrul care iese o va trimite Furnizorului de serviciu prin sistemul său 
intern de corespondenţă. Predarea biroului personal necesita cheltuieli administrative pe care le va suporta 
cel care preda biroul. 
 
Pentru daunele provenite din predarea birourilor personale, Furnizorul de serviciu nu isi asuma 
responsabilitatea. 
 
Cumpărare de credit de carbon 
Prin cumpărarea pachetului comercial de opţiune Membrul concomitent, respectiv cel târziu în termen de 
90 de zile obtine dreptul legal al cupoanelor de carbon asupra schimbarii lor in carbon credite si utilizarea 
lor.Schimbarea lor poate fi facuta doar exclusiv in momentul offsetarii, in conformitate cu dreptul de 
detinere si in functie de rata de schimb a cuponului de carbon. Creditele de carbon  disponibile vor fi 
tinute în evidenţă(e) internaţională(e). 
 
Sistemul internaţional poate fi accesibil printr-un sistem on-line al unei organizaţii internaţionale de 
evidenţă şi control fiscal specializat în acest sens. 
 
Prin cumpararea creditelor de carbon Membrul poate realiza următoarele: 
 

a) Offset-eaza, compenseaza, sau neutralizeaza prin dreptul asupra cc, contribuind astfel la oprirea 
distrugerii mediului inconjurator si ajutand la dezvoltarea sustenabilitatii. 
b) Scoate din circulatie pentru terti, ajutandu-i astfel la atingerea telului de mai sus 
Accesul de utilizare a cc din portofoliu , cu drepturi depline. 

 
In sistem Membrii au posibilitatea de a valorifica prin offset-are si cc aflate in posesia altor parteneri.In 
acest caz cc vor fi folosite si nu vor mai putea fi offset-ate. 
 
Participare la utilizarea portofoliului complet de cc a tuturor membrilor 
În sistem Membrii au posibilitatea să vândă creditele de carbon pentru utilizatori. În acest caz scot din 
circulaţie creditele de carbon, respectiv le „pensionează”. Condiţia primordială pentru vânzare este ca 
Membrul să cumpere cel puţin 1 (unul) cel mai mic pachet comercial de opţiuni. 
 
Membrul are posibilitatea de a vinde: 
 

a) creditul său propriu de carbon, 
b) creditele de carbon aflate în posesia altor Membrii. 

 
Cu ocazia vânzării creditelor de carbon aveţi posibilitatea să beneficiaţi de comisioanele publicate de 
Furnizorul de serviciu pe pagina de Internet. 
 
Membrul este îndreptăţit să primească comision după scoaterea din circulaţie a creditului de carbon şi 
după ce Furnizorul de credit primeşte preţul de vânzare-cumpărare al acestuia, respectiv după ce 
cumpărătorul a renunţat la dreptul său de reziliere a contractului ,sau în cazul în care a expirat termenul 
de 8 zile calendaristice prevăzut pentru reziliere. 
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Participare în construirea Sistemului. 
Sistemul se extinde ca rezultat al construirii sale de către Membrii, respectiv prin activitatea de marketing 
şi de PR al Furnizorului de serviciu. 
 
Membrul este autorizat, însă nu este obligat ca după intrarea sa în Sistem şi după cumpărarea a cel puţin 1 
(un) pachet comercial de opţiune să: 
 

a) invite alţi Membrii în Sistem; 
b) să participe la evenimente organizate de Furnizorul de serviciu (cursuri, traininguri, 
consultaţii); 
c) să cumpere alte pachete comerciale de opţiuni; 
d) să participe în programele de selectare a Sistemului; 
e) să popularizeze în alt mod Sistemul. 

 
Membrul este obligat să indice un cont bancar unde Furnizorul de serviciu va realiza plăţile care i se 
cuvin. După cumpărarea pachetului comercial de opţiune Furnizorul de serviciu oferă posibilitatea ca 
navigând de pe pagina sa de Internet să deschidă un cont Payoneer şi să solicite un card bancar pe care 
Furnizorul de serviciu poate întreprinde plăţi de comision. Membrul NU este obligat să utilizeze cardul 
bancar Payoneer. 
Membrul NU este autorizat să se prezinte ca fiind angajat/reprezentant oficial al Furnizorului de serviciu 
şi să acţioneze sau să facă declaraţii în numele şi în favoarea Furnizorului de serviciu. In urma unor astfel 
de declaratii,  Membrul este responsabil in totalitate de urmarile legale. 
 
