
TERMS AND CONDITIONS TERMENI SI CONDITII

PLEASE READ THESE TERMS OF USE
CAREFULLY. BY ACCESSING THIS WEBSITE
AND ANY PAGES THEREOF, YOU AGREE TO BE
BOUND BY THE TERMS OF USE BELOW. IF YOU
DO NOT AGREE TO THE TERMS OF USE
BELOW, DO NOT ACCESS THIS WEBSITE OR
ANY PAGES THEREOF.

CITIȚI CU ATENȚIE ACEESTI TERMENI DE
UTILIZARE. PRIN ACCESAREA ACESTUI SITE
WEB ȘI ORICE PAGINI ALE ACESTUIA, SUNTEȚI
DE ACORD CU DE TERMENII DE UTILIZARE DE
MAI JOS. DACĂ NU SUNTEȚI DE ACORD CU
TERMENII DE UTILIZARE DE MAI JOS, NU
ACCESAȚI ACEST SITE WEB SAU ORICE PAGINI
ALE ACESTUIA.

Welcome to Talent Center!
These terms and conditions outline the rules and
regulations for using Talent Center Website, located
at https://talentcenterusa.com/.

Bun venit la Talent Center!
Acești termeni și condiții descriu regulile și
reglementările pentru utilizarea site-ului web Talent
Center, aflat la https://talentcenterusa.com/.

https://talentcenterusa.com/ (the “Website”) is owned
and operated by Talent Center S.R.L.

https://talentcenterusa.com/ („Site-ul web”) este
deținut și operat de Talent Center S.R.L.

Talent Center S.R.L., a legal person of Romanian
nationality headquartered in Bucharest, Sold Ene
Modoran Street, no. 10, Building M90, Entrance B,
floor 7, apartment 95, room 2, sector 5, registered at
Bucharest Trade Register Office under no.
J40/7690/2015, Single Registration Code 34696382,
having wire transfer account no.
RO91BTRLRONCRT0297313301 opened at BANCA
TRANSILVANIA.

Talent Center S.R.L., persoana juridica de
nationalitate romana cu sediul in Bucuresti, str. Sold
Ene Modoran, nr. 10, Bloc M90, Intrare B, etaj 7,
apartament 95, camera 2, sector 5, inregistrata la
Oficiul Registrului Comertului Bucuresti sub nr.
J40/7690/2015, Cod Unic de Inregistrare 34696382,
avand cont de transfer bancar nr.
RO91BTRLRONCRT0297313301 deschis la BANCA
TRANSILVANIA.

Please read the Terms & Conditions before you start
to use the website. By using the website and clicking
“I accept the terms & conditions,” you agree to the
Terms & Conditions when this option is made
available. By accepting these terms and conditions
when you access the website, you agree that these
terms and conditions will apply each time you use
the website or the services/tools we make available
to interact with the website. Certain facilities may
have additional terms we will notify you of upon
acceptance of these services.
By using the website and the services available, you
accept these terms and conditions and any additional
terms and conditions which expressly apply to
services and information provided by third parties.
By accessing this website, we assume you accept
these terms and conditions. Only continue to use
https://talentcenterusa.com/ if you agree to take all
the terms and conditions stated on this page.

Vă rugăm să citiți Termenii și condițiile înainte de a
începe să utilizați site-ul. Folosind site-ul web și
făcând clic pe „Accept termenii și condițiile”, sunteți
de acord cu Termenii și condițiile atunci când
această opțiune este disponibilă. Acceptând acești
termeni și condiții atunci când accesați site-ul web,
sunteți de acord că acești termeni și condiții se vor
aplica de fiecare dată când utilizați site-ul web sau
serviciile/instrumentele pe care le punem la
dispoziție pentru a interacționa cu site-ul. Anumite
facilități pot avea termeni suplimentari despre care
vă vom anunța la acceptarea acestor servicii.
Prin utilizarea site-ului web și a serviciilor disponibile,
acceptați acești termeni și condiții și orice termeni și
condiții suplimentare care se aplică în mod expres
serviciilor și informațiilor furnizate de terți.
Prin accesarea acestui site, presupunem că
acceptați acești termeni și condiții. Continuați să
utilizați https://talentcenterusa.com/ numai dacă
sunteți de acord să acceptați toți termenii și condițiile
menționate pe această pagină.

https://talentcenterusa.com/
https://talentcenterusa.com/
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OBJECT AND SCOPE OF THE SERVICES
Our website provides general information. Therefore,
it does not guarantee its accuracy at any given
moment. However, we will ensure that all the
information is accurate when published on the
website.
These General Conditions define the conditions of
use of the https://talentcenterusa.com/ site by
potential visitors or clients. By accessing and
browsing this site, you accept the terms of use
described below.

