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TERMS AND CONDITIONS TERMENI ȘI CONDIȚII 
  
I. APLICABILITY OF THE TERMS AND CONDITIONS I. APLICABILITATEA TERMENILOR ȘI CONDIȚIILOR 
  
(1) The present Terms and Conditions 
("Agreement") are mainly applicable to the 
futureofdigital.info ("Site") website and, 
secondary, to all sites and / or platforms derived 
from the Site, including but not limited to 
backoffice.futureofdigital.info and to 
social.futureofdigital.info. 
(2) This site together with any derived sites or its 
successors and the services provided under this 
Agreement, under the concept "Future of Digital", 
are operated by the company Akademio Business 
SRL, located in Craiova, Ion Maiorescu St., no. 4, 
ground floor, H Office, Dolj County, , registered at 
the Trade Register Office under no. 
J16/2068/2017, having Unique Registration Code 
RO 37953227, tel +4 0738 67 88 00, e-mail 
support@futureofdigital.info . 
(3) At the same time, the rules of this Agreement 
become applicable, exactly, including the products 
offered separately from the subscriptions, by 
Akademio Business SRL., In all the situations where 
it is not mentioned otherwise. 
 

(1) Termenii și Condițiile prezente („Acordul”) sunt 
aplicabile, în principal, site-ului futureofdigital.info 
(„site-ul”) și, în subsidiar, tuturor site-urile și/sau 
platformelor derivate din site, incluzând dar fără a 
se limita la backoffice.futureofdigital.info și la 
social.futureofdigital.info.  

(2) Acest site împreună cu orice site-uri derivate sau 
succesoare ale acestuia și serviciile prevăzute in 
prezentul Acord, sub conceptul ,,Future of Digital”, 
sunt operate de către societatea Akademio 
Business SRL, cu sediul în Bucuresti, Craiova, Strada 
Ion Maiorescu, Nr.4, Parter, Biroul H, Județul Dolj, 
inregistrata la Oficiul Registrul Comerțului sub nr. 
J16/2068/2017, având Cod Unic de Înregistrare RO 
37953227, tel +4 0738 67 88 00, e-mail 
support@futureofdigital.info.  
 

(3) Totodată, regulile din prezentul Acord devin 
aplicabile, întocmai, inclusiv produselor oferite 
separat de abonamente, de către Akademio 
Business SRL., în toate situaţiile în care nu se 
menţionează altfel. 

(4) Where the derived sites and/or platforms 
provide for specific rules, these shall become an 
integral part of this Agreement. If these specific 
rules are contrary to the present rules, they will 
apply with priority, this Agreement becoming 
applicable in addition. 

(4) În cazul în care site-urile și/sau platformele derivate 
prevăd anumite reguli specifice, acestea devin 
parte integrantă a prezentului Acord. Dacă 
respectivele reguli specifice sunt contrare celor 
prezente, ele se vor aplica prioritar, prezentul Acord 
fiind aplicabil în completare.  

(5) Thus, the following are integral part of this 
Agreement (including but not limited to): 

• Privacy Policy regarding the processing of 
personal data of Akademio Business SRL (The 
"Company"), expressly and separately 
accepted by the Users; 

• The non-disclosure agreement, expressly and 
separately accepted by the Users, in the cases 
when such an agreement is concluded with 
certain Users; 

• The cookie policy accepted expressly and 
separately by the Users; 

• Future of Digital Community Code of Conduct; 

• Specific Terms and Conditions for a certain 
product, if the case. 

(5) Astfel, sunt parte integrantă a prezentului Acord 
inclusiv (dar fără a se limita la acestea): 

• Politica de Confidențialitate cu privire la 
prelucrarea datelor cu caracter personal a 
Akademio Business SRL („Compania”), 
acceptată expres și separat de Utilizatori; 

• Contractul de confidențialitate, acceptat expres 
și separat de Utilizatori, in situatiile in care se 
incheie un astfel de contract cu anumiti 
Utilizatori; 

• Politica de cookie acceptată expres și separat 
de Utilizatori; 

• Codul de Conduită al comunității Future of 
Digital; 

• Termeni şi Condiţii specifici pentru un anumit 
produs, daca este cazul. 
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II. ACCEPTANCE OF TERMS AND CONDITIONS 
EXPRESSLY AND THROUGH USE OF THE SITE 

II. ACCEPTAREA TERMENILOR ȘI CONDIȚIILOR ÎN 
MOD EXPRES ȘI PRIN UTILIZAREA SITE-ULUI 

  
(6) When you ("User") create an account on 
futureofdigital.info, you are required to expressly 
consent to this Agreement by checking the "I 
agree to the Terms and Conditions" option. By 
selecting this option, you expressly declare that 
you have read the Agreement and that you 
consent to its contents. From the moment the 
option is selected, the present Terms & Conditions 
become mandatory in the relationship between 
you and us, Akademio Business SRL. 

(6) La momentul la care dvs. („Utilizator”) creați un 
cont pe futureofdigital.info, vi se cere acordul 
expres cu privire la prezentul Acord prin bifarea 
opțiunii „Sunt de acord cu Termenii și condițiile 
prezente”. Selectând această opțiune, dvs. 
declarați în mod expres că ați citit Acordul și că vă 
exprimați acceptul față de conținutul acestuia. Din 
momentul selectării opțiunii, Termenii&Condițiile 
prezente devin obligatorii în relația dintre dvs. și 
noi, Akademio Business SRL. 

(7) If you do not agree to this Agreement please 
do not use this site and do not click “I agree”. 

(7) Dacă nu sunteți de acord cu Acordul, vă rugăm să 
nu utilizați site-ul și să nu selectați opțiunea „Sunt 
de acord cu Termenii și condițiile prezente”. 

(8) In order to ensure a real applicability of the 
Agreement in relation to you, we endeavor to 
constantly update and revise it. Akademio 
Business SRL reserves the right to change the 
provisions of this Agreement at any time in any 
way, which is why we invite you to read the 
document periodically. Out of respect for the 
members of our community, we will notify you of 
any updates to this Agreement. Please keep in 
mind that continued use of this site and 
subsequent updates constitutes the implied 
acceptance of their content. 

(8) Pentru a asigura o aplicabilitate reală a Acordului în 
relația cu dvs., depunem eforturi pentru a îl 
actualiza și revizui în mod constant. Akademio 
Business SRL își rezervă dreptul de a modifica 
prevederile acestui Acord în orice moment și în 
orice modalitate, motiv pentru care  vă invităm să 
recitiți periodic prezentul document. Din respect 
pentru membrii comunității noastre, vă vom 
înștiința cu privire la orice actualizare adusă 
prezentului Acord. Vă rugăm să aveți în vedere că 
folosirea în continuare a acestui site și ulterior 
actualizărilor constituie acceptarea implicită a 
conținutului acestora. 

(9) In the totally exceptional situation of the 
creation of an account on the site prior to the 
publication of this Agreement, the Users in this 
situation expressly agree that the provisions of the 
Agreement will be retroactive and will apply from 
the date of the creation of the account, Strictly for 
the period between when the account was 
created and when the Agreement was published, 
the provisions of the first published version of the 
latter apply. For the periods subsequent to the 
creation of the account, the updated versions of 
the Agreement will apply. 

(9) În situația total excepțională a creării unui cont pe 
site anterior publicării prezentului Acord, 
Utilizatorii aflați în această situație sunt de acord în 
mod expres că prevederile Acordului vor 
reatroactiva și se vor aplica de la data creării 
contului,. Strict pentru perioada dintre momentul 
creării contului și momentul publicării Acordului, se 
aplică prevederile variantei dintâi publicate a 
acestuia din urmă. Pentru perioadele ulterioare 
creării contului, se vor aplica variantele actualizate 
ale Acordului. 

(10) Planet Program S.R.L reserves the right to 
terminate a User’s use of this site according with 
the provisions of this Agreement. Also, Akademio 
Business SRL reserves the right to temporarily or 
permanently restrict Users`s access to a part of 
the site or to the whole content. 

(10) Akademio Business SRL își rezervă dreptul de a 
inceta utilizarea de către Utilizator a acestui site, 
conform prevederilor prezentului Acord. De 
asemenea, Akademio Business SRL își rezervă dreptul 
de a restricționa, temporar sau permanent accesul 
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Utilizatorilor la o parte sau la întregul conținut al site-
ului. 

 
 

III. YOU MUST BE 18 OR OLDER TO AGREE TO 
THIS AGREEMENT AND USE THIS SITE 

III. TREBUIE SĂ FI ÎMPLINIT VÂRSTA DE 18 ANI 
PENTRU A VĂ PUTEA EXPRIMA ACORDUL DE A 

UTILIZA ACEST SITE 
  
(11) This Agreement must be completed, 
understood and agreed to by a person over 18. If 
a parent or guardian wishes to permit a person 
under 18 to access this site, he or she should email 
Akademio Business SRL, to the address 
support@futureofdigital.info, with his or her 
explicit permission and acceptance of full legal 
responsibility. 

(11) Acest acord trebuie completat, înțeles și agreat 
de o persoană cu vârsta de peste 18 ani. Dacă un 
părinte sau tutore dorește să permită unei 
persoane sub 18 ani să acceseze acest site, el sau ea 
trebuie să transmită pe e-mail către Akademio 
Business SRL, la adresa 
support@futureofdigital.info permisiunea explicită 
și acceptarea deplină a răspunderii legale. 

(12) If you are not yet 18 or are accessing this site 
from any country where this material is 
prohibited, please exit now as you do not have 
proper authorization. 

(12) Dacă nu aveți încă 18 ani sau accesați acest site 
din orice țară în care acest material este interzis, vă 
rugăm să părăsiți site-ul intrucat nu aveți 
permisiunea corespunzătoare. 
 
 

IV. LICENSE TO USE THIS SITE IV. DREPTUL DE LICENȚĂ AL UTILIZATORULUI 
  
(13) Upon your agreement, Akademio 
Business SRL hereby grants you a nonexclusive, 
non-transferable limited license to use this site in 
strict accordance with the terms and conditions in 
this Agreement. You agree not to make any false 
or fraudulent statements as you use this site. You 
acknowledge and agree that all content and 
services available on this site are property of 
Akademio Business SRL and are protected by 
copyrights, trademarks, service marks, patents, 
trade secrets, and other proprietary rights and 
laws, in Europe and internationally. Our trade 
names, trademarks being in connection with any 
product, service that is not owned by us or used in 
such manner as to create confusion with the 
products of another site having the same business 
may not be used.   

(13) Ca urmare a acceptului dvs., Akademio 
Business SRL vă acordă o licență limitată, 
neexclusivă și netransmisibilă, pentru a utiliza acest 
site, în strictă conformitate cu Termenii și Condițiile 
din prezentul Acord. Sunteți de acord să nu faceți 
declarații false sau frauduloase atunci când utilizați 
acest site. Recunoașteți și sunteți de acord că tot 
conținutul și serviciile disponibile pe acest site sunt 
proprietatea Akademio Business SRL și sunt 
protejate prin drepturi de autor, drepturi la marcă, 
drepturi cu privire la brevete, secrete comerciale și 
alte drepturi și legi care vizează drepturile de 
proprietate, la nivel european și internațional. Nu 
pot fi utilizate denumirile noastre comerciale, 
mărcile aflate în legătură cu vreun produs, serviciu 
care nu este deținut de către noi sau folosite într-o 
asemenea manieră care ar putea crea confuzie cu 
produsele unui alt site având același obiect de 
activitate.  
  