Membrul întotdeauna trebuie să acţioneze cu respectarea politicii comerciale a Furnizorului de 
serviciu. 
La popularizarea sistemului membrul este autorizat să folosească exclusiv materialele de marketing 
centrale. Furnizorul de serviciu nu-şi dă acordul pentru multiplicarea completă sau parţială a paginii de 
Internet www.ecome2com. El nu-şi asumă nici un fel de răspundere pentru informaţiile transmise, 
publicate, afişate pe adresele Domain cumpărate pe numele Furnizorului de serviciu. El va acţiona şi pe 
cale juridică împotriva celor care fac abuz de numele său sau care ştirbesc buna sa reputaţie.Reprezinta o 
incalcare etica grava daca membrul observa greseli in sistem si nu sesizeaza acest lucru , profitand de 
erorile din sistem si provocand deteriorarea lui sau cauzand pierderi financiare.In afara de faptul ca un 
astfel de comportament din partea membrului,atrage automat excluderea lui din sistem,furnizorul de 
serviciu ii poate cere si daune. 
 
Schimbare de Sponsor, respectiv de linie de Sponsor 
Membrul-dupa regula generala nu are dreptul de a indica un alt sponsor sau o alta linie sponsoriala decat 
cea existenta.Acest lucru este posibil doar in cazuri bine intemeiate, cu acordul , dat in forma scrisa de 
Sponsorul vechi si cel nou ,si cu aprobarea in prealabil a Furnizorului de serviciu.Membrul este obligat in 
astfel de cazuri ,sa faca o cerere spre Furnizorul de serviciu despre dorinta de a avea un nou Sponsor si 
despre schimbarea de Sponsor si sa justifice cu fapte aceasta dorinta. 
 
Prin adresa  http://support.ecome2.net Membrul poate comunica cu ecoMe2 intenţia sa de schimbare a 
Sponsorului, respectiv a liniei de Sponsor, pe care ecoMe2 în termen de 15 zile lucrătoare o va confirma 
pentru Membru prin e-mail. Invitaţii şi membrii reţelei anterioare a Membrului vor rămâne la locul lor de 
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până atunci, schimbarea de Sponsor nu reprezintă repoziţionarea automată a membrilor reţelei. Prin 
schimbarea Sponsorului se şterg şi activităţile, valorile de puncte anterior obţinute. 
 
Separarea structurii de vanzare si cumparare existente sau separarea unui birou web vechi sau nou. 
OurOffset Ltd. in structura retelei ecoMe2.com separat de sistemul  de achizitionare anterior va avea o 
noua structura de vanzari.Fiecare membru are dreptul de a se inregistra in noua structura si de a  inregistra 
si pe altii indiferent de relatia Sponsor –Sponsorizat de mai devreme.Restructurarea se va face doar o 
singura data , in clipa stabilirii retelei de distributie insa sistemul sprijina toate cazurile in care Sponsorul 
initial prezinta in timp interes prin activitatea sa. 
 
Moştenirea Poziţiei 
În cazul decesului Membrului Poziţia sa va fi moştenită de succesorul indicat în Certificatul de moştenitor 
legal, în vigoare, împreună cu toate drepturile şi obligaţiile. Succesorul va moşteni şi toate punctele BV, 
fără modificare. 
 
În cazul în care succesorul Membrului decedat deja pe drept propriu este Membru al sistemului ecoMe2, 
el va continua raportul juridic de Membru, poziţiile şi îndreptăţirile de membru care constituie parte a 
succesiunii se adaugă Poziţiilor şi îndreptăţirilor deja existente a Membrului moştenitor. Acest caz 
constituie excepţie de la regula un Membru – un Sponsor şi ecoMe2 îşi dă acordul ca moştenitorul să 
beneficieze de serviciile sistemului ecoMe2 printr-o linie compusă din doi sau mai mulţi Sponsori diferiţi. 
Toate înştiinţările şi declaraţiile trimise de moştenitori trebuie transmise prin e-mail la 
adresa http://support.ecome2.net şi sentinţa executorie de predare a succesiunii trebuie prezentată 
persoanelor desemnate de ecoMe2 – în modul specificat de ecoMe2 -, după care ecoMe2 este autorizat să 
realizeze o copie.In cazul in care prin mostenire se realizeaza un bun comun, acesta trebuie impartit.In 
cazul unui insucces in partajare proprietarii comuni pot gestiona impreuna pozitia si de a denumi un 
proprietar. 
 
