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I. Introducere
1. ion.gov.ro este un site  administrat de Ministerul Cercetarii, Inovarii si Digitalizarii („MCID”).
2. Acesti Termeni si conditii (“Termeni si Conditii”) constituie un acord obligatoriu din punct de vedere juridic incheiat

intre utilizator (“Utilizatorul” sau “dumneavoastra”) si MCID in ceea ce priveste accesul si utilizarea de catre
dumneavoastra a site-ului, a API-urilor, precum si a oricarei alte forme media, canal media, site web mobil sau
aplicatie mobila legata, interconectata sau conectata in alt mod la acestea (denumite in mod colectiv "Site-ul"),
impreuna cu serviciile furnizate prin utilizarea Site-ului (denumite in mod colectiv "Serviciile").

3. Inainte de a utiliza Site-ul sau Serviciile va rugam sa cititi cu atentie dispozitiile de mai jos si sa va asigurati ca ati
inteles pe deplin continutul acestora si sunteti de acord cu oricare si toate prevederile continute de acesti Termeni
si Conditii. Nu veti putea utiliza Site-ul sau Serviciile daca nu sunteti de acord cu oricare din prevederile cuprinse in
acesti Termeni si Conditii.

4. Serviciile disponibile pe Site va sunt oferite pentru uz personal in conditiile acestor Termeni si Conditii doar daca:

(i) sunteti o persoana cu varsta de 18 ani sau mai mult;

(ii) aveti capacitate deplina de exercitiu.

II. Scop
5. Site-ul reprezinta un proiect de cercetare realizat în parteneriat cu cercetatori din domeniul inteligenței artificiale și

este centrat pe folosirea tehnologiei și cercetărilor de ultimă oră din domeniul inteligenței artificiale precum și din
domeniul prelucrării limbajului natural și vederii computaționale pentru a construi un sistem inteligent și inovator
care să capteze rapid și automat părerile românilor („ION”). ION va folosi date disponibile public pe rețelele de
socializare, cu scopul final de a disemina informațiile concludente către decidenți, pentru a construi politici publice
în concordanță cu starea societății. ION este primul Consilier Guvernamental AI.

III. Servicii
6. Site-ul este un site informativ unde românii își pot face vocea auzită în scopul de a participa direct la procesul

decizional prin intermediul ION care va determina cele mai importante postări de pe rețelele de socializare. Ulterior
momentului stabilirii subiectelor de interes din punct de vedere social, acestea vor fi monitorizate temporal, cu
scopul lărgirii perspectivei dinamicii și ințelegerii evoluției importanței acestora în timp. Astfel, folosind inteligența
artificială, cetățenii României vor avea o voce dinamică comună – vocea cetățenilor. Această voce online a
românilor va oferi posibilitatea guvernanților să implementeze politici publice relevante și în concordanță cu
evoluția societății. Tot cu ajutorul inteligenței artificiale subiectele vor fi prioritizate și incluse în categorii distincte în
funcție de aria de interes pentru o diseminare eficientă către decidenții politici pe baza principiului “need-to-know”,
eficientizând astfel activitatea fiecărei instituții publice în parte.

7. Site-ul dispune de un software bazat pe o aplicatie care utilizeaza algoritmi de inteligenta artificiala (denumit in
continuare “AI”) pentru a inregistra, incarca, modifica si transforma vocea dumnevoatră. Site-ul va permite sa
inregistrati o nota vocala in scopul de a fi transformate de catre AI intr-o singura voce si o singura imagine a lui
ION.

8. Serviciile si toate materialele si continutul disponibile prin intermediul Site-ului sunt furnizate ca atare. MCID nu
garanteaza ca Serviciile sau orice parte a Serviciilor, sau orice materiale sau continut oferit prin intermediul
Site-ului va fi neintrerupt, sigur sau lipsit de erori, virusi sau alte componente daunatoare, iar MCID nu garanteaza
ca oricare dintre aceste probleme va fi corectata.

IV. Utilizarea vocii
9. Site-ul va poate permite sa incarcati vocea dumneavoastra si sa creati continut generat de AI ("Datele

Utilizatorului"). Nu revendicam proprietatea asupra Datelor Utilizatorului.
10. Prin utilizarea Serviciilor, dumneavoastra va exprimati consimtamantul in mod valabil in conditiile prevazute de

Codul Civil al Romaniei (art. 73 si 74), in calitate de titular al drepturilor asupra vocii cu privire la posibilitatea
utilizarii acestora de catre MCID pentru scopul transformarii vocii si a portretului de algoritmii AI intr-o singura voce
si o singura imagine a lui ION (“Rezultatul AI”).