(14) All rights not expressly granted herein to 
the User are fully reserved by Akademio Business 
SRL, its advertisers and licensors. You agree to pay 
for any and all purchases and services  using your 
name and banking card through this Site, not to 

(14) Toate drepturile care nu sunt acordate în mod 
expres în acest document Utilizatorului, sunt 
rezervate în întregime de Akademio Business SRL, 
de agenții săi de publicitate și de licențiați. Sunteți 
de acord să plătiți pentru toate achizițiile și 
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challenge any such charges and to pay for all 
collections and/or attorney fees resulting from 
any non-payment. 

serviciile prin intermediul acestui site, utilizând 
numele și cardul dvs. bancar, să nu contestați astfel 
de costuri și să plătiți pentru toate costurile de 
executare și/sau avocațiale care rezultă din orice 
neplată. 

  
V. LICENSE RESTRICTIONS V. RESTRICȚII ALE LICENȚEI PENTRU UTILIZATOR 

  
Use 
(15) Except as may be explicitly permitted, you 
agree not to save, download, cut and paste, sell, 
license, rent, lease, modify, distribute, copy, 
reproduce, transmit, publicly display, publicly 
perform, publish, adapt, edit, or create derivative 
works from materials from this site. Systematic 
retrieval of data or other content from this site to 
create or compile, directly or indirectly, a 
collection, database or directory without written 
permission from Akademio Business SRL is 
prohibited. 

Utilizare 
(15) Cu excepția cazurilor în care este permis în mod 

explicit, sunteți de acord să nu salvați, să nu 
descărcați, să nu copiați, să nu comercializați, să nu 
oferiți licențe, să nu închiriați, să nu modificați, să 
nu distribuiți, să nu reproduceți, să nu transmiteți, 
să nu afișați/prezentați public, să nu adaptați, să nu 
publicați, să nu editați ori să creați opere derivate, 
utilizând  materiale de pe acest site. Recuperarea 
sistematică a datelor sau a altui conținut de pe 
acest site, pentru a crea sau a compila, direct sau 
indirect, o colecție, o bază de date sau un sistem de 
fișiere, fără permisiunea scrisă a Akademio Business 
SRL, este interzisă. 

(16) In addition, use of the content or 
materials for any purpose not expressly permitted 
in this Agreement is prohibited. 

(16) În plus, utilizarea conținutului sau a 
materialelor în orice scop care nu este permis în 
mod expres în prezentul Acord este interzisă. 

 
Security 
(17) Safety 
(1) You agree that, if you are issued a Username 
and Password by Akademio Business SRL, you will 
make every effort to prevent access to this site by 
using your username and password by anyone 
other than yourself. You are responsible for 
maintaining the confidentiality of any password 
you may use to access the site. You are also 
required to notify Akademio Business SRL as soon 
as you discover the loss of this information or 
access to it by an unauthorized party and using a 
secure username and password. With respect to 
any registration for the purpose of accessing the 
site, any username or e-mail address that belongs 
to or is already used by another person may not 
be used, such action being construed as assuming 
the identity of another person. You are fully 
responsible for all interactions with the site that 
occur in connection with your username or any 
other breach of security in connection with your 
account. You agree that you will not attempt to 
decompose, decompile, disassemble, translate or 
alter any executable code, the content of 

Siguranță 
(17) Sunteți de acord ca, dacă vi se va emite un 

Nume de utilizator și o Parolă de către Akademio 
Business SRL, să depuneți toate eforturile pentru a 
împiedica accesul la acest site prin numele de 
utilizator și parola dvs. de către oricine altcineva 
decât dvs. ,. Sunteți responsabil pentru păstrarea 
confidențialității oricărei parole pe care ați putea-o 
utiliza pentru a accesa site-ul. De asemenea, sunteti 
obligat sa procedati la notificarea Akademio 
Business SRL imediat ce descoperiți pierderea 
acestor informații sau accesul la ele de către o parte 
neautorizată și utilizând un nume de utilizator și o 
parolă securizată,. Cu privire la orice înregistrare în 
scopul accesării site-ului, nu pot fi folosite orice 
nume de utilizator sau adresă de e-mail care 
aparține sau este deja utilizată de către o altă 
persoană, o astfel de acțiune putând fi interpretată 
ca asumând identitatea unei alte persoane. Sunteți 
pe deplin responsabil pentru toate interacțiunile cu 
site-ul care se produc în legătura cu numele dvs. de 
utilizator sau orice altă încălcare a securității legată 
de contul dvs.Sunteți de acord că nu veți încerca să 
decompuneți, să decompilați, să dezasamblați, să 
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materials found or received through this site. You 
understand that such actions are likely to subject 
you to civil and criminal legal penalties and that 
Akademio Business SRL shall pursue such 
penalties in order to protect its own rights and 
those of its licensees. 
 
 

traduceți sau să alterați orice cod executabil, 
conținutul de materiale aflate ori recepționate prin 
intermediul acestui site. Înțelegeți că astfel de 
acțiuni vă pot supune sancțiunilor civile și penale și 
că Akademio Business SRL va urmări aplicarea unor 
astfel de sancțiuni cu scopul de a își proteja propriile 
drepturi și pe cele ale licențiaților săi. 

 
Export 
(18) You agree that you shall comply with all 
applicable export and import control laws and 
regulations in your use of this site, or materials or 
services received through this site, and, in 
particular, you shall not export or re-export 
anything on or received through this site in 
violation or local or foreign export laws and/or 
without all required European and foreign 
government licenses. 

Export 
(18) Sunteți de acord să respectați toate legile și 

reglementările aplicabile în materie de control al 
exportului și importului în utilizarea de către dvs. a 
acestui site sau a materialelor sau serviciilor primite 
prin intermediul acestui site și, în special, nu veți 
exporta sau reexporta ori primi, prin prezentul site, 
materiale de natură să încalce legislația aplicabilă 
locală ori străină și/sau neavând toate licențele 
necesare la nivel european sau internațional. 

 
VI. ERRORS AND CORRECTIONS VI. ERORI ȘI REMEDIERI 

  
Errors and Corrections 
(19) While we use reasonable efforts to 
include accurate and current information on our 
Site, we do not warrant or represent that the Site 
will be error-free. Data entry errors or other 
technical problems may sometimes result in 
inaccurate information being shown. We reserve 
the right to correct any inaccuracies or 
typographical errors on our Site, including pricing 
and availability of products and services, and shall 
have no liability for such errors. 

Erori și remedieri  
(19) Deși depunem eforturi considerabile pentru a 

include informații exacte și actuale pe site-ul 
nostru, nu garantăm faptul că site-ul va fi în 
totalitate lipsit de erori. Erori de introducere a 
datelor sau alte probleme tehnice pot duce uneori 
la afișarea unor informații incorecte. Ne rezervăm 
dreptul de a corecta orice inexactitate sau erori 
tipografice pe site-ul nostru, inclusiv prețurile și 
disponibilitatea produselor și serviciilor și nu avem 
nicio răspundere pentru astfel de erori. 

(20) We may also make improvements and/or 
changes to the Site’s features, functionality, or 
content at any time. If you see any information or 
description you believe to be incorrect, please 
contact us and we’ll verify it for you. 

(20) De asemenea, putem face oricând îmbunătățiri 
și/sau modificări ale caracteristicilor, 
funcționalității sau conținutului site-ului. Dacă 
vedeți orice informație sau descriere care credeți că 
este incorectă, vă rugăm să ne contactați și o vom 
verifica pentru dvs. 

  
  
.  
  

VII. THE RIGHT TO LICENSE  
OF AKADEMIO BUSINESS SRL 

VII. DREPTUL DE LICENȚĂ 
AL AKADEMIO BUSINESS SRL 

  
(21) Except to personal data, all information 
which you post on this site or communicate to 
Akademio Business SRL through this site shall be 
the property of Akademio Business SRL which shall 
treat the submissions as confidentialThe 

(21) Cu excepția datelor personale, toate 
informațiile pe care le postați pe acest site sau pe 
care le comunicați Akademio Business SRL prin 
intermediul acestui site  vor fi proprietatea 
Akademio Business SRL care va trata datele ca fiind 
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subscription of information by the Users through 
the site is governed by the Privacy Policy regarding 
the processing of personal data. Akademio 
Business SRL may be under a legal obligation to 
disclose data or to defend legitimate rights or 
interests.Akademio Business SRL shall not incur 
any liability as a result of any similarities that may 
appear in future Company services or products.  

confidențiale . Subscrierea de informații de către 
Utilizatori prin site este guvernată de Politica de 
confidențialitate cu privire la prelucrarea datelor cu 
caracter personal. Akademio Business SRL se poate 
afla sub obligația legală de a divulga datele ori 
pentru apărarea drepturilor sau intereselor 
legitime. Akademio Business SRL nu va avea nici o 
responsabilitate ca urmare a oricăror asemănări 
care pot apărea în viitoarele servicii sau produse ale 
Companiei. 

(22) Without exception, Akademio Business 
SRL shall have exclusive ownership of all present 
and future existing rights over any data 
transmitted in accordance with this section,  of 
any nature, wherever communicated or 
transmitted by the User. 

(22) Fără excepție, Akademio Business SRL va avea 
proprietatea exclusivă în ceea ce privește drepturile 
prezente și viitoare asupra oricăror date transmise 
in conformitate cu prezenta sectiune, de orice 
natură, oriunde au fost comunicate sau transmise 
de către Utilizator. 

(23) You acknowledge that you are fully 
responsible for the message, including its legality, 
reliability, appropriateness, originality and 
copyright. 

(23) Recunoașteți că sunteți pe deplin responsabili 
pentru informațiile transmise, inclusiv pentru 
legalitatea, fiabilitatea, adecvarea, originalitatea și 
drepturile de autor. 

(24) You hereby represent and warrant that 
your Submission does not infringe the rights of any 
third party. 

(24) Prin prezenta, aveți reprezentarea și garantați 
că datele oferite de dvs. nu încalcă drepturile unei 
terțe persoane. 
 

VIII. USER CONDUCT VIII. CONDUITA UTILIZATORULUI 
  
(25) By using features of this site that allow you to 
post or otherwise transmit information to or 
through this site, or which may be seen by other 
users, you agree that you shall not upload, post, or 
otherwise distribute or facilitate distribution of 
any content – including text, communications, 
video, software, images, sounds, data, or other 
information – that: 

• is unlawful or illegal, threatening, abusive, 
harassing, defamatory, libelous, deceptive, 
fraudulent, invasive of another’s privacy, 
tortuous, could be obscene or pornographic 
that could harass or attack other people, could 
breach legal provisions; 

• obscene, sexually explicit or graphic, or 
otherwise in violation of this site’s rules or 
policies; 

• infringes any patent, trade mark, service mark, 
trade secret, copyright, moral right, right of 
publicity, privacy or other proprietary right of 
any party; 

• constitutes unauthorized or unsolicited 
advertising, junk or bulk e-mail (also known as 
“spamming”), chain letters, any other form of 

(25) Utilizând funcții ale acestui site, care vă permit 
să postați sau să transmiteți în alt mod informații 
către sau prin intermediul acestui site sau care pot 
fi văzute de alți utilizatori, sunteți de acord că nu 
veți încărca, posta sau distribui în alt mod sau 
facilita distribuirea oricărui conținut - inclusiv text, 
comunicații, video, software, imagini, sunete, date 
sau alte informații – care: 

• este nelegal sau ilegal, amenințător, abuziv, 
hărțuitor, defăimător, calomniator, înșelător, 
fraudulos, invaziv, greșit, ar putea fi obscenă 
sau pornografică, care ar putea hărțui sau ataca 
alte persoane, care ar putea încălca 
reglementări legale; 

• încalcă orice brevet, marca, secret comercial, 
drepturi de autor, drepturi morale, dreptul de 
publicitate, intimitatea sau orice alt drept de 
proprietate al vreunei părți; 

• constituie publicitate neautorizată sau 
nesolicitată, e-mail nedorită sau în vrac 
(cunoscut și sub numele de "spamming"), 
scrisori în lanț, orice altă formă de solicitare 
neautorizată sau orice formă de loterie sau 
jocuri de noroc; 
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unauthorized solicitation, or any form of 
lottery or gambling; 

• contains software viruses or any other 
computer code, files, or programs that are 
designed or intended to disrupt, damage, or 
limit the functioning of any software, 
hardware, or telecommunications equipment 
or to damage or obtain unauthorized access to 
any data or other information of any third 
party;  

• impersonates any person or entity, including 
any employee or representative of this site, its 
licensors or advertisers; 

• would trigger criminal or civil liability; 

• would encourage a misconduct that 
represents an offense; 

• which encourages or provides training 
information on illegal or hacking activities. 

