TERMENI ȘI CONDIȚII
Introducere
Bine ați venit pe www.cmp-lawyers.com ("Website"). Acest Website este deținut și operat de Cazacu
Manolache Popa SCA ("CMP"), o societate profesională de avocați cu sediul în București, România, și
înființată în cadrul Baroului București. Accesând acest Website, sunteți de acord să respectați acești
Termeni și Condiții. CMP își rezervă dreptul de a modifica acești Termeni și Condiții oricând și fără vreo
notificare prealabilă, iar prin continuarea accesării Website-ului sunteți de acord cu aceste modificări.
Conținutul Website-ului
Acest Website conține informații referitoare la CMP, știri, articole, comentarii și diverse alte materiale
privind aspecte sau evoluții de natură juridică aplicabile în România, Uniunea Europeană sau din întreaga
lume.
Toate informațiile furnizate în acest Website nu constituie și nici nu se substituie asistenței juridice oferite
de un avocat, în condițiile legilor aplicabile. Acceptați și sunteți de acord că, prin oferirea informațiilor și
materialelor conținute de acest Website, CMP nu prestează servicii juridice, iar prin accesarea de către
dumneavoastră a Website-ului nu ia naștere un raport client - avocat între dumneavoastră și CMP. CMP
nu își asumă nicio responsabilitate pentru nicio consecință directă sau indirectă a oricărei decizii luate de
dumneavoastră, bazată pe o informație sau material prezentat pe acest Website. Deși CMP face eforturi
rezonabile de a păstra informațiile de pe acest Website precise, complete și actualizate, CMP nu va fi
răspunzătoare pentru niciun prejudiciu sau pierdere legată de vreo informație imprecisă, incompletă sau
neactualizată.
Acest Website poate include link-uri către alte website-uri, care nu sunt nici proprietatea și nici sub
controlul CMP. CMP nu își asumă răspunderea pentru conținutul oricăror astfel de website-uri, nu face
nicio declarație de garanție în privința niciunuia dintre aceste website-uri și nici nu confirmă sau aprobă
în mod necesar conținutul acestora. Acceptați și sunteți de acord că accesarea de către dumneavoastră a
acestor website-uri poate reprezenta riscul dumneavoastră exclusiv.
Drepturi de autor
Conținutul acestui Website este protejat de drepturi de autor, cu excepția cazurilor când este indicat
contrariul. Sunteți de acord să nu copiați, să nu reproduceți, să nu republicați, să nu transmiteți, să nu
modificați sau să nu distribuiți orice material conținut în acest Website fără aprobarea prealabilă scrisă a
CMP, excepție făcând uzul personal și fără scop comercial de către dumneavoastră.
Protecția anti-virus
CMP se străduiește să verifice și să testeze conținutul oferit prin acest Website, cu toate acestea vă
recomandăm cu tărie să utilizați un program anti-virus pentru întreg conținutul extras de pe Internet. CMP
nu acceptă nicio răspundere pentru orice prejudiciu sau pierdere asupra datelor sau sistemelor
informatice ale dumneavoastră, pe care le-ați putea suporta prin accesarea acestui Website.