OBIECTUL SI SCOPUL SERVICIILOR
Site-ul nostru web oferă informații generale. Prin
urmare, nu garantează acuratețea acestuia la un
moment dat. Cu toate acestea, ne vom asigura că
toate informațiile sunt corecte atunci când sunt
publicate pe site. Aceste Condiții Generale definesc
condițiile de utilizare a site-ului
https://talentcenterusa.com/ de către potențialii
vizitatori sau clienți. Accesând și navigând pe acest
site, acceptați termenii de utilizare descriși mai jos.

SECURITY
We take commercially reasonable steps to protect
the User’s information from loss, misuse, and
unauthorized access, disclosure, alteration, or
destruction. Nevertheless, no Internet transmission
and data storage method can be guaranteed to be
safe 100% of the time. Talent Center cannot ensure
or warrant the security of any information User
transmit to Talent Center or guarantee that User’s
end-user data stored on the Services may not be
accessed, disclosed, altered, or destroyed by breach
of any of Talent Center’s industry-standard physical,
technical, or managerial safeguards. In particular,
e-mails sent to us may not be secured, and the User
should therefore take special care in deciding what
information the User sends to us via email. The
website is hosted on servers in Romania.
Accordingly, any information User provides to us will
be transferred to Romania if the User is located
outside of Romania. The User consents to its
transfer and storage in Romania by providing us with
any information.

SECURITATE
Luăm măsuri rezonabile din punct de vedere
comercial pentru a proteja informațiile Utilizatorului
împotriva pierderii, utilizării greșite și accesului
neautorizat, dezvăluirii, modificării sau distrugerii. Cu
toate acestea, nicio metodă de transmisie prin
Internet și stocare a datelor nu poate fi garantată a fi
sigură 100% din timp. Talent Center nu poate asigura
sau garanta securitatea oricărei informații pe care
utilizatorul le transmite către Talent Center sau nu
poate garanta că datele utilizatorului final stocate pe
Servicii nu pot fi accesate, dezvăluite, modificate sau
distruse prin încălcarea oricărui standard fizic al
Talent Center. garanții tehnice sau manageriale. În
special, e-mailurile trimise către noi pot să nu fie
securizate și, prin urmare, Utilizatorul ar trebui să
aibă o grijă deosebită în a decide ce informații ne
trimite Utilizatorul prin e-mail. Site-ul este găzduit pe
servere din România. În consecință, orice informație
pe care ne-o oferă Utilizatorul va fi transferată în
România dacă Utilizatorul se află în afara României.
Utilizatorul își dă acordul pentru transferul și stocarea
acestuia în România furnizându-ne orice informație.

RESPONSIBILITY OF USERS OF THE WEBSITE
AND/OR SERVICES
While using the site

- Some of the information and services on the
website are provided for individuals seeking
employment opportunities and career
information and for employers seeking to
recruit staff. You may use, print, and
download data from the website for these
purposes and for no other personal or
commercial purposes.

We expressly prohibit any use of the website and/or
Services, and you agree not to use the website for
any of the following:

- violate the laws, rights of third parties, or our

RESPONSABILITATEA UTILIZATORILOR
SITE-ULUI ȘI/SAU SERVICIILOR
În timp ce utilizați site-ul

- Unele dintre informațiile și serviciile de pe site
sunt oferite persoanelor care caută
oportunități de angajare și informații despre
carieră și angajatorilor care doresc să
recruteze personal. Puteți utiliza, tipări și
descărca date de pe site în aceste scopuri și
nu în alte scopuri personale sau comerciale.

Interzicem în mod expres orice utilizare a site-ului
web și/sau a Serviciilor și sunteți de acord să nu
utilizați site-ul web pentru oricare dintre următoarele:

- încalcarea legilor, drepturilor terților sau a
politicilor noastre;



policies;
- refuse to pay for services/products delivered

to you;
- take no action to alter the feedback/reputation

system;
- distribute or post spam, unsolicited or bulk

emails, chain messages or pyramid schemes,
or MLMs;

- distribute viruses or other technology that
may harm the website, or the
interest/property of Users (including their
Intellectual Property Rights) or that is illegal,
immoral, threatening, abusive, defamatory,
invasive, vulgar, obscene, profaning, or
harassing, or causing discomfort or
incitement to hatred;

- download or aggregate listings from the
website to display them on other sites without
our express consent, “framework mirror,” or in
any way incorporate any part of the website
into another site without our prior express
written permission;

- try to modify, translate, adapt, edit,
decompile, or alter any software that we use
in connection with the Site;

- copy, modify, or distribute the rights or
content on the website or the
copyright/trademarks of
https://talentcenterusa.com/ and

- collect in any way information about Users,
including their e-mail addresses, without their
express consent.