• conține viruși software sau orice alt cod, fișiere 
sau programe de calculator proiectate sau 
destinate să perturbe, să deterioreze sau să 
limiteze funcționarea oricărui software, 
hardware sau echipament de telecomunicații 
sau să deterioreze sau să obțină acces 
neautorizat la orice date sau alte informații a 
oricărei terțe părți;  

• caricaturizează orice persoană sau entitate, 
inclusiv orice angajat sau reprezentant al 
acestui site, licențiații săi ori agenții de 
publicitate ; 

• ar da naștere unei răspunderi penale sau civile;  

• care încurajează o conduită care constituie 
infracțiune;  

• care încurajează sau oferă informații de 
instruire despre activități ilegale sau activități 
de hacking. 
 

(26) You also agree that you shall not harvest 
or collect information about the users of this site 
or use such information for the purpose of 
transmitting or facilitating transmission of 
unsolicited bulk electronic email or 
communications for any other commercial 
purpose of your own or a third party. 

(26) De asemenea, sunteți de acord că nu veți 
extrage sau colecta informații despre utilizatorii 
acestui site și nu veți utiliza astfel de informații în 
scopul transmiterii sau facilitării transmiterii de e-
mail-uri sau de comunicații electronice nesolicitate 
în vrac pentru orice alt scop comercial al dvs. sau al 
unei terțe părți. 

(27) You agree that you will not associate the 
Future of Digital concept with your person in a 
manner that conveys that you represent the 
network absolutely or in a way that exceeds your 
role within the Community (eg. "I am Future of 
Digital ”), neither during the period when you have 
an active account on the Future of Digital 
platform, nor at least 5 years after this period 
ends. 

(27) Sunteți de acord că nu veți asocia conceptul 
Future of Digital cu persoana dumneavoastră într-
un mod care să transmită faptul că reprezentați 
rețeaua în mod absolut sau într-un mod care vă 
depășește rolul în cadrul Comunității (ex. „eu sunt 
Future of Digital”), nici în perioada în care dețineți 
un cont activ pe platforma Future of Digital, nici 
minim 5 ani ulteriori acestei perioade. 

(28) You agree that you will not promote the 
company you represent in ways that represent or 
may be associated with unfair competition 
(including but not limited to, comparative 
advertising – eg. "my company is better than 
yours"). 

(28) Sunteți de acord că nu veți promova compania 
pe care o reprezentați în moduri care reprezintă sau 
pot fi asociate faptelor de concurență neloială 
(inclusiv dar fără a ne limita, la publicitate 
comparativă – ex. „compania mea este mai bună 
decât a ta”). 

(9) You further agree that you shall not 
request or collect information, or attempt to 
induce any physical contact with, anyone 18 years 
old or younger without appropriate parental 
consent. 

(29) Sunteți de acord și că nu veți solicita sau colecta 
informații despre, precum și că nu veți încerca să 
sugerați ori să facilitați contactarea unei persoane 
cu vârsta sub 18 ani, fără consimțământul părinților 
ori tutorelui său. 

(30) This site generally does not pre-screen, 
monitor, or edit the content posted by users of 
this site. However, this site and its agents have the 
right, at their sole discretion, to remove any 

(30) Site-ul, în general, nu filtrează, nu 
monitorizează și nu editează conținutul postat de 
utilizatorii săi. Cu toate acestea, acest site și agenții 
săi au dreptul, la propria discreție, să elimine orice 
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content that, in this site’s sole judgment, does not 
comply with its rules, terms and policies or is 
otherwise harmful, objectionable, or inaccurate. 
This site is not liable for any failure, delay, 
damages or results, in removing such content. 

conținut care, în opinia acestui site, nu respectă 
regulile, termenii sau politicile sale sau este altfel 
dăunător, respingător sau inexact. Acest site nu 
este responsabil pentru nicio defecțiune, întârziere 
sau daune rezultate din înlăturarea unui astfel de 
conținut. 

(31) You agree that your use of this site may be 
suspended or terminated in accordance with the 
present Agreement, immediately upon receipt of 
any notice which alleges that you have used this 
site in violation of the Agreement and/or for any 
purpose that violates any local, state or law of 
other nations, including but not limited to the 
posting of information that may violate third party 
rights, that may defame a third party, that may be 
obscene or pornographic, that may harass or 
assault other, that may violate hacking or other 
criminal regulations, etc. of its agents, officers, 
directors, contractors or employees. 

(31) Sunteți de acord că folosirea site-ului poate fi 
suspendată sau oprită, conform prevederilor 
prezentului Acord, imediat după primirea oricărei 
notificări care susține că ați utilizat acest site cu 
încălcarea prezentului Acord și/sau pentru orice 
scop care încalcă orice legislație locală sau națională 
ori aparținând unui alt stat vizat în vreun fel, 
inclusiv, dar fără a se limita la postarea de informații 
care ar putea încălca drepturile terților, care ar 
putea defăima o terță parte, care ar putea fi 
obscenă sau pornografică, care ar putea hărțui sau 
ataca alte persoane, care ar putea încălca 
reglementări legale. 

(32) In such event, you agree that the owner of 
this site may disclose your identity and contact 
information, if requested by a government or law 
enforcement body or as a result of a subpoena or 
other legal action, and the owner of this site shall 
not be liable for damages or result of a subpoena 
or other legal action. You agree not to take any 
action against the owner of this site for such 
legitimate disclosure. 

(32) În acest caz, sunteți de acord că proprietarul 
acestui site vă poate dezvălui identitatea și 
informațiile dvs. de contact dacă acestea sunt 
solicitate de o autoritate publica sau de organul 
competent de aplicare a legii ori ca urmare a unei 
citații sau a unei alte acțiuni legale, precum și cu 
faptul că proprietarul acestui site nu va fi 
răspunzător pentru daunele sau rezultatul unei 
citații ori a unei alte acțiuni în justiție. Sunteți de 
acord să nu formulați nicio acțiune împotriva 
proprietarului acestui site pentru o astfel de 
divulgare cu scop legitim. 

  
IX. POTENTIAL DEPRECIATING, DEFAMATORY 

AND / OR PREJUDICIAL CONDUCT OF THE USER 
IX. POTENȚIALA CONDUITĂ DENIGRATOARE, 
DEFĂIMĂTOARE ȘI/SAU PREJUDICIABILĂ A 

UTILIZATORULUI 
  
(33) As Akademio Business SRL considers the 
involvement of Future of Digital community 
members to be of great importance, it appreciates 
the value judgments and suggestions made by the 
members. However, Akademio Business SRL does 
not tolerate depreciating, defamatory and / or 
prejudicial conduct on the part of the community 
members. 

(33) Întrucât Akademio Business SRL acordă o 
importanță deosebită implicării membrilor 
comunității Future of Digital, aceasta apreciază 
judecățile de valoare și sugestiile venite din partea 
membrilor. Akademio Business SRL nu tolerează, 
însă, conduite denigratoare, defăimătoare și/sau 
prejudiciabile din partea membrilor comunității. 

(34) Thus, under the sanction of the payment 
of a sum of 20,000 EUR, the Users undertake 
not to discredit, by statements of any kind or 
method, individually or collectively: 
 

(34) Astfel, sub sancțiunea plății unei sume de 
20.000 EUR, Utilizatorii se obligă să nu discrediteze, 
prin declaraţii de orice natură ori modalitate, 
individual sau colectiv: 
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a) Akademio Business SRL, the Future and 
Digital community and project, and / or its 
affiliates; 

b)  the persons in the above’s current or 
future management or administration, in 
front of the employees / collaborators of 
the community and the Future of Digital 
project, the community partners and the 
Future of Digital project, the employees of 
the respective companies or the business 
partners of the respective companies, in 
the media, by posting on social networks / 
on any Internet sites or through any other 
means of communication or to any other 
third parties; 

c)  and / or not to make any statements, in 
written or oral form, to the print media, to 
the television or any media organizations, 
which may affect the image of the 
community and the Future of Digital 
project or the companies mentioned 
above or to the management or 
employees or their business partners or 
their services or policies. 

a) Akademio Business SRL, comunitatea și 
proiectul Future of Digital, și/sau afiliaţii 
acesteia; 

b) persoanele din conducerea sau administrarea 
actuală sau viitoare a acestora, în faţa 
angajaţilor/colaboratorilor comunității și 
proiectului Future of Digital, a partenerilor 
comunității și proiectului Future of Digital, a 
angajaţilor companiilor respective sau a 
partenerilor de afaceri ai companiilor 
respective,  

în mass media, prin postări pe rețele de 
socializare/pe orice site-uri de internet sau prin 
orice altă modalitate de comunicare sau faţă de 
orice alţi terţi;  
c) şi/sau să nu facă niciun fel de declaraţii, în 

formă scrisă sau orală, presei scrise, 
televiziunilor sau oricăror organizaţii media, de 
natură să aducă atingere imaginii comunității și 
proiectului Future of Digital sau companiilor 
menţionate mai sus ori conducerii sau 
angajaţilor ori partenerilor de afaceri ai 
acestora ori serviciilor sau politicilor acestora. 

(35) Akademio Business SRL retains the right to 
choose between activating the clause from the 
previous point and commencing the common law 
actions applicable in the present case, without 
affecting the right of Akademio Business SRL to a 
higher amount of compensation than the one 
mentioned, to the extent the prejudice is higher. 

(35) Akademio Business SRL își păstrează dreptul de 
a opta între activarea clauzei de la punctul anterior 
și demararea demersurilor de drept comun 
aplicabile în cazul de față, fara a afecta dreptul 
Akademio Business SRL la un cuantum mai mare al 
despagubirilor decat cel mentionat, in cazul in care 
prejudiciul este mai mare. 

(36) In order to maintain a high level of 
objectivity in the assessment of depreciating, 
defamatory and / or prejudicial conduct, it was 
created a  Council of the Future of Digital 
Ambassadors (the “Council of Ambassadors”), 
with consultative competence, whose activity is 
expressly regulated by the Community Code of 
Conduct displayed on the futuredigital.info site. 
This Council may issue recommendations in 
relation to the compliance of the provisions of this 
Agreement, especially regarding the situation in 
which the provisions and rules of  of conduct of 
Future of Digital are not observed. 

(36) Pentru a menține un nivel înalt de obiectivism 
în aprecierea conduitei denigratoare, defăimătoare 
și/sau prejudiciabile, s-a format un Consiliu al 
Ambasadorilor Future of Digital (,,Consiliul 
Ambasadorilor”), cu rol consultativ, a cărui activitate 
este reglementată în mod expres de Codul de 
Conduită al comunității afișat pe site-ul 
futureofdigital.info. Acest Consiliu poate emite 
recomandări in legătura cu respectarea  dispozițiilor 
prezentului Acord, în special în ceea ce privește 
situațiile în care nu sunt respectate normele de 
conduita adoptate de Future of Digital. 