11. Dumneavoastra intelegeti si sunteti de acord cu faptul ca Rezultatul AI, precum si toate lucrarile de creatie
intelectuala care apar si/sau pot aparea in viitor din si in legatura cu prelucrarea prin intermediul AI a Datelor
Utilizatorului, astfel cum sunt definite de lege, inclusiv, dar fara a se limita la produsele sintetice generate prin
utilizarea Serviciilor, apartin exclusiv MCID din momentul crearii lor.



12. Dumneavoastra declarati si garantati ca: (i) sunteti proprietarul Datelor Utilizatorului sau ca aveti dreptul de a
acorda drepturile si licentele prevazute in acesti Termeni si Conditii; (ii) in cazul in care Datele Utilizatorului apartin
unor terti, ati primit toate acordurile necesare de la acestea pentru a le utiliza si incarca pe Site; si (iii) aveti dreptul
si capacitatea legala de a utiliza Site-ul.

13. Sunteti de acord si confirmati ca utilizarea de catre noi a Datelor Utilizatorului nu va avea ca rezultat vreun
prejudiciu pentru dumneavoastra sau pentru orice persoana pe care ati autorizat-o sa actioneze in numele
dumneavoastra.

14. Dumneavoastra declarati si garantati ca nu veti utiliza Site-ul sau Serviciile:
a. Printr-un mod care sa implice un comportament daunator, fraudulos, inselator, hartuitor, amenintator, intimidant,

pradator, defaimator, obscen, de hartuire sau in orice alt mod reprobabil.
b. Pentru vanzare sau in beneficiul unei terte parti sau in orice mod nepermis de acesti Termeni si Conditii.
c. In orice mod care ar putea interfera cu, intrerupe, afecta negativ sau impiedica alti Utilizatori sa se bucure pe

deplin de Site sau care ar putea deteriora, dezactiva, supraincarca sau afecta functionarea Site-ului in orice mod.
d. Pentru a descifra, decripta, descompila, dezasambla sau inversa orice aspect al Site-ului (cum ar fi codul sursa

sau aspectele neliterale (cum ar fi structura de baza, secventa, organizarea, formatele de fisiere, API-urile
nepublice, ideile sau algoritmii), a face orice lucru care ar putea descoperi codul sursa, a ocoli sau a eluda
masurile utilizate pentru a preveni sau a limita accesul dvs. la orice parte a Site-ului.

e. In orice scop ilegal sau neautorizat, sau sa va implicati, sa incurajati sau sa promovati orice activitate care incalca
acesti Termeni si Conditii.

15. Periodic si fara o notificare prealabila, putem modifica, extinde si imbunatati Site-ul si Serviciile. De asemenea,
putem, in orice moment, sa incetam sa continuam sa operam o parte sau integral Site-ul si/sau Serviciile sau sa
dezactivam in mod selectiv anumite caracteristici/componente ale acestora. Orice modificare sau eliminare a
Site-ului si/sau a Serviciilor sau a anumitor caracteristici ale acestora se va face conform optiunii exclusive a
MCID.

V. Echipa de cercetare
16. Proiectul ION este dezvoltat cu sprijinul unei echipe de formate din companii din domeniul tehnologiei și

inteligenței artificiale, precum și cercetători și profesori români din domeniu. Dacă doriți să faceți parte din echipa
de cercetare a proiectului ION vă rugăm să completați formularul disponibil pe Site. Orice procesare a datelor
transmise prin intermediul Site-ului este reglementata de Politica de confidentialitate.

VI. Drepturi de proprietate intelectuala
17. Site-ul, inclusiv "aspectul sau" (de ex, text, grafica, imagini, logo-uri, anteturi de pagina, pictograme de butoane si

scripturi), precum si tot continutul si alte materiale continute in acesta, sunt proprietatea MCID. MCID isi rezerva
toate drepturile in legatura cu Site-ul, Serviciile si continutul acestora, inclusiv, fara limitare, dreptul exclusiv de a
crea lucrari derivate.

18. MCID acorda Utilizatorilor o licenta limitata, neexclusiva, netransferabila, netransmisibila si personala pentru a
accesa si utiliza Serviciile, cu conditia respectarii acestor Termeni si Conditii.