Comisioane 
În cazul în care după intrarea în sistem Membrul va recruta alţi Membrii, după activitatea acestora el este 
îndreptăţit să primească comision. Volumul comisionului este prezentat în tabelul care schiţează Sistemul 
de compensare, care constituie anexa CGC-ului. Furnizorul de serviciu va realiza plata pentru Membru în 
acest cont bancar sau pe cardul Payoneer al Membrului. 
Furnizorul de serviciu şi Membrul sunt independenţi juridic şi financiar. Astfel Furnizorul de serviciu nu 
va răspunde pentru debitele Membrului. 
 
La decontarea comisioanelor cuvenite de pe urma vânzării creditelor de carbon şi a comisioanelor pentru 
construirea Sistemului, respectiv în acest context în privinţa facturării Membrul este obligat să procedeze 
ţinând cont de actele normative fiscale din tara respectiva. În privinţa caracterului serviciului, aceasta se 
realizează în mod constant, compensarea (plata prin contrapartidă) (achitarea comisioanelor) va avea loc 
prin decontare periodică. Perioada de decontare va fi stabilită de Membru, dar în cazul în care Membrul 
este societate comercială, perioada de decontare nu poate depăşi un an calendaristic. Termenul final de 
eliberare a facturii este data de 15 ianuarie care urmează anului în cauză. 
  

8.  Taxe de furnizare  si cheltuieli administrative 

Furnizorul de serviciu are dreptul de a percepe taxe de servicii pentru costurile administrative.Aceste 
anunturi vor putea fi accesate in biroul web personal. 
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9. Înştiinţări, publicări, declaraţii 

Părţile contractante convin că toate înştiinţările în baza prezentului contract sau în legătură cu acesta 
trebuie să aibă loc în formă scrisă. Constituie o notificare scrisa comunicarea prin intermediul 
suprafetei de  sprijin inhttp://support.ecome2.net, precum si comunicarea prin scrisoare oficiala. 
 
Părţile contractante declară că va fi considerată ca fiind declaraţia dată în scris de Membru dacă Membrul 
va trimite mesaj Furnizorului de serviciu de pe pagina personală (biroul de Internet propriu al Membrului) 
menţinută şi pusă în funcţionare pentru Membru de Furnizorul de serviciu. 
 
Partile contractante declara ca este considerata declaratie scrisa din partea Furnizorului de servicii, 
daca Furnizorul de servicii trimite mesaj scris Membrului pe pagina personala a Membrului (in 
biroul de internet propriu al Membrului). Aceste declaraţii şi înştiinţări vor fi considerate ca fiind 
înmânate în ziua în care ele vor deveni accesibile pentru destinatar. 
 
Informaţiile publicate pe pagina de Internet de către Furnizorul de serviciu sunt în permanenţă valabile şi 
în vigoare. 
În afară de acestea Furnizorul de serviciu poate trimite newsletter-uri pe adresa de e-mail indicată de 
Membru. În fiecare news-letter Furnizorul de serviciu oferă posibilitatea pentru Membru să renunţe la 
acestea. 
 
Obligaţie de informare în cazul modificării datelor sau a condiţiilor 
Membrul se obligă ca prin biroul său de Internet neîntârziat să informeze Furnizorul de serviciu despre 
toate modificările intervenite în datele sale indicate la data înregistrării sau ulterior, respectiv despre toate 
modificările altor date semnificative, modificare de informaţie în contextul raportului juridic contractual 
(de exemplu: adresă, sediu, cod fiscal, număr de cont bancar, adresă de e-mail, număr de telefon 
etc.), Membrii trebuie sa informeze imediat Furnizorul de servicii prin weboffice-ul personal. 
Furnizorul de serviciu va considera întotdeauna valabile datele, datele de contact indicate de Membru. 
  