(37) In assessing the conduct covered by this 
chapter, the Council of Ambassadors will be 
guided by a number of reasonable factors, among 
which we mention (without being limited to 
them): 

(37) În emiterea recomandării privind conduita 
reglementată de prezentul capitol, Consiliul 
Ambasadorilor se ghidează după o serie de factori 
rezonabili, printre care menționăm (fără a ne limita 
la aceștia): 
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• the impact and / or the damage created by the 
User on the entities from point 34, through his 
conduct; 

• the severity of the language and expressions 
used by the User in his conduct; 

• the User's intention to mislead members or 
non-members of the Future of Digital 
community; 

• the untruthfulness of the statements of the 
User to the entities of point 34; 

• other reasonable factors, applied in 
proportion to the situation. 

• impactul și/sau prejudiciul creat de Utilizator 
asupra entităților de la punctul 34, prin 
conduita sa; 

• gravitatea limbajului și a expresiilor folosite de 
Utilizator în conduita sa; 

• intenția Utilizatorului de a induce în eroare 
membrii sau non-membrii comunității Future 
of Digital; 

• caracterul neadevărat al declarațiilor 
Utilizatorului la adresa entităților de la punctul 
34; 

• alți factori rezonabili, aplicați proporțional 
situației intervenite. 

(38) In case of breach of the obligations provided 
by this chapter, Akademio Business SRL, after 
obtaining the recommendation from the Council 
of Ambassadors, may suspend or terminate this 
Agreement or the right of the User to use the site 
(with the direct consequence of the account’s 
termination), in accordance with the provisions of 
chapter XXII of this Agreement. 

(38) În cazul încălcării obligațiilor prevăzute de 
prezentul capitol, Akademio Business SRL, ulterior 
obținerii recomandării din partea Consiliului 
Ambasadorilor, poate suspenda sau rezilia acest 
Acord sau dreptul Utilizatorului de a folosi site-ul 
(cu consecinţa directă a închiderii contului), 
conform prevederilor capitolului XXII al prezentului 
Acord. 

(39) If it is found that the User has committed 
actions regulated by this chapter, he will no longer 
receive the commissions related to the period 
between the moment of the first action 
considered to be depreciating, defamatory and / 
or prejudicial and the moment in which the 
sanction provided for in the previous point is 
applied. 

(39) În cazul în care se constată că Utilizatorul a 
comis o faptă reglementată de prezentul capitol, 
acesta nu va mai primi comisioanele aferente 
perioadei dintre momentul primului fapt considerat 
denigrator, defăimător și/sau prejudiciabil și 
momentul aplicării sancțiunii prevăzute la punctul 
anterior. 

  
X. INTELLECTUAL PROPERTY RIGHTS X. DREPTURI DE PROPRIETATE INTELECTUALĂ 

  
1. Copyright and know-how 
(40) The Site’s design, text, content, selection 
and arrangement of elements, organization, 
graphics, compilation, magnetic translation, 
digital conversion, source codes, informatic 
programs, know-how and other matters related to 
the Site and the offered services are protected 
under applicable copyright and related laws, 
intellectual and industrial property laws, with ALL 
RIGHTS RESERVED. The posting of any such 
elements on the Site does not constitute a waiver 
of any right in such elements. 

1. Dreptul de autor și know-how 
(40) Designul site-ului, textul, conținutul, selecția și 

aranjamentul elementelor, organizarea, grafica, 
compilația, traducerea magnetică, conversia 
digitală, codurile sursă, programele informatice, 
know-how-ul și alte aspecte legate de site și de 
serviciile oferite sunt protejate în conformitate cu 
legile aplicabile în materie de drepturi de autor și 
drepturi conexe și cu legile privind proprietatea 
intelectuală și industrială, TOATE DREPTURILE FIIND 
REZERVATE. Plasarea oricăror astfel de elemente pe 
site nu constituie o renunțare la vreun drept în 
astfel de elemente. 

(41) You do not acquire ownership rights to any 
such elements viewed through the Site. 

(41) Nu obțineți drepturi de proprietate asupra unor 
astfel de elemente la care aveți acces prin 
intermediul site-ului.  

(42) Except as otherwise provided herein, none of 
these elements may be used, copied, reproduced, 

(42) Cu excepția cazului în care se prevede în mod 
expres altfel, niciunul dintre aceste elemente nu 
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downloaded, posted, displayed, transmitted, 
mechanical, photocopied, recorded, or distributed 
under any other means, without Akademio 
Business SRL’s prior written permission. 

poate fi utilizat, copiat, reprodus, descărcat, afișat, 
transmis, mecanic, fotocopiat, înregistrat sau altfel, 
sau distribuit sub orice alta forma, fără permisiunea 
scrisă și prealabilă a Akademio Business SRL 

 
 

2. Trademark right 
(43) “Future of Digital” name, the visual 
representations joining it (signs, logo etc.) and all 
product names, company names and other logos, 
unless otherwise noted, are trademarks and/or 
trade dress of Akademio Business SRL 

2. Dreptul la marcă  
(43) Denumirea „Future of Digital”, reprezentările 

vizuale care o însoțesc (semne, siglă, logo, etc.) și 
toate denumirile de produse, de companii, precum 
și alte sigle, cu excepția cazurilor în care se specifică 
altfel, fac parte din imaginea comercială a 
Akademio Business SRL și sunt protejate 
corespunzător. 

(44) The use or misuse of any Marks or any 
other materials contained on the Site, without the 
prior written permission of their owner, is 
expressly prohibited. 

(44) Utilizarea sau utilizarea necorespunzătoare a 
oricărora dintre semnele și materialele conținute 
pe site, fără permisiunea prealabilă, scrisă a 
proprietarului, este interzisă în mod expres. 

  
XI. PROVIDED PRODUCTS AND SERVICES 
THROUGH FUTURE OF DIGITAL. FUNNEL 
SYSTEMS, TRAININGS, MEMBERSHIPS.  

COMMISSIONS 

XI. SERVICII OFERITE PRIN FUTURE OF DIGITAL. 
FUNNEL-URI, TRAININGURI, ABONAMENTE.  

COMISIOANE 

  
(45) The meaning of the platforms mentioned 
above is, without being limited to, connect people 
all around the world interested but not limited to 
personal development, internet marketing, 
network marketing, automation and innovation 
like blockchain and/or cryptocurrency to guide 
them with excellency, to share with them 
excellent trainings, business deals, automated 
solutions for their businesses and to do all of this 
with fun besides professionalism. Future of 
Digital’s website is first of all a social and 
educational platform and secondary a selling. 

(45) Semnificația platformelor menționate mai sus 
este, fără a se limita la, aceea de a conecta oameni 
din întreaga lume interesați de dezvoltare 
personală, marketing pe internet, marketing de 
rețea, automatizare și inovații, cum ar fi block chain 
și/sau cripto currency pentru un ghidaj de 
excelență, de a împărtăși programe de pregătire, 
soluții de afaceri, soluții automatizate pentru 
afacerile proprii și toate acestea într-un mod 
interactiv și cu profesionalism. Site-ul  Future of 
Digital este, în primul rând, o platformă socială și 
educațională și în al doilea rând, o platformă de 
vânzare. 

(46) In order to do so, Akademio Business SRL 
offers, through Future of Digital, funnel services, 
representing the execution and delivery of an 
automated online presentation and promotion 
system, in video and text format, that replaces the 
live presentation process held by an active 
network marketing entrepreneur, system that is 
customized for the products/companies required 
by the User that orders such services. The funnel 
services are materialized in Premium 
memberships, each of them including distinct 
features. Except for the offered funnel, all the 
other benefits correspondent to the Premium 

(46) În sensul celor de mai sus, Akademio Business 
SRL oferă, prin Future of Digital, servicii de funnel, 
constand in executarea si livrarea unui sistem 
automatizat de prezentari si promovari online, in 
format video si text, care inlocuieste procesul de 
prezentari live sustinute de un intreprinzator de 
network marketing, sistem particularizat pentru 
produsele/ companiile solicitate de Utilizatorul care 
comanda astfel de servicii. Serviicile de funnel sunt 
materializate în abonamente Premium, fiecare 
dintre acestea cuprinzând caracteristici distincte. 
Cu excepția funnel-ului oferit, toate celelalte 
beneficii corespunzătoare abonamentelor 
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memberships, starting with professional advice 
and trainings and going all the way to automated 
tools (Social, WeBuilder, Emark etc.), are bonuses 
that Akademio Business SRL  wishes to give its 
Users as a voluntarily proof of the trust the 
Company has in Future of Digital and its members. 
Basic members are offered in exchange for a cost 
professional advice, trainings and other products 
available on the website, but also free access 
through the newsletter system to certain trainings 
and other benefits. 
 

Premium, începând cu sfaturi profesionale și 
traininguri și mergând până la instrumente 
automatizate (tool-urile Social, WeBuilder, Emark 
etc.), sunt bonusuri pe care Akademio Business SRL 
își dorește să le acorde Utilizatorilor ca dovadă 
voluntară a încrederii pe care o are în Future of 
Digital și în membrii săi. Membrilor Basic le sunt 
oferite contra cost sfaturi profesionale, traininguri 
și alte produse disponibile pe site, dar si acces 
gratuit prin intermediul sistemului de newsletter la 
anumite trainiguri si alte beneficii. 

(47) The availability of these memberships 
ranges from a month to lifetime, while their prices 
range from 0 EUR to 1750 EUR, as follows: 

• Basic membership - 0 EUR/month; 

• Premium 1 membership - 35 EUR/month; 

• Premium 3 membership - 87 EUR/month; 

• Premium 6 membership - 168 EUR/month; 

• Premium 12 membership - 315 EUR/month; 

• Lifetime membership - 1750 EUR - would 
regularly include access to the Benefits on a 
period of 60 calendar months; nonetheless, by 
means of this offer, the access becomes 
unlimited (namely during the entire existence 
of Future of Digital). Exceptionally, the 
Lifetime membership shall cease to exist if the 
User expressly requires so, if the account is 
deleted or if Future of Digital ceases to exist. 

(47) Abonamentele variază de la o lună la o durată 
de viață, în timp ce prețurile lor variază de la 0 EUR 
la 1750 EUR, după cum urmează: 

• Abonament Basic - 0 EUR/lună; 

• Abonament Premium 1 - 35 EUR/lună; 

• Abonament Premium 3 - 87 EUR/lună; 

• Abonament Premium 6 - 168 EUR/lună; 

• Abonament Premium 12 - 315 EUR/lună; 

• Abonament Lifetime - 1750 EUR - include în 
mod regulat accesul la prestații pe o perioadă 
de 60 de luni calendaristice; cu toate acestea, 
prin această ofertă, accesul devine nelimitat (și 
anume pe întreaga existență a Future of 
Digital). În mod excepțional, abonamentul 
Lifetime va înceta să existe dacă Utilizatorul o 
cere în mod expres, în cazul în care contul este 
șters sau dacă Future of Digital încetează să mai 
existe. 

(48) The prices are expressed with VAT (in case 
VAT is applicable), according to the applicable law. 

(48) Prețurile sunt exprimate cu TVA (in cazul in care 
TVA este aplicabil), conform legii aplicabile. 

