
Termeni și Condiții 

 

Prezentul document reprezintă „Termenii și Condițiile” utilizării site-ului unireziverse.com 

(denumit în continuare „site-ul”) și plasării de comenzi de servicii și/sau produse (cursuri), prin 

intermediul site-ului. 

Prin navigarea pe site-ul nostru sau prin plasarea unei comenzi sunteți implicit de acord cu 

Termenii și Condițiile de mai jos.  

Vă rugăm să aveți în vedere, și Politica noastră de confidențialitate și Politica privind utilizarea 

modulelor cookie, înainte de a naviga pe site, a vă înregistra pe site sau a plasa o comandă. 

Dacă nu sunteți de acord cu  „Termenii și Condițiile” și/sau cu “Politicile” indicate mai sus, vă 

rugăm să nu utilizați site-ul. 

Având în vedere posibile actualizări și/sau modificări cu privire la Termeni și Condiții, Politica 

de confidențialitate și Politica privind utilizarea modulelor cookie,  ne rezervăm dreptul de a 

modifica oricând și fără notificare prealabilă,  Termenii și Condițiile, Politica de confidențialitate 

și Politica privind utilizarea modulelor cookie. Întotdeauna, se vor aplica termenii care sunt în 

vigoare la momentul înregistrării pe site și/sau plasării comenzii.  

De asemenea, produsele și serviciile oferite de site-ul nostru, pot varia în timp. Acestea pot fi 

modificate în orice moment. Cu toate acestea, garantăm disponibilitatea produsului și/sau 

serviciului achiziționat de către dumneavoastră, de pe site-ul nostru, conform perioadei pentru 

care ați făcut achiziția. 

 

Pentru orice întrebări și/sau neclarități, legate de achiziția dumneavoastră, precum și de 

navigarea pe site-ul nostru, ne puteți contacta la adresa de email unireziverse@gmail.com sau 

prin completarea formularului de contact disponibil pe site. 

 

DESPRE NOI 

 

Identificare și contact. 

Site-ul unireziverse.com este deținut de către societatea UNIREZIVERSE S.R.L., cu sediul social 

în Mun. București, ȘOS. VERGULUI NR. 65, BL. 17, SC. K, ET. 1, AP. 403, sector 2, România, 

înregistrată la ORCTB sub nr. J40/3545/2022, CUI 45701468, e-mail unireziverse@gmail.com. 

 

Produse și servicii. 

Produsele și serviciile oferite de către site-ul nostru, reprezintă un suport pentru învățare, 

pentru asimilarea mai facilă a cunoștințelor necesare promovării examenului de Rezidențiat, 

dar nu suntem responsabili pentru rezultatele obținute la examenul de Rezidențiat susținut de 
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către clienții noștri.  Clienții noștri își vor asuma întreaga responsabilitate pentru răspunsurile 

date în cadrul examenului.  

Clienții noștri acceptă, o dată cu achiziționarea serviciilor pe care le oferim, că, unele informații 

oferite de noi, au ca scop exclusiv, oferirea unui suport în vederea memorării, asimilării și 

reținerii mai facile a informațiilor din materia pentru rezidențiat. 

De asemenea, o dată cu achiziția produselor și/sau serviciilor puse la dispoziție pe site-ul 

nostru, clientul acceptă faptul că, informațiile nu sunt identice cu cele din materia de 

rezidențiat, ci reinterpretate și adaptate, cu scopul de a oferi ajutor/suport memotehnic.  

Clientul acceptă, o dată cu achiziția produselor și/sau serviciilor puse la dispoziție pe site-ul 

nostru, că, nu toate explicațiile oferite de noi, sunt științifice sau dovedite științific, ci sunt astfel 

formulate, încât să ofere ajutor și suport, în vederea memorării materiei pentru examenul de 

rezidențiat. În acest sens, pot să apară analogii care nu sunt precise științific sau care nu sunt 

științifice, dar care ajută la memorarea/învățarea materiei științifice. 

Clientul accepta că, întreaga responsabilitate pentru promovarea examenului de rezidențiat și 

alegerea specialității dorite, îi aparține și își asumă în totalitate, eșecul sau promovarea 

rezidențiatului . 

Clientul își asumă și faptul că, toate informațiile, explicațiile pe care le furnizăm prin intermediul 

site-ului nostru, trebuie confruntate și/sau verificate și cu cărțile științifice care reprezintă 

bibliografia rezidențiatului.  