10. Modificarea contractului 

Modificarea contractului de către membrii 
Modificarea Contractului de furnizare servicii poate avea loc şi în formă electronică (prin e-mail) în baza 
acordului comun al părţilor. 
 
Modificarea unilaterală a Contractului de către Furnizorul de serviciu 
Furnizorul de serviciu informează Membrul că în baza § 205/A, alineatul (1) din Codul civil – cu 
respectarea dispoziţiilor actelor normative – in caz de nevoie este autorizat să modifice unilateral 
Condiţiile Generale Contractuale. În cazul în care Membrul doreşte să se abată de la condiţiile Generale 
Contractuale, el este îndreptăţit să semnaleze acest fapt în scris Furnizorului de serviciu, ca propunere 
referitoare la modificarea contractului. 
  

11. Încetarea contractului 

Contractul de Furnizare de serviciu va înceta prin acordul comun al Membrilor, prin reziliere ordinară, 
reziliere extraordinară, de asemenea – în cazurile şi în condiţiile definite în actele normative directive – 
prin renunţare. 
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Prin declaraţie unilaterală dată în formă scrisă – şi prin cale electronică – cu un termen de reziliere de 7 
zile calendaristice  părţile pot rezilia contractul. 
Chiar şi lezarea o singură dată a obligaţiilor cuprinse în contract va fi calificată ca fiind lezarea gravă a 
contractului. Aceasta în sine – prin instituirea unei declaraţii în scris (electronice) adresate celeilalte părţi, 
cu motivare – va fundamenta rezilierea imediată a contractului. În cazul în care Furnizorul de serviciu va 
rezilia contractul încheiat cu Membru din cauza lezării contractului de către Membru, Furnizorul de 
serviciu va înceta accesul Membrului în biroul de Internet, de asemenea Membrul nu va fi autorizat să i se 
achite comision. În cazul încetării contractului din acest motiv de către Furnizorul de serviciu, Membrul 
nu are dreptul să exercite creanţe faţă de Furnizorul de serviciu. 
 
În cazul în care în baza actelor normative în vigoare Membrul va fi considerat ca fiind consumator, 
Furnizorul de serviciu îl va informa că în termen de 8 zile lucrătoare fără motivare, fără alte consecinţe 
juridice poate renunţa la contract, în cazul în care în această perioadă Furnizorul de serviciu cu acordul 
Membrilor nu a început executarea. Membrul îşi poate exercita acest drept începând din ziua încheierii 
contractului, el nu va avea alte cheltuieli legate de tranzacţie. 
 
La încetarea Contractului de furnizare servicii părţile vor deconta unul faţă de celălalt, concomitent 
Furnizorul de serviciu îşi va şterge din sistem toate datele Membrului, respectiv toate datele în legătură cu 
Membru, accesibile pentru oricine prin sistem, cu excepţia datelor statistice care nu sunt potrivite pentru 
identificare individuală. 
 
În legătură cu decontarea, Furnizorul de serviciu va achita comisioanele cuvenite pentru Membru, 
va retine 10% pentru offsetare cu un minim de 1,8 € / CC in conformitate cu dispozitiile Membrilor, 
si va offseta cu creditele de carbon schimbate din unitatile de carbon a  membrului pe numele dat 
de Membru. In fiecare caz trebuie sa furnizeze membrului costul de offsetare. 
 
Furnizorul de serviciu este autorizat să înceteze cu efect imediat Contractul încheiat cu Membru în cazul 
în care: 
 

a) Comisia Etică va emite o hotărâre în acest sens, 
b) Membru comite trei abateri cu caracter etic în acelaşi timp sau succesiv. 

 
În măsura în care Furnizorul de serviciu va considera că Membrul a lezat dispoziţiile prezentului CGC, el 
este îndreptăţit ca pe perioada luării unei hotărâri (perioadă de analiză) – pe care Furnizorul de serviciu 
trebuie să o ia în cel mai scurt timp posibil – să suspende activitatea biroului de Internet al Membrului. 
. 