19. MCID acorda fiecarui Utilizator care a incarcat Datele Utilizatorului o licenta limitata, neexclusiva, netransferabila,
netransmisibila si personala de utilizare a Rezultatului AI generat in scop personal, inclusiv prin distribuirea
acestora pe retelele de socializare. Utilizatorul se obliga sa nu editeze, stocheze, compileze sau sa modifice
Rezultatul AI sub nicio forma care ar putea genera un continut:

a. ilegal, calomnios, defaimator, obscen, pornografic, indecent, lasciv, sugestiv, hartuitor, amenintator, care incalca
viata privata sau drepturile de publicitate, abuziv sau fraudulos.

b. ar constitui, incuraja sau furniza instructiuni pentru o infractiune, ar incalca drepturile oricarei persoane sau ar crea
in alt mod raspundere sau ar incalca orice lege nationala sau internationala.

c. sexualizeaza alte persoane. inclusiv minori, sau care este destinat sa faciliteze interactiuni nepotrivite cu minori,
alti utilizatori sau cu publicul.

d. poate incalca, deturna sau incalca orice brevet, marca comerciala, secret comercial, drept de autor sau alt drept
intelectual sau de proprietate al oricarei persoane.

e. contine orice informatii private sau personale ale oricarei persoane fara consimtamantul acesteia.
f. contine virusi, date corupte sau alte fisiere sau continuturi daunatoare, perturbatoare sau distructive.

VII. Modificari
20. Ne rezervam dreptul de a face schimbari sau modificari la acesti Termeni si Conditii in orice moment si din orice

motiv. Orice modificari vor fi efectuate prin actualizarea datei "Ultima actualizare" din acesti Termeni si Conditii.



Este responsabilitatea dumneavoastra sa revizuiti periodic acesti Termeni si Conditii pentru a fi informat cu privire
la actualizari. Utilizarea in continuare a Site-ului si/sau a Serviciilor va fi considerata ca o confirmare a faptului ca
ati luat cunostinta de noua versiune a Termenilor si Conditiilor si ca sunteti de acord cu modificarile de la data la
care sunt postate Termeniii si Conditiile revizuiti.

21. Daca nu sunteti de acord cu Termenii si Conditiile modificati, trebuie sa incetati folosirea Site-ului si/sau a
Serviciilor.

22. Ne rezervam dreptul de a modifica, suspenda sau intrerupe, temporar sau permanent, Serviciile (sau orice
caracteristici sau parti ale acestora) in orice moment.

23. Nu putem garanta ca Site-ul sau Serviciile vor fi disponibile in orice moment. Este posibil sa ne confruntam cu
probleme hardware, software sau de alta natura sau sa avem nevoie sa efectuam lucrari de intretinere legate de
Site sau de Servicii, ceea ce poate duce la intreruperi, intarzieri sau erori. Ne rezervam dreptul de a schimba,
revizui, actualiza, suspenda, intrerupe sau modifica in alt mod Site in orice moment si din orice motiv, fara a va
anunta.

VIII. Prelucrarea datelor cu caracter personal
24. Prin utilizarea Serviciilor, sunteti de acord sa respectati Politica de confidentialitate publicata pe Site, care este

incorporata in acesti Termeni si Conditii. Daca accesati Serviciile din orice alta regiune a lumii cu legi sau alte
cerinte care reglementeaza colectarea, utilizarea sau dezvaluirea datelor cu caracter personal care difera de legile
aplicabile in Romania, atunci prin utilizarea continua a Serviciilor, transferati datele dumneavoastra in Romania si
sunteti de acord ca datele dumneavoastra sa fie transferate si prelucrate in Romania.

25. Va rugam sa consultati Politica de confidentialitate pentru informatii despre modul in care colectam, utilizam si
partajam datele dumneavoastra cu caracter personal. Prin trimiterea datelor cu caracter personal prin intermediul
Serviciilor, sunteti de acord cu termenii Politicii de confidentialitate si va dati acordul expres pentru colectarea,
utilizarea si dezvaluirea datelor dumneavostra personale in conformitate cu Politica de confidentialitate.

IX. Legea Aplicabila
26. Acesti Termeni si Conditii sunt guvernati si interpretate in conformitate cu legile din Romania.
27. Orice actiune sau procedura legala care decurge din, sau este legata de acesti Termeni si Conditii sau de Servicii

va fi initiata exclusiv in Romania.


