
Termeni şi condiţii de utilizare 
 

 

Acest site este realizat de către Școala Gimnazială Nr. 7 Buzău, cu sediul în Buzău, str. 
Dorobanți, nr. 1, 120177. 

Prin accesarea acestui site precum şi a materialelor şi a informaţiilor conţinute în site, admiteţi 
că aţi citit, înţeles şi acceptat termenii şi condiţiile de utilizare a site-lui, precum şi că aţi fost de 

acord să vă supuneţi acestora. 
 
Cadrul legal 
 

Conţinutul acestui site constituie informaţie publică şi aparţine Școlii Gimnaziale Nr. 7 Buzău. 
Preluarea informaţiilor şi materialelor de pe acest site este permisă şi gratuită cu condiţia obligatorie a 
menţionării sursei: ”Școala Gimnazială Nr. 7 Buzău, www.scoalagimnazila7buzau.ro”. Reproducerea 
textelor fără menţionarea sursei este interzisă şi se pedepseşte conform legilor în vigoare. 

Accesul utilizatorilor şi folosirea de către aceştia a prezentului site sunt guvernate de toate 
legile şi reglementările române aplicabile în materie. În privinta raportului juridic dintre 
dumneavoastră şi Școala Gimnazială Nr. 7 Buzău sunteţi de acord cu aplicarea legii române. 
 
Denegarea de responsabilitate 
 

Informaţiile de pe site nu trebuie sa fie interpretate ca reprezentând solicitări, recomandări 
sau impuneri, ci informări asupra activității unității și prezentarea structurii instituției de învățământ. 
 
Utilizarea adreselor de legătură 
 

Informaţiile de pe hyperlinkuri sau de pe alte site-uri la care se face trimitere nu sunt 
investigate sau analizate de Școala Gimnazială Nr. 7 Buzău. Nu se acordă nici o garanţie sau 
interpretare, expresă sau implicată, cu privire la acurateţea sau deplinătatea informaţiei. 

Toate informaţiile de pe site-ul Școalii Gimnaziale Nr. 7 Buzău, inclusiv grafice, imagini, text şi 
link-uri către alte site-uri, dar nelimitându-se doar la acestea, sunt furnizate “ca atare” şi sunt subiect 
al schimbărilor fără o notificare prealabilă. În nici o circumstanţă Școala Gimnazială Nr. 7 Buzău nu 
poate fi considerată raspunzătoare pentru nici o distorsionare a datelor, cauzată de erori de 
transmitere, defecte tehnice, întreruperi sau viruşi. 

 
Accesul şi navigarea pe site-ul școlii 
 

Site-ul www.scoalagimnaziala7buzau.ro, este proiectat pentru a fi utilizat în contextul navigării 

obişnuite, iar vizitatorii trebuie să respecte prevederile termenilor şi condiţiilor de utilizare. 
 
Modificarea termenilor şi a condiţiilor de utilizare 
 

Școala Gimnazială Nr. 7 Buzău îşi rezervă dreptul de a modifica oricând termenii şi condiţiile 
de utilizare, fără notificare prealabilă. De asemenea, informaţiile prezentate pe site vor fi modificate 
ori de cate ori va fi considerat necesar. 
 
Pentru nelămuririle sau întrebările cu privire la termenii şi condiţiile de utilizare a 
site-ului vă rugăm să ne contactaţi. Vom încerca să vă răspundem cu promptitudine. 
Școala Gimnazială Nr. 7 Buzău 
Buzău, str. Dorobanți, nr. 1, 120177 
Tel.: +4 0238 71 54 26; Fax: +4 0238 72 39 51 
E-mail: sc7bz@yahoo.com 