Declarăm și vă informăm, că, produsele și serviciile noastre (cursurile) nu pot fi utilizate ca unic 

suport de învățare, deoarece materia din bibliografia de rezidențiat, este singura sursa oficiala 

de susținere a examenului de rezidențiat, cursurile pe care le oferim pe acest site, reprezentând 

doar un suport memotehnic, în procesul de învățare a materiei de rezidențiat. Toate 

informațiile suplimentare pe care le oferim, sunt menite să ofere suport memotehnic și nu 

reprezintă supliment la materia de rezidențiat. 

 

PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL 

 

Site-ul prelucrează datele cu caracter personal furnizate de dvs sau colectate din alte surse, așa 

cum sunt descrise în Politica de confidențialitate, cu respectarea legislației naționale și 

europene, privind protecția datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date. 

 

Prin vizitarea și/sau utilizarea site-ului, plasarea de comenzi sau prin interacțiunea cu noi, prin 

orice metodă și/sau orice mijloc de comunicare la distanță, sunteți de acord cu prelucrarea 

datelor dumneavoastră cu caracter personal, astfel cum sunt descrise în Politica de 

confidențialitate. 

 



O dată cu utilizarea site-ului, dumneavoastră declarați, totodată, că toate datele personale și 

informațiile transmise către noi sunt corecte și actuale. 

În măsura în care datele pe care ni le transmiteți nu vă aparțin, vă solicităm să declarați că ați 

obținut acordul scris și prealabil al persoanei vizate ale cărei date le transmiteți către noi sau că 

transmiteți datele în baza altui temei legal conform Regulamentului (EU) 679/2016. 

 

Vă comunicăm că, este posibil să colectăm informații prin module cookie sau alte tehnologii 

similare, precum adresa IP, navigatorul sau dispozitivul. Dacă doriți să aflați mai multe 

informații, vă recomandăm să accesați și să parcurgeți Politica noastră privind utilizarea 

modulelor cookie. 

 

CONDIȚII DE VÂRSTĂ 

 

Pentru a putea naviga pe site și/sau achiziționa cursuri, în mod legal, trebuie  să aveți 18 ani 

împliniți și/sau capacitate deplină de exercițiu, să fiți de acord cu Termenii și Condițiile, Politica 

de confidențialitate și Politica privind utilizarea modulelor cookie și să ne furnizați informații de 

contact corecte și actuale. 

 

REGULI PRIVIND UTILIZAREA SITE-ULUI 

 

Vă comunicăm faptul că, orice Comandă pe site-ul nostru va fi înregistrata și acceptată în mod 

expres de noi,  în momentul în care veți primi un e-mail de confirmare a comenzii. 

 

În cazul în care nu vom accepta comanda, dar dumneavoastră v-au fost retrase sume de bani, 

vom proceda la rambursarea acestor sume în cel mai scurt timp.  

 

PREȚUL. FACTURAREA. PLATA. 

 

Prețul serviciilor este afișat în lei, pe site. 

Prețul serviciilor este cel afișat pe site, cu excepția situației în care este o eroare. În măsura în 

care există o eroare, vă vom aduce la cunoștință în cel mai scurt timp, urmând să vă returnăm 

suma de bani achitată suplimentar sau să vă solicităm o sumă de bani suplimentară. În măsura 

în care noul preț nu este mulțumitor pentru dumneavoastră, nu răspundeți la solicitarea 

noastră sau nu vă putem contacta, vă vom anula comanda și vă vom rambursa cât mai curând 

posibil suma de bani achitată. 

 

Prețurile serviciilor vor putea fi actualizate/modificate în orice moment, iar această 

actualizare/modificare va înlocui orice preț anterior. Comenzii dvs. i se vor aplica prețurile de la 

momentul plasării efective a comenzii. 



 

Plata serviciilor se poate face prin transfer bancar, caz în care vă cerem să ne trimiteți dovada 

plații pe adresa noastră de email, unireziverse@gmail.com. 

 

Dacă optați pentru plata online cu cardul bancar, procesarea datelor de pe cardul 

dumneavoastră se face prin intermediul NETOPIA FINANCIAL SERVICES S.R.L. (website: 

https://netopia-payments.com), iar noi nu vom stoca niciun fel de date referitoare la cardul 

dumneavoastră. 