- communicating, transmitting, or posting
material that is copyrighted or otherwise
owned by a third party unless you are the
copyright owner or have the permission of the
owner to post it;

- attempting to interfere in any way with the
website, our networks, or network security, or
trying to use our website to gain unauthorized
access to any other computer system;

- attempting to interfere or interfering with the
operation of the website and/or Services, or
our provision of Services to any other users
of the Site, our hosting provider, or our
network;

- the downloading, copying and use of the
Content will not infringe the proprietary rights,
including but not limited to the copyright,
patent, trademark, or trade secret rights, of
any third party;

- Refuzul de a plăti pentru serviciile/produsele
livrate;

- Modificarea sistemului de feedback/reputație;
- Distribuirea sau poastarea de spam, e-mailuri

nesolicitate sau în bloc, mesaje în lanț sau
scheme piramidale sau MLM-uri;

- Distribuirea de viruși sau alte tehnologii care
pot dăuna site-ului web sau
interesului/proprietății Utilizatorilor (inclusiv
drepturile lor de proprietate intelectuală) sau
care sunt ilegale, imorale, amenințătoare,
abuzive, defăimătoare, invazive, vulgare,
obscene, profanătoare sau hărțuitoare sau
provocarea de disconfort sau incitarea la ură;

- descărcați sau agregați listări de pe site
pentru a le afișa pe alte site-uri fără
consimțământul nostru expres, „oglindă
cadru” sau încorporați în orice fel orice parte
a site-ului web într-un alt site fără
permisiunea noastră prealabilă, expresă, în
scris;

- Modificarea, traduceream adaptarea,
editarea, să decompilarea oricarui software
pe care îl folosim în legătură cu Site-ul;

- Copierea, modificarea, distribuirea drepturilui
sau conținutului de pe site sau drepturilor de
autor/mărci comerciale ale
https://talentcenterusa.com/ și

- Colectarea în orice mod de informații despre
Utilizatori, inclusiv adresele lor de e-mail, fără
acordul lor expres.

- Comunicarea, transmiterea sau postarea de
materiale care sunt protejate prin drepturi de
autor sau deținute în alt mod de o terță parte,
cu excepția cazului în care sunteți
proprietarul drepturilor de autor sau aveți
permisiunea proprietarului pentru a-l posta;

- Incercarea de a interfera în orice fel cu site-ul
web, rețelele noastre sau securitatea rețelei
sau încercarea de a folosi site-ul nostru web
pentru a obține acces neautorizat la orice alt
sistem informatic;

- Incercarea de a interfera sau de a interfera cu
funcționarea site-ului web și/sau a Serviciilor
sau furnizarea de Servicii către orice alt
utilizator al Site-ului, furnizorul nostru de
găzduire sau rețeaua noastră;

- Descărcarea, copierea și utilizarea
Conținutului nu va încălca drepturile de
proprietate, inclusiv, dar fără a se limita la,
drepturile de autor, patente, mărci comerciale



- the Content is not spam and does not contain
unethical or unwanted commercial content
designed to drive traffic to third-party sites or
boost the search engine rankings of
third-party sites, or to further unethical or
unlawful acts (such as phishing) or mislead
recipients as to the source of the material
(such as spoofing);

Further, we reserve the right to suspend the
provision of the Services to you in circumstances
where we reasonably believe that you have
performed any unauthorized processing of
information.
Your access to and all of your use of the website
and/or Services must be lawful and must comply with
these Terms and Conditions and any other
agreement between you and Talent Center.
Talent Center disclaims any liability for any harm or
damages resulting from your access or use of the
website and/or Services.

sau secrete comerciale ale oricărei terțe părți;
- Conținutul nu este spam și nu conține

conținut comercial lipsit de etică sau nedorit,
conceput pentru a conduce trafic către site-uri
terțe sau pentru a spori clasamentul
motoarelor de căutare a site-urilor terțe sau
pentru a continua acte neetice sau ilegale
(cum ar fi phishing) sau pentru a induce în
eroare destinatarii în ceea ce privește sursa
materialului (cum ar fi falsificarea);

În plus, ne rezervăm dreptul de a suspenda
furnizarea Serviciilor către dvs. în circumstanțe în
care credem în mod rezonabil că ați efectuat orice
prelucrare neautorizată a informațiilor.
Accesul dvs. la și întreaga utilizare a site-ului web
și/sau a Serviciilor trebuie să fie legal și trebuie să
respecte acești Termeni și condiții și orice alt acord
între dvs. și Talent Center.
Talent Center își declină orice răspundere pentru
orice prejudiciu sau daune rezultate din accesul sau
utilizarea de către dvs. a site-ului web și/sau a
Serviciilor.