12. Regulile legate de protecţia de date, de confidenţialitate 

a) Protectia datelor 
Membrul declara pe proprie raspundere ca informatiile cu caracter personal pe care le furnizeaza sunt in 
totalitate conforme cu realitatea. Membrul este obligat sa furnizeze urmatoarele date la inregistrare: 

 
-nume si prenume 
-adresa de email 
-username 

 
Membrul isi da acordul pentru indicarea datelor. 
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La indicarea numelui de utilizator Furnizorul de serviciu în privinţa acestuia îşi menţine dreptul de 
refuzare în cazul în care premergător completării fişei de date on-line, cumpărătorul care intră cu el în 
relaţie contractuală şi-a înregistrat deja un nume de utilizator identic sau similar pe pagina de Internet 

 
– parola 
– locul şi data naşterii 
– adresa 
– numărul de telefon, mobil 

 
Furnizorul de servicii va trata cu confidenţialitate datele indicate de către Membru, necesare pentru 
servicii şi participare în Sistem, numai în măsura în care este necesar şi exclusiv în acest scop, el nu va 
face accesibile aceste   şi nu le va transmite terţilor. 
 
În privinţa datelor gestionate de Furnizorul de serviciu prin pagina sa personală Membrul oricând poate să 
ceară informaţii. La subiectul scrisorii electronice el este obligat să treacă „informaţie despre datele mele 
personale”. Furnizorul este obligat ca în baza cererii scrise de Membru să introducă schimbările 
intervenite în datele gestionate electronic. 
 
Pentru realizarea prezentului contract, a definirii, modificării conţinutului acestuia, în vederea urmăririi 
îndeplinirii, în scopul exercitării creanţelor legate de acestea Furnizorul de serviciu va gestiona, va ţine 
evidenţa şi va procesa datele personale de identificare a Membrului, adresa lui, respectiv datele referitoare 
la utilizarea serviciului, la data şi locul acestuia. 
 
Pentru popularizarea către o masă cât mai largă a serviciilor, sistemului şi a politicii comercial pe care 
oferă Furnizorul de serviciu va organiza acţiuni de promovare, prezentări cu caracter informativ, 
conferinţe, consultaţii şi instruiri, pentru cunoaşterea şi accesibilitatea cărora va trimite news-letter-uri. 
Prin acceptarea prezentului CGC Membrul îşi dă acordul expres ca Furnizorul de servicii să expedieze 
aceste news-letter-uri pe adresa indicată de el. Membrul oricând are posibilitatea să solicite abonarea şi 
dezabonarea de la aceste news-letter-uri. 
 
Furnizorul de servicii declară că prin introducerea şi funcţionarea unor proceduri severe de siguranţă are 
grijă de împiedicarea utilizării neconforme a datelor personale şi de prevenirea accesului persoanelor 
neautorizate la acestea. 
 
Parte integrantă a prezentului Condiţii Generale Contractuale o constituie declaraţia de Protecţie a datelor 
de catre Furnizorului de serviciu, care poate fi descărcată de aceasta pagina de Internet. 
 
b) Confidenţialitatea 
 
În conformitate cu prevederile actelor normative în vigoare părţile vor trata cu confidenţialitate toate acele 
acte, informaţii, date, soluţii rezultate din activitatea lor şi de care află în contextul prezentului raport 
juridic şi care nu intră în sfera datelor, informaţiilor publice, ce pot fi făcute accesibile. Comunicarea 
acestora către terţi neautorizaţi constituie lezarea clauzei de confidenţialitate. Această dispoziţie se extinde 
şi în privinţa terţilor care se află raport de lucru cu părţile, în raport juridic de mandatare sau în alt raport 
juridic. 
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Furnizorul de serviciu cu grija ce poate fi pretinsă de la el garantează că terţi neautorizaţi nu vor putea să 
modifice conţinutul datelor publice încărcate de către Membru. 
Pe parcursul încărcării datelor Membrul este autorizat să respecte drepturile legate de personalitate. 
 

13. Protecţia consumatorilor, soluţionarea plângerilor 

Reclamaţii legate de servicii 
Scopul primordial al Furnizorului de serviciu este ca prin îndeplinirea celor cuprinse în prezentul contract 
Membrul să fie mulţumit. În cazul în care Membrul are cereri, întrebări sau probleme legate de condiţiile 
de conţinut sau cele tehnice ale contractului, de îndeplinirea acestora, legate de funcţionarea sistemului 
electronic, de sarcinile de organizare ale vânzării, el trebuie să se adreseze la următoarea adresă: 
Adresa de corespondenta 
OurOffset Ltd. 
8412 Veszprém, Pf. 13. 
E-mail pentru probleme tehnice: support.ecoMe2.net 
 
Neîntârziat Furnizorul de serviciu va verifica cererile şi eventualele reclamaţii sosite pe această adresă şi 
va trimite răspuns în termen de 30 de zile calendaristice. 
 