(9) All Premium members are Privileged 
Customers and benefit from a Fidelity Programme 
under which they can purchase other Future of 
Digital products and services based on their 
fidelity points (“commission”). The commissions 
(represented by fidelity points) are awarded to the 
Premium Users on a monthly basis, between the 
dates of 15 and 20 of each month. Please note that 
the memberships and products offered by Future 
of Digital have a different commissionable value. 
(50 Premium Users who, in addition, wish to 
develop a network using Future of Digital products 
and services, may acquire the Affiliate marketer 
status. The  Affiliate marketer status is not 
automatically achieved, but solely on demand. 
Thus, the Premium User will send a request in this 
regard to the email address 

(49) Toți membrii Premium au caracter de Clienți 
privilegiați și beneficiază de un Program de 
Fidelitate în cadrul căruia au posibilitatea de a 
achiziționa alte produse și servicii Future of Digital 
pe baza punctelor de fidelitate acumulate 
(“comisioane”). Comisioanele (sub forma punctelor 
de fidelitate) se acordă Utilizatorilor Premium cu o 
frecvenţă lunară, în perioada 15-20 aferentă 
fiecărei luni. Rugăm Utilizatorii să aibă în vedere că 
abonamentele şi produsele oferite de Future of 
Digital au valoare comisionabilă diferită. 

(50) Utilizatorii Premium care, suplimentar, doresc 
să își dezvolte o rețea utilizând produsele și 
serviciile Future of Digital, pot dobândi statutul de 
„affiliate marketer”. Calitatea de affiliate marketer 
nu se obține automat, ci exclusiv la cerere. Astfel, 
Utilizatorul Premium va trimite o cerere în acest 
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support@futureofdigital.info and, as a result, 
he/she will receive an "Affiliate marketer Plan" 
and a separate Contract between Akademio 
Business SRL and the Privileged Customer. 
Exclusively based on these documents and by 
concluding the mentioned Contract the Privileged 
Customer will become an Affiliate marketer. 

sens la adresa de e-mail 
support@futureofdigital.info și, ca urmare a 
acesteia, va primi un „Plan de Affiliate marketer” și 
un Contract distinct între Akademio Business SRL și 
Clientul privilegiat. Exclusiv în baza acestor 
documente si prin incheierea Contractului 
mentionat, Clientul privilegiat va deveni Affiliate 
marketer. 

(51) However, Akademio Business SRL does 
not guarantee the success of the User in their own 
business through Future of Digital. Through the 
funnel services provided, through professional 
advice and training, as well as through the tools 
(Social, WeBuilder, Emark etc.) that the Users 
receive as bonuses coresponding to Premium 
memberships, Akademio Business SRL wishes to 
support the Users to improve and optimize their 
own business, but cannot guarantee a certain 
outcome under any circumstances. ( Therefore, 
the services offered and the related price is not 
subject to achievement by the User of a particular 
result following the use of such services.  
 
(52) Especially created for its Users, Future of 
Digital also offers a Social Media Support service, 
designed on 3 pillars: 

1. “Brand creation services”; 
2. “Strategy services for creating a 
professional presence in Social media”; 
3. "Social media presence services". 

The Social Media Support service can only be 
purchased in the form of packages, namely 
Package 1+2 or Package 1+2+3. 
(53) Should the Company launch products other 
than those presented in this chapter, but in 
connection to them, each product can benefit 
from its own specific Terms and Conditions, which 
will be an integral part of this Agreement. The 
present Agreement shall apply mutatis mutandis, 
unless otherwise specified in the Terms and 
Conditions specific for that product. 

(51) Cu toate acestea, Akademio Business SRL nu 
garantează reușita Utilizatorului în propria afacere 
prin Future of Digital. Prin serviciile de funnel 
oferite, prin sfaturi profesionale și traininguri, 
precum și prin  instrumentele (tool-urile Social, 
WeBuilder, Emark etc.) pe care Utilizatorii le 
primesc ca bonusuri corespunzătoare 
abonamentelor Premium, Akademio Business SRL 
își dorește să îi sprijine pe Utilizatori să își 
îmbunătățească și să optimizeze propriile afaceri, 
însă nu le poate garanta un anumit rezultat în nicio 
circumstanță. Asadar, serviciile oferite si costul 
aferent nu este conditionat de atingerea unui 
anumit rezultat de catre Utilizator in urma utilizarii 
acestor servicii.  

(52) Special creat pentru Utilizatorii săi, Future of 
Digital oferă si un serviciu de Social Media Support, 
conceput pe 3 piloni: 

1. “Servicii de creare Brand”;   
2. “Servicii de strategie de creare a unei 

prezente profesioniste in Social media”;  
3. “Servicii de prezenta in Social media”.  

Serviciul de Social Media Support poate fi 
achiziţionat numai sub formă de pachete, anume 
Pachet 1+2 sau Pachet 1+2+3. 

(53) În cazul în care Societatea lansează produse 
distincte de cele prezentate în acest capitol, dar în 
legătură cu acestea, fiecare produs poate beneficia 
de propriile Termeni şi Condiţii specifice, care vor fi 
parte integrantă a prezentului Acord. Prezentul 
Acord se va aplica întocmai, în toate situaţiile în 
care Termenii şi Condiţiile specifice produsului 
respectiv nu menţionează altfel. 

(54) Should the Company launch, on specific 
occasions, certain promotions in connection to 
the memberships above, the rules in the present 
Agreement shall apply mutatis mutandis to the 
respective promotions. 
 
(55) The members of the Future of Digital 
community enjoy an extensive flexibility of their 
work within the community, for which Akademio 

(54) În situația în care Akademio Business SRL 
lansează, cu anumite ocazii, promoții care vizează în 
vreun fel abonamentele de mai sus, regulile din 
prezentul Acord devin aplicabile, întocmai, inclusiv 
promoțiilor. 
 

(55) Membrii comunității Future of Digital se bucură 
de o flexibilitate extinsă a activității lor în interiorul 
comunității, pentru care Akademio Business SRL nu 

mailto:support@futureofdigital.info
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Business SRL will only charge the strictly necessary 
taxes, in which it exhibits maximum transparency: 

• for the transfer of a FOD member's account, 
through the mechanism shown in the Affiliate 
marketer Plan (notified to the FOD member 
expressly): EUR 80 + VAT per account; 

• for the change of an username: EUR 20 + VAT 
per account. 
 
 

(56) Future of Digital also offers its members 
members the opportunity to sell their own 
products through Future of Digital. In this case, the 
members covered by this article assume full 
responsibility for the compliance with legal 
provisions of the products, especially those 
relating to compliance, quality and safety 
standards, intellectual property, fair competition, 
authorizations and so on. At the same time, the 
members assume full responsibility for any 
damage caused by their products, but also for any 
requests for a refund of the price of the products. 
Akademio Business SRL cannot be held liable for 
the products delivered by the Users, in case of any 
discrepancies or issues regarding the products, 
their quality or any other aspects regarding these 
products. 
 
 
 

va percepe decât taxele strict necesare, în raport de 
care manifestă maximă transparență: 

• pentru transferul unui cont al unui membru 
FOD, prin mecanismul arătat în Planul de 
Affiliate marketer (adus la cunoștința 
membrului FOD în mod expres): 80 EUR + TVA 
per cont; 

• pentru schimbarea de username: 20 EUR + TVA 
per cont. 
 

(56) Future of Digital oferă membrilor comunității şi 
posibilitatea de a îşi vinde propriile produse prin 
intermediul Future of Digital. În acest caz, membrii 
vizaţi de prezentul articol îşi asumă întreaga 
responsabilitate pentru respectarea prevederilor 
legale în ceea ce priveşte produsele, în special cele 
referitoare la conformitate, standard de calitate şi 
siguranţă, proprietate intelectuală, concurenţă 
loială, autorizaţii, dar şi altele. Totodată, membrii îşi 
asumă întreaga răspundere pentru eventuale 
prejudicii cauzate de produsele lor, dar şi pentru 
eventualele cereri de returnare a preţului 
produselor. Akademio Business SRL nu poate fi 
ținută responsabilă pentru produsele livrate de 
către Utilizatori, în cazul oricăror neconcordanțe 
sau probleme în ceea ce privește produsele, 
calitatea acestora sau orice alte aspecte privind 
aceste produse. 
 
 

XII. CONDITIONS FOR COLLECTION OF 
COMMISSIONS 

XII. CONDIȚII DE ÎNCASARE A COMISIOANELOR 

  
(57) In order to access the Affiliate Marketer 

commissions, the Future of Digital member 
must meet the following conditions: 
 
• apply in writing to 
support@futureodigital.info for becoming an 
Affiliate Marketer; 
• have a validated account; 
• have an active Premium subscription on the 
last day of the month for which they will 
receive commissions, 24:00 (GMT); 
• have in accordance with the requirements of 
the Compensation Plan an appropriate 
number of direct persons with validated 
account and active subscription on the last 
day of the month for which they are to receive 
commissions, 24:00 (GMT). 

(57) Pentru accesarea comisioanelor de Marketer 
Afiliat, membrul Future of Digital trebuie să 
îndeplinească următoarele condiții:  
 

• să solicite în scris la adresa 
support@futureodigital.info că dorește să 
devină Marketer Afiliat; 

• să aibă un cont validat; 

• să aibă un abonament Premium activ in 
ultima zi a lunii pentru care urmeaza sa 
primeasca comisioane, ora 24:00 (GMT); 

• să aibă în conformitate cu cerințele 
Planului de compensare un număr 
corespunzător de persoane directe cu cont 
validat și abonament activ în ultima zi a 

mailto:support@futureodigital.info
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lunii pentru care urmează să primească 
comisioane, ora 24:00 (GMT). 

 
  

XIII. PURCHASE AND PAYMENT XIII. ACHIZIȚIONARE ȘI PLATĂ 
  
(58) For the purpose of this Agreement: 

• Order – launching a request for payment by a 
person or User, either by the option to buy 
online available on the site, or by requesting 
payment details by e-mail, to the address 
support@futureofdigital.info, with selecting 
or mentioning the type of membership 
requested ; 

• Contract - a confirmed order by Akademio 
Business SRL, following the receiving of 
payment related to the Order, either by 
payment through the payment option 
available on the site, or by payment through 
bank transfer in the account communicated by 
Akademio Business SRL, by activating or 
extending the statute of User corresponding 
to the type of membership acquired. The 
Contract is considered as concluded at the 
date of receiving the payment and activating 
or extending of the statute of User 
corresponding to the type of membership 
acquired. The Contract in its whole is based on 
the present Terms and Conditions. 

(58) În sensul prezentului Acord:  

• Comandă – lansarea unei solicitari de plata de 
catre o persoana sau Utilizator, fie prin 
optiunea de cumparare online de pe site, fie 
prin solicitarea detaliilor pentru plata pe e-mail 
pe adresa support@futureofdigital.info, cu 
selectarea sau mentionarea tipului de 
abonament solicitat;  

• Contract - o comandă confirmată de Akademio 
Business SRL, in urma receptionarii platii 
aferente Comenzii, fie in urma platii prin 
optiunea de cumparare de pe site, fie in urma 
platii prin transfer bancar in contul comunicat 
de Akademio Business SRL, prin activarea sau 
prelungirea statutului de Utilizator 
corespunzator tipului de abonament 
achizitionat. Contractul este considerat 
încheiat la data receptionarii platii si a activarii 
sau prelungirii statutului de Utilizator 
corespunzator tipului de abonament 
achizitionat. Contractul în întregime se bazează 
pe Termenii și Condițiile prezente. 

(59) Any error occurred in carrying out the order 
must also be immediately notified to Akademio 
Business SRL, by sending an e-mail to 
support@futureofdigital.info. 