LINKS
The website may include links to other websites or
resources for your convenience. Talent Center is not
responsible for the Content, or any translation
thereof, including any images, graphics, video or
audio materials, advertising products, or other
content available from such sites or resources.
Including such links and other references does not
imply the endorsement of the linked site by Talent
Center. The access to and use third-party sites linked
to the website is at your own risk.

LINK-URI
Site-ul web poate include link-uri către alte site-uri
web sau resurse pentru confortul dumneavoastră.
Talent Center nu este responsabil pentru Conținut
sau pentru orice traducere a acestuia, inclusiv pentru
orice imagini, grafice, materiale video sau audio,
produse publicitare sau alt conținut disponibil de pe
astfel de site-uri sau resurse. Includerea unor astfel
de link-uri și alte referințe nu implică aprobarea
site-ului legat de către Talent Center. Accesul și
utilizarea site-urilor terță parte legate de site-ul web
se face pe propriul risc.

CHANGES
Talent Center reserves the right to modify the Talent
Center Services or any part or element thereof from
time to time without prior notice, including, without
limitation:

- The rebranding of Talent Center Services at
its sole discretion;

- Ceasing providing or discontinuing the
development of any particular Talent Center
Service or part or element of the website
temporarily or permanently;

The Client shall notify Talent Center if the Client does
not accept the modification. The client’s continued
use of the Talent Center Services, or any part or

SCHIMBĂRI
Talent Center își rezervă dreptul de a modifica
Serviciile Talent Center sau orice parte sau element
al acestora din când în când fără notificare
prealabilă, inclusiv, fără limitare:

- Rebranding-ul Serviciilor Talent Center la
discreția sa;

- Încetarea furnizării sau întreruperea
dezvoltării oricărui Serviciu special Talent
Center sau a unei părți sau a unui element al
site-ului web temporar sau permanent;

Clientul va notifica Talent Center dacă Clientul nu
acceptă modificarea. Utilizarea în continuare de
către client a Serviciilor Talent Center, sau a oricărei



element thereof, after the effective modification date,
shall indicate its consent to the changes. Talent
Center shall not be liable to the customer or any third
person for any modification, suspension, or
discontinuance of the Talent Center Services or any
part thereof.

părți sau element a acestora, după data intrării în
vigoare a unei modificări, va indica consimțământul
său cu privire la modificări. Talent Center nu va fi
responsabil în fața clientului sau a oricărei terțe
persoane pentru orice modificare, suspendare sau
întrerupere a Serviciilor Talent Center sau a oricărei
părți a acestora.

NOTIFICATIONS
Any communication, notification, or concern is validly
fulfilled if mail/courier will send it with confirmation of
receipt to the address: Bucharest, Sold Ene Modoran
Street, no. 10, Building M90, Entrance B, floor 7,
apartment 95, room 2, sector 5 or to the e-mail
address: alexandra@talentcenter.ro.
Users undertake to immediately inform the Company
in the event of any changes to the identification data,
address and/or fax number, and/or e-mail address
indicated for communications, notifications, or
notices.

NOTIFICARI
Orice comunicare, sesizare, sau nelamurire este
valabil indeplinita daca mail/curier o va trimite cu
confirmare de primire la adresa: Bucuresti, Strada
Sold. Ene Modoran, nr. 10, Bloc M90, Intrare B, etaj
7, apartament 95, camera 2, sector 5 sau la adresa
de e-mail: alexandra@talentcenter.ro.
Utilizatorii se angajează să informeze imediat
Compania în cazul oricăror modificări ale datelor de
identificare, adresei și/sau numărului de fax și/sau
adresei de e-mail indicate pentru comunicări,
notificări sau notificări.

The contact for all inquiries of support are:
E-mail: alexandra@talentcenter.ro

Persoana de contact pentru toate întrebările de
asistență sunt:
E-mail: alexandra@talentcenter.ro

These Terms and Conditions are effective as of
February 07, 2023.

Acești Termeni și Condiții sunt în vigoare începând
cu 07 februarie 2023.
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