Comisia de etică 
Membrii au pus în funcţionare o comisie etică care este menită să supravegheze activitatea membrilor. 
 
Comisia de etica este formata din 3 membrii. Acest comitet va fi numit de conducerea OurOffset 
Ltd. din randul liderilor implicati , pentru elaborarea de opinii si propuneri comune. 
 
În caz de abatere etică reclamaţie poate fi trimisă şi la adresa de e-mailhttp://support.ecome2.net. Comisia 
etică va analiza reclamaţia şi va întreprinde măsurile necesare. In cazul în care nu constantă abatere etică 
va respinge reclamaţia, în cazul în care reclamaţia va fi fundamentată membrul poate primi un avertisment 
sau membrul poate fi dat afară din sistem. 
 
În termen de 30 de zile calendaristice comisia de etică va informa participanţii şi Sponsorul Membrului în 
privinţa rezultatelor. Termenul limita poate fi prelungit cu 30 zile calendaristice o singura data. 
 
Comisia de comunicare: 
Comisia de comunicare este un grup pus în funcţiune de Membrii, care realizează supravegherea 
anunţurilor şi publicaţiilor făcute pe Internet şi a celor care apar în alte medii. Comisia este autorizată să 
someze Membrul pentru ştergerea informaţiilor afişate de el, în privinţa abţinerii de la comportamentul 
manifestat de el. Comisia de comunicare este autorizată să iniţieze o verificare etică. Comisia de 
comunicare poate face propunere comisiei etice pentru suspendarea raportului de Membru al Membrului. 
La comisie pot fi autorizate paginile de Internet folosite, anunţurile. Contact prin: 
http://support.ecome2.net 
 
Întrebări, reclamaţii legate de utilizarea Sistemului 
În cazul în care Membrul are probleme legate de funcţionarea Sistemului, el poate semnala această 
reclamaţie pentru Furnizorul de serviciu la următoarea adresă: 
Web: http://support.ecome2.net 
Scrisorile electronice sosite la această adresă vor fi procesate de Furnizorul de serviciu în termen de 36 de 
ore şi Membrul va fi înştiinţat în scris despre termenul de soluţionare a problemei. 
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14. Accesibilitatea CGC 

În legătură cu aceste Condiţii Generale Contractuale Furnizorul de serviciu îşi asumă obligaţia ca varianta 
permanent valabilă va fi afişata în mod constant şi în format descărcabil pe pagina sa de Internet. În cazul 
în care CGC-ul va fi modificat, Furnizorul de serviciu neîntârziat va face accesibilă pe pagina sa de 
Internet şi varianta modificată. 
  

15. Dispoziţii finale si tranzitorii 
 
Fişa de înregistrare completată regulamentar prin trimiterea ei pe cale electronică pentru Furnizorul de 
serviciu – fără confirmare separată sau atestare în formă listată, pe suport de hârtie – intră în vigoare 
imediat şi în baza acesteia Furnizorul de serviciu îşi începe neîntârziat activitatea de furnizare de servicii, 
în cazul în care întâmpină piedici în termen de 1 zi lucrătoare. 
 
Contractul de furnizare servicii – în lipsa unei convenţii separate – se încheie pentru o perioadă 
nedeterminată. 
 
Limba contractului este limba maghiară. În cazul abaterilor textuale sau de interpretare între variantele în 
limba maghiară şi o limbă străină a contractului, directivă este varianta în limba maghiară. 
 
Membrul ia la cunoştinţă că prezentul Condiţii Generale Contractuale constituie parte integrantă a 
Înregistrării individuale. 
 
Furnizorul de serviciu şi Membrul îşi asumă obligaţia că prin negocieri directe vor reglementa toate acele 
litigii, divergenţe de opinie care ar apărea între ei în cadrul prezentului contract sau în contextul acestuia. 
 