(59) . Orice eroare la efectuarea comenzii trebuie să 
fie imediat notificată Akademio Business SRL, prin 
trimiterea unui e-mail la 
support@futureofdigital.info. 

(60) The main obligation of the User is to pay for 
the purchase, while the main obligation of 
Akademio Business SRL  is to provide the object of 
the purchase. 

(60) Obligația principală a Utilizatorului este de a 
plăti pentru achiziție, în timp ce obligația principală 
a Akademio Business SRL este de a furniza obiectul 
achiziției. 

(61) Payment of the products and services is 
carried out online, through the payment platforms 
www.euplatesc.ro and www.paypal.com. The 
User will be redirected on the mentioned 
platforms and shall carry out the payment 
according to the Terms&Conditions available 
there. 

(61) Plata produselor și a serviciilor se realizează 
online, prin intermediul platformelor de plată 
www.euplatesc.ro și www.paypal.com. Utilizatorul 
va fi redirecționat pe platformele menționate și va 
efectua plata în conformitate cu Termenii și 
Condițiile disponibile pe acestea. 

(62) In exceptional cases, payment through 
bank transfer might also be accepted. Should that 
be the case, please send us an e-mail to 
support@futureofdigital.info and we will send you 
the bank details. 

(62) În cazuri excepționale, plata prin transfer 
bancar ar putea fi, de asemenea, acceptată. În acest 
caz, vă rugăm să ne trimiteți un e-mail la 
support@futureofdigital.info și vă vom trimite 
detaliile bancare pentru plată 

mailto:support@futureofdigital.info
mailto:support@futureofdigital.info


16 
Please bear in mind that according to article no. 115 from TERMS AND CONDITIONS,  in case of conflict between the 
Romanian version of this document and the version in any other foreign language, the Romanian version will prevail. 
Vă rugăm să aveți în vedere faptul că, în conformitate cu art. 115 din TERMENI ȘI CONDIȚII, în caz de conflict între 

versiunea în limba română și versiunea în orice altă limbă străină, versiunea în limba română va prima. 

(63) The status of User according to the type of 
membership acquired shall be activated or 
extended immediately after the amount of money 
correspondent to the purchase becomes available 
in the bank account of Akademio Business SRL, 
usually no later than 7 business days from the 
moment of the purchase.   

(63) Statutul de Utilizator corespunzator tipului de 
abonament achizitionat va fi activat sau prelungit 
imediat ce sumele de bani corespunzătoare 
achiziției devin disponibile în contul bancar al 
Akademio Business SRL, de obicei nu mai târziu de 
7 zile lucrătoare de la momentul cumpărării. 

(64) In the sense of the above, the User takes 
responsibility for the accuracy of the bank 
information provided to Akademio Business SRL, 
as well as for the consequences that occur if such 
information is not correct. 
 

(64) În sensul celor de mai sus, Utilizatorul își asumă 
personal acuratețea datelor bancare furnizate către 
Akademio Business SRL, precum și consecințele 
survenite în cazul în care aceste date un sunt 
corecte. 

XIV. RETURNS FOR MEMBERSHIPS AND 
SPECIAL OFFERS 

XIV. DREPTUL DE RETUR AFERENT ABONAMENTELOR 
ȘI PROMOȚIILOR 

  
(65) The provisions of this chapter govern the 
User's right of return in respect to memberships 
(at standard price or included in special offers) 
offered by Akademio Business SRL 
 
(66) For all memberships, Akademio Business SRL 
offers the right of return to its Users for the 
initially paid price (minus a 1% transfer 
commission of this amount), as follows:  

• For Premium 1, Premium 3, Premium 6 and 
Premium 12 memberships, only if the return 
request is made within 14 calendar days from 
the date of activating or extending the 
membership; 

• For Lifetime subscriptions, only if the return 
request is made within 14 calendar days from 
the date of activating or extending the 
memembership. 

 
 
(67) If the User exercises his right of return outside 
the deadlines stipulated above, his request for 
return shall be denied.  
(68) For all trainings and / or professional 
counseling sessions, Akademio Business SRL offers 
the possibility of obtaining the refund of the price 
paid within 14 calendar days from the date of 
purchase of the ticket. According to Directive 
2011/83 / EU of the European Parliament and of 
the Council and to OUG no. 34/2014 (in both, art. 
16 letter a) as well as through the express 
acceptance of the present document, if the 
trainings and / or professional counseling sessions 
are fully performed by Akademio Business SRL 

(65) Prevederile prezentului capitol reglementează 
dreptul de retur al Utilizatorului în ce privește 
abonamentele (la preț standard sau incluse în 
promoții) oferite de Akademio Business SRL 
 

(66) Pentru toate abonamentele, Akademio 
Business SRL oferă posibilitatea de a obţine 
returnarea prețului iniţial plătit (minus un comision 
de transfer de 1% din acest preţ), astfel:   

• Pentru abonamentele Premium 1, Premium 3, 
Premium 6 și Premium 12 Akademio Business 
SRL, dacă solicitarea de retur este formulată în 
termen de 14 zile calendaristice de la data 
activarii sau prelungirii abonamentului; 

• Pentru abonamentele Lifetime Akademio 
Business SRL dacă solicitarea de retur este 
formulată în termen de 14 zile calendaristice de 
la data activarii sau prelungirii abonamentului. 
 

(67) În cazul în care Utilizatorul își exercită dreptul 
de retur în afara termenelor prevăzute mai sus, 
acestuia urmează a i se respinge solicitarea. 

(68) Pentru toate trainingurile şi/sau sesiunile de 
sfaturi profesionale, Akademio Business SRL oferă 
posibilitatea de a obţine returnarea prețului 
plătit în termen de 14 zile calendaristice de la data 
achiziţiei biletului. Conform Directivei 2011/83/UE 
a Parlamentului European și Consiliului şi a OUG nr. 
34/2014 (în ambele, art. 16 lit. a) și prin acceptarea 
expresă a prezentului document, dacă trainingurile 
şi/sau sesiunile de sfaturi profesionale sunt 
executate integral de Akademio Business SRL în 
interiorul termenului de 14 zile, Utilizatorul pierde 
dreptul de retur cu condiţia ca acest drept să fi fost 
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within the 14-day deadline, the User loses the 
right of return provided that this right has been 
exercised by the User after the complete 
performance of the training and / or the 
professional counseling session (even if before the 
expiry of the 14-day deadline). 

exercitat de Utilizator ulterior executării integrale a 
trainingului şi/sau a sesiunii de sfaturi profesionale 
(chiar dacă anterior expirării termenului de 14 zile).  

(69) All subsequent subscription fees are non-
refundable as the benefits of the service are 
realized immediately upon payment. 

(69) Orice alte sume ulterioare nu sunt 
rambursabile deoarece beneficiile serviciului oferit 
de Akademio Business SRL sunt realizate imediat 
după efectuarea plății. 

(70) Should the access to the funnel be 
restricted or inexistent due to ungrounded 
technical reasons and with the breach of the 
provisions mentioned in the XVII Chapterbelow - 
”AKADEMIO BUSINESS SRL'S OBLIGATIONS” 
(paragraph 2), the User can receive a refund 
correspondent to the exact number of days in 
which the funnel functioned accordingly, from the 
entire period of the purchased membership. 

(70) În cazul în care accesul la funnel este restrâns 
sau inexistent din motive tehnice nejustificate și cu 
încălcarea prevederilor menționate în capitolul XVII  
de mai jos - OBLIGAȚIILE AKADEMIO BUSINESS SRL 
(paragraful 2), Utilizatorul poate primi o 
rambursare corespunzătoare numărului exact de 
zile în care funnel-ul nu a funcționat corespunzător, 
din întreaga perioadă a abonamentului cumpărat. 

(71) In the event that Akademio Business SRL 
launches, on certain occasions, special offers that 
target in any way the above memberships, the 
rules of this chapter become applicable similarly 
to these special offers. In the case of special offers 
not specifically targeting the abovementioned 
memberships, Akademio Business SRL will inform 
he Users about the correspondent right of return 
when the special offers are launched. The right of 
return will comply with the applicable law. 
(72) The rules in this chapter also apply to 
products that members sell through Future of 
Digital, unless those members request the 
application of different provisions regarding the 
right of return. The responsibility caused bz 
requests for refund rests with the members 
covered by this article. 
 

(71) În situația în care Akademio Business SRL 
lansează, cu anumite ocazii, promoții care vizează 
în vreun fel abonamentele de mai sus, regulile din 
prezentul capitol devin aplicabile, în mod similar, 
inclusiv promoțiilor. În cazul lansării unor promoții 
care nu vizează în vreun fel abonamentele mai sus 
menționate, Akademio Business SRL va informa 
Utilizatorii, odată cu lansarea promoțiilor, despre 
dreptul de retur aferent acestora, drept de retur 
care va respecta legislația aplicabilă. 

(72) Regulile din prezentul capitol se aplică şi 
produselor pe care membrii le vând prin 
intermediul Future of Digital, cu excepţia situaţiei în 
care respectivii membri solicita aplicarea unor 
prevederi diferite privind dreptul de retur. 
Răspunderea cauzată de exercitarea dreptului de 
retur revine membrilor vizaţi de prezentul articol. 

(73) The right of return cannot be exercised as 
a result of: 

• a potential malfunction of the automated 
tools corresponding to the Premium 
memberships (Social, WeBuilder, Emark etc.) 
that the Users receive. These, along with 
professional advice and training, are bonuses 
that Akademio Business SRL voluntarily offers 
Users, in addition to the funnel services, as 
proof of the trust invested by Akademio 
Business SRL; 

• a potential malfunction of a funnel that does 
not fall within the case expressly regulated in 

(73) Dreptul de retur nu poate fi exercitat ca urmare 
a: 

• unei potențiale nefuncționalități a 
instrumentelor automatizate corespunzătoare 
abonamentelor Premium (tool-urile Social, 
WeBuilder, Emark etc.) pe care Utilizatorii le 
primesc. Acestea, alături de sfaturi profesionale 
și traininguri, reprezintă bonusuri pe care 
Akademio Business SRL le oferă în mod voluntar 
Utilizatorilor, suplimentar față de serviciile de 
funnel, ca o dovadă a încrederii investite de 
Akademio Business SRL; 
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Chapter XVII- Obligations of Akademio 
Business SRL; 

• the fact that a certain Multi Level Marketing 
company would not have a funnel system 
created in the Future of Digital community. 
The responsibility that the Users have 
regarding the companies that are part of 
Future of Digital belongs to these solely. 
Future of Digital is based on the desire for 
progress and stability of its members, and in 
this regard, Akademio Business SRL gives users 
the possibility to create a new funnel and/or 
subscribe to a newly created funnel (see 
chapter XIV "NEW FUNNEL. ACCESS AND 
REGISTRATION CONDITIONS"). 

• unei potențiale nefuncționalități a unui funnel 
care nu se încadrează în cazul expres 
reglementat în capitolul XVII„OBLIGAȚIILE 
AKADEMIO BUSINESS SRL” 

• faptului că o anumită companie de Multi Level 
Marketing nu ar avea un sistem de funnel creat 
în comunitatea Future of Digital. 
Responsabilitatea reprezentării pe care 
Utilizatorii o au asupra companiilor parte a 
Future of Digital aparţine exclusiv acestora. 
Future of Digital se bazează pe dorința de 
progres și stabilitate a membrilor săi, iar în 
acest sens, Akademio Business SRL oferă 
posibilitatea Utilizatorilor de a crea un funnel 
nou și/sau de a se înscrie într-un funnel nou 
creat (a se vedea capitolul XIV„FUNNEL NOU. 
CONDIȚII DE ACCES ȘI ÎNSCRIERE”). 