 

Dacă optați pentru plata prin card, instituția emitentă va proceda la validarea și autorizarea 

plății. În situația în care tranzacția nu se procesează din motive independente nouă (i.e. fonduri 

inexistente pe card, card expirat), nu vom avea nicio obligație să livrăm/furnizăm produsele 

și/sau serviciile (cursurile), însă, dumneavoastră puteți selecta o altă metodă de plată sau 

încerca din nou procesarea plății cu un card valid. 

 

PROPRIETATE INTELECTUALĂ 

Conținutul site-ului este proprietatea intelectuală a UNIREZIVERSE S.R.L. („Societatea”). Site-ul 

va fi folosit de către utilizatori doar pentru informare, utilizare legitimă sau plasare de comenzi.  

Utilizatorii site-ului nu au dreptul de a descărca, modifica partial sau integral site-ul, reproduce 

partial sau integral site-ul, copia, distribui, vinde sau exploata site-ul în orice altă manieră 

contrară intereselor Societății, indiferent dacă există sau nu un scop comercial.  

Site-ul este protejat de Legea 8/1996 privind drepturile de autor și drepturile conexe, iar pentru 

orice încălcare a proprietății intelectuale, ne rezervăm dreptul de a sesiza instanțele de 

judecată competente pentru recuperarea integrală a prejudiciului, precum și de a depune o 

plângere penală la organele judiciare pentru tragerea la răspundere penală a făptuitorului.  

 

INEXISTENȚA DREPTULUI DE RETRAGERE  

Utilizatorul înțelege faptul că nu beneficiază de dreptul de retragere potrivit OUG 34/2014 

deoarece potrivit art. 16 lit. a) serviciile prestate prin intermediul site-ului sunt exceptate de la 

dreptul de retragere. Prin acceptarea acestui document, utilizatorul confirmă că a luat 

cunoştinţă de faptul că îşi va pierde dreptul la retragere după înscrierea pe platformă, moment 

în care intervine executarea completă a contractului de către site. 

 

 

 



POLITICA DE LIVRARE  

Pe Unireziverse.com poti achizitiona produse virtuale (cursuri video/audio online sau 

inregistrare la cursuri offline). 

Plata in avans  

Livrarea produselor electronice la plata in avans (cu cardul sau transfer bancar) se face doar in 

urma confirmarii platii (imediat in cazul platii online cu cardul prin procesatorul de plata 

Mobilpay - Netopia sau dupa confirmarea transferului bancar manual in sistemul 

Unireziverse.com).  

Produse electronice  

Pentru produsele electronice de pe Unireziverse.com, livrarea consta in primirea unei notificari 

pe e-mail ce consta in confirmarea activarii contului creat in prealabil. Notificarea se primeste 

pe e-mail la scurt timp dupa procesarea platii comenzii. 

 
 

FORȚA MAJORĂ ȘI CAZUL FORTUIT 

 

Nu vom fi trași la răspundere pentru niciun fel de întârzieri sau nereușite în îndeplinirea 

serviciilor noastre, dacă intervine un caz de forță majoră sau un caz fortuit. Forța majoră 

include, dar nu se limitează la schimbări în legi sau reglementări, embargouri, războaie, acte 

teroriste, revolte, incendii, cutremure, accidente nucleare, inundații, greve, condiții 

meteorologice și acte ale hackerilor sau furnizorilor de servicii de internet. 

 

ACEST ACORD  

Aceşti Termeni constituie acordul integral dintre dumneavoastră şi noi în ceea ce priveşte 

obiectul oricărui Contract şi înlocuieşte orice alt acord, orice altă înţelegere anterioră verbală 

sau scrisă dintre dumneavoastră şi noi.  

Contractul încheiat între noi şi dumneavoastră are un caracter obligatoriu. Nu puteţi transfera, 

cesiona, greva sau înstrăina în niciun alt mod acest Contract sau oricare dintre drepturile sau 

obligaţiile dumneavoastră care decurg din acesta, fără acordul nostru prealabil și scris. Noi 

putem transfera, cesiona, greva, subcontracta sau înstrăina în orice alt mod un Contract sau 

oricare dintre drepturile sau obligaţiile noastre care decurg din acesta.  

 

 

 



LEGISLAȚIA APLICABILĂ  

Prezentului acord, precum și oricărei utilizări a site-ului i se va aplica legea română. Orice litigiu 

între noi va fi supus spre soluționare instanțelor române.  

 

 

 

 

 