În cazul în care Furnizorul de serviciu şi Membrul în termen de 15 zile calendaristice de la începerea 
negocierilor directe nu-şi pot reglementa litigiul juridic apărut în baza prezentului contract sau în 
contextul acestuia, ei stabilesc jurisprudenţa exclusivă a instanţei competente din raza teritorială a sediului 
Furnizorului de serviciu. 
 
Invaliditate parţială 
În cazul în care oricare din dispoziţiile prezentului CGC în baza dreptului aplicabil este invalid, devine 
invalid sau neexercitabil, această invaliditate sau imposibilitatea exercitării nu influenţează în volumul cel 
mai complet admis de actele normative valabilitatea sau capacitatea de exercitare conform dreptului altui 
stat sau nu provoacă invaliditatea sau imposibilitatea exercitării altor dispoziţii ale prezentului CGC în 
privinţa părţilor. Părţile contractante convin că toate dispoziţiile ale prezentului CGC care devin invalide, 
contrare cu actele normative sau neexercitabile vor fi soluţionate prin modificarea unilaterală a 
prezentului CGC, astfel încât dispoziţia nouă, valabilă, legală în volumului pe cât posibil cel mai complet 
să exprime voinţa contractuală cuprinsă în dispoziţia care anterior a devenit invalidă, contrară actelor 
normative sau neexercitabilă. 
 
Invaliditate 
Aceste Conditii Contractuale Generale dintre Membru si Furnizorul de serviciu  devin  invalide in cazul in 
care la acceptare Membrul  desfasoara aceeasi activitate la o alta organizatie care desfasoara o activitate 
identica pe piata voluntara a cc, este angajatul sau proprietarul acesteia, sau se ocupa cu offset-area.Poate 
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continua doar strict cu permisiunea Furnizorului de serviciu, exceptie facand doar activitatea care o poate 
desfasura in interesul acestuia. 
 
Cesionarea Contractului, transmiterea prin succesiune 
Nici una din părţi nu poate transmite drepturile şi obligaţiile rezultate din Prezentul Contract, respectiv 
acestea nu pot fi cesionate fără acordul dat în mod expres, in scris, de cealaltă parte. 
 
Codul etic 
Furnizorul de serviciu declară că va respecta în permanenţă dispoziţiile Codului Etic şi va face tot 
posibilul ca organizatorii de reţea care au intrat în sistemul său, angajaţii acestora şi mandatarii acestora să 
procedeze ţinând cont de acestea. 
 
Actele normative 
Pentru aplicarea prezentului contract, si la toate disputele create de acest contract se aplica 
legislatia maghiara in vigoare. 
 
În privinţa problemelor nereglementate prin prezentul contract directive vor fi actele normative în vigoare 
în permanenţă la încheierea contractului, ţinând cont în mod deosebit de dispoziţiile Legii nr. CVIII din 
anul 2001, referitoare la anumite aspecte ale serviciilor legate de societatea informaţională, respectiv de 
servicii comerciale electronice. 
  

16. Acte normative directive 

Legea nr. IV din anul 1959 din Codul civil. 
Legea nr. CXVII din anul 1995 despre impozitul pe venit personal. 
Legea nr. CXII din anul 1996 despre instituţii de credit şi întreprinderi financiare. 
Legea nr. CLV din anul 1997 despre protecţia consumatorilor. 
Legea nr. CVIII din anul 2001 despre anumite aspecte ale serviciilor comerciale electronice, respectiv a 
serviciilor legate de societatea informaţională. 
Legea nr. IV din anul 2006 despre societăţile comerciale. 
Legea nr. CXXXVIII din anul 2007 despre investiţii şi servicii legate de bursa de mărfuri, respectiv 
regulile activităţilor ce le pot desfăşura. 
Legea nr. CLVIII din anul 2010 despre Supravegherea de Stat a Organizaţiilor Financiare. 
Decretul IHM nr. 7/2005 (18.VII) 
Decretul GKM nr. 114/2007 (29.XII) despre arhivare digitală. 
Directiva comuna FMM-PM nr. 700/2005 (MK 170.) 
Hotărârea BH nr. 1997/99 
  

17. Anexe 

Declaraţia de protecţie a datelor 
Cod etic 
Tabelul ce prezintă sistemul de compensaţie 