(74) In the case of memberships/special offers 
that contain (permanent or periodic) bonuses, the 
right of return can under no circumstances apply 
to such bonuses. These are not promotions (lower 
price), but products/services offered voluntarily 
and additionally by Akademio Business SRL. In the 
case of these memberships/special offers, the 
right of return will only concern the standard 
membership correspondent to the paid price, 
provided that the deadlines stipulated in Art. 59 
and Art. 60 above are respected. Any other 
previous rules regarding the promotions will be 
replaced by law by this Article, which is the only 
one applicable in relation to the present situation. 
 

(74) Pentru variantele de abonamente/promoţii 
care conțin (permanent ori periodic) bonusuri, 
dreptul de retur nu poate viza în nicio situație 
respectivele bonusuri. Acestea nu reprezintă 
promoții (preț mai mic), ci produse/servicii oferite 
benevol și suplimentar de către Akademio Business 
SRL. În cazul acestor abonamente, dreptul de retur 
va viza exclusiv abonamentul standard 
corespunzător preţului achitat, cu condiția 
respectării termenelor prevăzute la art. 59 și art. 60 
de mai sus. Orice alte reguli anterioare privitoare la 
promoții vor fi înlocuite de drept prin prezentul 
articol, singurul aplicabil în legătură cu această 
situaţie. 
 

XV. NEW FUNNEL. ACCESS AND 
REGISTRATION CONDITIONS 

XV. FUNNEL NOU.  
CONDIȚII DE ACCES ȘI ÎNSCRIERE 

  
(75) The execution of a new funnel can be 
performed upon the advance payment of 50 
Premium 3 memberships. The applicant for the 
new funnel undertakes to subscribe another 50 
members within three months from the date of 
delivery of the online funnel. For each member 
fulfilling these conditions, the applicant is 
rendered the value of the subscriber’s 
membership. The execution of a new funnel is 
governed by a distinct contract between 
Akademio Business SRL and applicant for the new 
funnel. 

(75) Executarea unui nou funnel este condiționată 
de achitarea în avans a 50 de abonamente Premium 
3. Solicitantul noului funnel se obligă să aboneze 
alți 50 de membrii într-o perioadă de trei luni de la 
data livrării sistemului de online funnel. Pentru 
fiecare membru care îndeplinește aceaste condiții, 
Solicitantului i se remite valoarea abonamentului. 
Executarea unui nou funnel este guvernat de un 
contract distinct încheiat între Akademio Business 
SRL și solicitantul noului funnel. 

(76) Once created, access to a new funnel is based 
on pre-enrollments – the deadline for pre-
enrollments is of 1 month after the 

(76) Odată creat, accesarea unui nou funnel se face 
pe bază de pre-înscrieri, iar perioada acestora este 
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announcement of the new funnel in Future of 
Digital. 

de 1 lună de la momentul anunțării acestuia în 
Future of Digital. 

(77) In order to join a new funnel, the user 
interested will follow the guidance line rule. 

(77) În vederea accederii la un nou funnel, 
utilizatorul interesat va urma regula liniei de 
îndrumare. 

(78) The guidance line is defined as the direct link 
in an ascending sense on the sponsorship line 
between the User interested in the new funnel 
and another User where the latter must 
necessarily be the one that determined the 
subscription in Future of Digital of the interested 
User. 

(78) Linia de îndrumare se definește ca legătura 
directă, în sens ascendent pe linia de sponsorizare, 
dintre Utilizatorul interesat de noul funnel și un alt 
Utilizator, unde cel din urmă trebuie să fie în mod 
necesar acela care a determinat abonarea în Future 
of Digital a Utilizatorului interesat. 

(79) Any request for enrollment by the interested 
User, which did not follow the guidance line will 
be followed by the sanctioning of the interested 
User by means of suspending his access to the 
newly created funnel for a period that may range 
from 3 months to 1 year. 

(79) Orice solicitare de înscriere de către Utilizatorul 
interesat, care nu a respectat linia de îndrumare, va 
fi urmată de sancționarea Utilizatorului interesat 
prin suspendarea accesului său de la funnelul nou 
creat, pe o perioadă care poate varia de la 3 luni 
pană la 1 an. 

(80) There are, however, two exceptions to the 
guidance line rule: 
a) the situation in which, at the time the new 

funnel is announced in Future of Digital, the 
interested user who has bypassed the 
guidance line rule is already part of the 
company to which the new funnel refers. The 
exception is to the benefit of the users to 
whom it applies, as if it would not exist, those 
users would have to leave their organizational 
structure to gain access, according to the rule, 
to the new funnel; and 

b) the situation in which, during the pre-
enrollment period, the sponsor of the 
interested user is not interested in joining the 
new funnel. The exception is to the benefit of 
the users to whom it applies, as if it would not 
exist, those interested users would be 
arbitrarily excluded from the possibility of 
joining the new funnel due to the option of 
their sponsor. 

 

(80) Există totuși două excepții de la regula liniei de 
îndrumare: 
a) situația în care, la momentul anunțării în Future 

of Digital a noului funnel, utilizatorul interesat 
care a ocolit linia de îndrumare face deja parte 
din compania la care se referă funnelul nou. 
Excepția este în beneficiul utilizatorilor cărora li 
se aplică întrucât dacă aceasta nu ar exista, acei 
utilizatori ar fi nevoiți să părăsească structura 
organizațională din care provin pentru a avea 
acces, conform regulii, la noul funnel;si 

b) situația în care, în perioada de pre-înscrieri, 
propriul sponsor se declară neinteresat de 
înscrierea în noul funnel. Excepția este în 
beneficiul utilizatorilor cărora li se aplică 
întrucat dacă aceasta nu ar exista, acei 
utilizatori interesați ar fi excluși arbitrar de la 
posibilitatea înscrierii în noul funnel din cauza 
opțiunii. 

XVI. USER'S OBLIGATIONS XVI. OBLIGAȚIILE UTILIZATORULUI 
  
(81) Apart from the obligations specifically 
stated in the present Agreement, the User will 
also: 

• be responsible for all details the User provides. 
The User must ensure that the details he/she 
provides are truthful. The User undertakes to 
refrain from willfully presenting data from 
third parties as his/her own. Willfully false 

(81) În afară de obligațiile specificate expres în 
prezentul Acord, Utilizatorul va trebui: 

• să răspundă de toate detaliile pe care le oferă. 
Utilizatorul trebuie să se asigure că detaliile pe 
care le furnizează sunt reale. Utilizatorul se 
angajează să se abțină de la a oferi în mod 
intenționat date ale unor terțe persoane ca 
fiind ale sale. Oferirea intenționată a unor date 
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details or details made with fraudulent 
intentions, in particular providing the bank or 
credit card details of a third party without 
their consent, can carry legal consequences, 
including from the perspective of civil and 
criminal law; 

• keep the details provided up to date; 

• refrain from using Akademio Business SRL 
services in order to: a) distribute defamatory, 
objectionable, pornographic or otherwise 
illegal material; b) threaten or harass others 
and/or violate their rights; c) pledge or 
demand money or payment in kind; 

• refrain from uploading any data containing a 
virus (infected software) to the platform;  

• refrain from using Akademio Business SRL 
services in such a way that the availability of 
the offers to other users is negatively affected; 

• to respect the decisions of the management of 
Future of Digital, advised by the Council of 
Ambassadors of Future of Digital whose 
activity is regulated separately by the 
Community Code of Conduct; 

• not to guarantee the success or a specific 
result to other users and neither the qualities 
of the products promoted through the 
platform; 

• not to use the platform for any illegal action or 
to ask or determine other persons to start or 
participate illegal actions; 

• not to violate the intellectual property rights 
mentioned in the Agreement: 

• not to publish false information or to 
intentionally mislead by information; 

• not to use the platform for any immoral 
purposes; 

• not to attack the security systems of Future of 
Digital. 

 

false ori oferirea unor detalii cu intenția de a 
frauda, în special furnizarea unor detalii 
bancare ori care vizează cărțile de credit/debit 
aparținând unei terțe persoane fără 
consimțământul acesteia, pot avea consecințe 
juridice, inclusiv din perspectiva dreptului civil, 
dar si penal; 

• să updateze în timp real detaliile furnizate; 

• să se abțină de la utilizarea Akademio Business 
SRL pentru a: a) distribui materiale 
defăimătoare, neconforme, pornografice sau 
altfel ilegale; b) amenința sau hărțui pe alte 
persoane și/sau le încălca drepturile; c) gaja sau 
solicita bani sau plata în natură; 

• să nu încarce pe platformă niciun fel de date 
care conțin vreun virus (software infectat); 

• să se abțină de la utilizarea Akademio Business 
SRL intr-o modalitate in care disponibilitatea 
ofertelor către alți utilizatori să fie afectată 
negativ; 

• să respecte hotărârile managementului Future 
of Digital, consiliat de Consiliul  Ambasadorilor 
Future of Digital, a cărui activitate este 
reglementată separat de Codul de Conduită al 
comunității; 

• sa nu garanteze succesul sau un anumit rezultat 
altor utilizatori si nici calitățile produselor 
promovate prin platforma; 

• să nu folosească platforma pentru orice acțiune 
ilegală sau să solicite altor persoane să pornească 
sau să participe în acțiuni ilegale; 

• să nu încalce drepturile de proprietate 
intelectuală menționate în cuprinsul Acordului:  

• să nu publice informații false sau să inducă în 
eroare intenționat prin informații; 

• să nu folosească platforma pentru orice scopuri 
imorale; 

• să nu atace sistemele de securitate ale Future of 
Digital.  

 
(82) Without it being an obligation, we kindly 
ask all Basic users to bear in mind that they are 
asked to submit an Identification Card/Driver’s 
License and proof of domicile/residence within 30 
days from their registration in our Community. 

(82) Solicităm tuturor utilizatorilor Basic să aibă în 
vedere că aceștia sunt rugați să depună o carte de 
identitate/permis de conducere și o dovadă a 
domiciliului/reședinței în termen de 30 zile de la 
înregistrarea în comunitatea noastră. 

(83) Failing to do so will be considered as a 
proof that the registered User does not exist and, 
as such, the Agreement shall be terminated and 
the created account may be deleted. 

(83) Nerespectarea acestor prevederi va fi 
considerată o dovadă că Utilizatorul înregistrat nu 
există și, ca atare, contractul reprezentat de 
prezentul Acord va fi reziliat și contul creat va putea 
fi șters. 
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(84) At the same time, please bear in mind that no 
User can have more than 1 (one) active account on 
the Future of Digital platform. Even more, no User 
will be registered with more than 1 (one) sponsor. 
In such situations, all accounts except the first one 
will be deleted, all memberships / products will be 
transferred to the first account, and the User will 
be reunited with his initial sponsor. 
 
 
(85) In order to have a validated account, it is 
necessary to present an identity document and a 
document confirming the validity of the address in 
the identity document. These documents will be 
uploaded to the member's back office in the "My 
account -> Account verification" section. 

(84) Totodată, vă rugăm să aveți în vedere faptul că 
niciun Utilizator nu poate avea mai mult de 1 (un) 
cont activ pe platforma Future of Digital. În plus, 
niciun Utilizator nu poate fi înscris la mai mult de 1 
(un) sponsor. În astfel de situaţii, toate conturile cu 
excepţia primului urmează a fi şterse, toate 
abonamentele/produse urmează a fi transferate pe 
primul cont, iar Utilizatorul urmează a fi reunit cu 
sponsorul său iniţial. 
 

(85) Pentru a deține un cont validat este obligatorie 
prezentarea unui act de identitate și un document 
care confirmă validitatea adresei din actul de 
identitate. Încărcarea acestor documente se va face 
în backoffice-ul membrului în secțiunea ,,My 
account -> Account verification ”. 

  
XVII. DIRECT MANIPULATION WITH THE 

PURPOSE OF QUALIFYING 
 

XVII. MANIPULAREA DE CALIFICARE 

(86) Akademio Business SRL has zero tolerance 
for acts of qualification manipulation, which 
are contrary to the values and principles that 
Future of Digital promotes. Any manipulative 
entry of one or more Premium members in 
the network (downline) in order to reach a 
new rank in the compensation plan is 
considered a qualification manipulation. 
 

(87) It is considered a manipulative entry, 
listing but not limited to the following facts: 
 
 
• when the data of an interposed person who 
is not interested in building the business (does 
not validate his account, does not configure 
his funnel and / or does not use the funnel) is 
used to register a Premium member of the 
network (from the downline), with the 
obvious purpose of having access to 
commissions paid to a higher rank; 
• when incomplete or slightly modified data 
(different email address, different phone 
number, changing the first and last name of a 
person already registered, with the intention 
of creating one or more clone accounts) are 
used when registering a Premium member of 
the network (from the downline). 

 

(86) Akademio Business SRL are toleranță zero față 
de faptele de manipulare de calificare, acestea fiind 
contrare valorilor și principiilor pe care Future of 
Digital le promovează. Se consideră manipulare de 
calificare orice înscriere manipulativă a unui sau 
mai multor membri Premium în rețea (în downline) 
cu scopul de a atinge un nou rank din planul de 
compensare.  
 

(87) Se consideră înscriere manipulativă, 
enumerând, însă fără a ne limita la următoarele 
fapte:  

 

• când sunt folosite la înscrierea unui membru 
Premium din rețea (din downline) datele unei 
persoane interpuse care nu este interesată de 
construirea afacerii (nu își validează contul, nu 
își configurează funnelul și/sau nu folosește 
funnelul), cu scopul vădit de a avea acces la 
comisioane plătite unui rank superior; 

• când sunt folosite la înscrierea unui membru 
Premium din retea (din downline) datele 
incomplete sau usor modificate (adresa de mail 
diferita, numar de telefon diferit, schimbarea 
numelui cu prenumele ale unei persoane deja 
inregistrată, cu intenția creării unuia sau mai 
multor conturi clonă.  
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(88) The following situations, without 
limitation, shall be considered as aggravated 
qualification manipulation: 
 
• the repeated use of manipulative entries, as 
explained in art. (85); 
• when the person registered in the network 
does not exist, he is fictitious, not being able 
to validate the account with the documents 
requested for validation; 
• when trying to validate a new account by an 
already registered person, using a different e-
mail address or changing the first name with 
the first name or intentionally omitting the full 
disclosure of the first or last name, as it 
appears in the identity documents; 
 
• encouraging a member of the network to 
carry out actions to manipulate qualifications; 
• attempting a qualification manipulation at 
the Partner or Ambassador ranks where 
Partner and Ambassador commissions are 
received calculated from the total 
commissionable sales from the entire Future 
of Digital network, therefore, implicitly, from 
the turnovers made by members of other 
recipes compared to their own network. 

(88) Se consideră manipulare de calificare săvârșită 
în formă agravantă, următoarele situații, fără a fi 
limitative: 
 

• folosirea în mod repetat a înscrierilor 
manipulative, astfel cum au fost explicate în 
art. (85); 

• când persoana înscrisă în rețea nu există, este 
fictivă, neputându-se valida contul cu 
documentele solicitate pentru validare; 

• când se încearcă validarea unui nou cont de 
către o persoană deja înregistrată, folosindu-se 
în acest sens o adresă de e-mail diferită sau 
schimbând numele cu prenumerele ori 
omițând cu intenție dezvăluirea numelui sau 
prenumelui în mod complet, așa cum apare în 
documentele de identitate; 

• încurajarea unui membru al rețelei de a face 
acțiuni de manipulare de calificare; 

• încercarea unei manipulări de calificare la rank-
urile de Partener sau Ambasador unde sunt 
primite comisioane de Partener și Ambasador 
calculate din totalul vânzărilor comisionabile 
din toată rețeaua Future of Digital, deci, 
implicit, și din rulajele realizate de membri ai 
altor rețete față de rețeaua proprie.  

 
(89) We draw the attention of Users that their 

direct members who have not validated their 
accounts in accordance with this Agreement, 
Chapter XV - USER OBLIGATIONS, will not 
generate any commissions for their sponsors 
and will not qualify for commissions of rank. 
 
 

(90) The direct manipulation actions both in 
simple and aggravated form regulated by the 
present chapter will be sanctioned as follows: 
 
 

• warning; 

•  withdrawal of the commissions received 
in violation of this section for the entire 
period between the moment of the first 
act of qualification manipulation and the 
moment of detecting the fact of 
qualification manipulation and 
consequently of the application of the 
sanction provided in the present point; 

(89) Atragem atenția Utilizatorilor că membrii lor  
direcți care nu și-au validat conturile conform cu 
prezentul Acord, Capitolul XV – OBLIGATIILE 
UTILIZATORULUI, nu vor genera, pentru sponsorii 
lor, niciun fel de comisioane si nici nu vor 
reprezenta conditie de calificare pentru comisioane 
de rank.  
 

(90) Manipularea de calificare săvărșită în formă 
simplă, precum și forma agravantă, se sancţionează 
cu:  

 

 

• avertisment; 

• retragerea comisioanelor încasate cu încălcarea 
prezentei secţiuni pe toata perioada dintre 
momentul primului fapt de manipulare de 
calificare si momentul depistarii faptului de 
manipulare de calificare si in consecinta a 
aplicarii sanctiuni prevzute la punctul prezent; 
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• payment within 5 days of the fees 
withdrawn from the payout wallet and of 
penalties of 0.1% for each day of delay, to 
which are added the following penalties, 
depending on the aggravated form: 

 
- non-collection of commissions for a 

future period of 3-6 months; 
- cancellation of the membership 

status and, as the case may be, a 
penalty amounting to 50% of the 
unduly received commissions. 

• plata in termen de 5 zile a comisioanelor 
retrase din payout wallet si a unor penalitati de 
0,1% pentru fiecare zi de intarziere, la care, în 
funcție de forma agravantă, se pot adauga 
urmatoarele penalitati:  
 
- neincasarea comisioanelor pe o perioada 

viitoare de 3-6 luni; 
- anularea statutului de membru si, dupa 

caz, o penalitate in valoare de 50% din 
comisioanele incasate nemeritat.  

 
 

XVIII. AKADEMIO BUSINESS SRL'S OBLIGATIONS  XVIII. OBLIGAȚIILE AKADEMIO BUSINESS SRL
  

(91) Apart from the obligations specifically 
stated in the present Agreement, Akademio 
Business SRL is will also: 

• ensure the functionality of the funnel during 
the time correspondent to the purchased 
membership;  

• provide services separately acquired to the 
User's (for example, training programs); 

• keep the User updated, via the implied 
websites, e-mail, and/or SMS, with all 
evolutions of tools, campaigns and offers, 
should the User consent to such a 
communication. 

(91) Pe lângă obligațiile specificate expres în 
prezentul Acord, Akademio Business SRL: 

• va asigura funcționalitatea funnel-ului pe 
perioada abonamentului achiziționat; 

• va oferi servicii achiziționate separat de către 
Utilizator (de exemplu, programe de instruire); 

• va informa Utilizatorul, prin intermediul site-
urilor implicite, prin e-mail și/sau prin SMS, cu 
privire la toate evoluțiile instrumentelor, 
campaniilor și ofertelor, în cazul în care 
Utilizatorul acceptă o astfel de comunicare. 

(92) The Company will ensure that the offered 
funnel shall not have more than 3 calendar days of 
non-functionality, among which not more than 2 
calendar days consecutive. The present obligation 
does not apply to the situations in which: a) 
upgrades are taking place; b) the Future of Digital 
team has expressly and officially announced that 
the access to the funnel is limited or inexistent. 

(92) Akademio Business SRL se va asigura că funnel-
ul oferit nu va avea mai mult de 3 zile calendaristice 
de nefuncționalitate, dintre care nu mai mult de 2 
zile calendaristice i consecutive. Prezenta obligație 
nu se aplică situațiilor în care: a) au loc îmbunătățiri; 
b) echipa Future of Digital a anunțat în mod expres 
și oficial că accesul la funnel este limitat sau 
inexistent. 

  
XIX. THIRD PARTY SITES XIX. SITE-URI APARȚINÂND UNOR TERȚE 

PERSOANE/ENTITĂȚI 
  
(93) You may be transferred to online merchants 
or other third-party sites through links or frames 
from this site. You are advised to read their Terms 
and Conditions and/or Privacy Policies before 
using such sites. These sites may contain 
information or material that is illegal, 
unreasonable or that some people may find 
inappropriate or offensive. 

(93) Puteți fi redirecționați către comercianți online 
sau către alte site-uri terțe prin link-uri sau 
butoane/opțiuni de pe acest site. Sunteți sfătuiți să 
citiți Termenii și Condițiile și/sau Politicile de 
confidențialitate ale respectivelor site-uri înainte de 
a le utiliza. Aceste site-uri pot conține informații sau 
materiale care sunt ilegale, nerezonabile sau pe 
care unele persoane le-ar putea găsi 
necorespunzătoare sau jignitoare. 
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(94) These other sites are not under the control of 
Akademio Business SRL  and are not monitored or 
reviewed by Akademio Business SRL 

(94) Aceste site-uri nu sunt sub controlul Akademio 
Business SRL și nu sunt monitorizate sau revizuite 
de Akademio Business SRL 

(95) The inclusion of such a link or frame does 
not imply endorsement of this site by Akademio 
Business SRL, its advertisers or licensors, any 
association with its operators and is provided 
solely for your convenience. You agree that 
Akademio Business SRL and its licensors have no 
liability whatsoever from such third party sites and 
your usage of them. 

(95) Includerea unui astfel de link sau a unui 
buton/opțiuni nu implică aprobarea acestui site de 
către Akademio Business SRL, de agenții săi de 
publicitate sau de licențiați, orice asociere cu 
operatorii săi este oferită exclusiv în beneficiul dvs. 
Sunteți de acord că Akademio Business SRL și 
licențiații săi nu își asumă nicio răspundere pentru 
aceste site-uri terțe și pentru utilizarea lor de către 
dvs. 

 
XX. DISCLAIMER OF WARRANTIES 

 
XX. GARANȚII 

  
(96) Unless otherwise obliged by the applicable 
law, Akademio Business SRL, its advertisers and 
licensors make guarantee in no way the success of 
the User in its own business, through the offered 
funnel system, as well as through the automatized 
tools (Social, WeBuilder, Emark etc.) which are 
received by the Users as bonuses to the funnel 
services. Also, all the funnels and the information 
included in the funnels have not been revised and/ 
or accepted by the companies that produce or 
commercialize the products promoted by the 
respective funnels.  

(96) Akademio Business SRL, agențiile de publicitate 
și licențiații săi nu garantează reușita Utilizatorului 
în propria afacere, prin serviciile de funnel oferite, 
precum și prin instrumentele automatizate (tool-
urile Social, WeBuilder, Emark etc.) pe care 
Utilizatorii pe care le primesc ca bonusuri față de 
serviciile de funnel. De asemenea, toate funnels si 
toate informatiile din funnel nu au fost revizuite 
si/sau acceptate de catre companiile care produc 
sau care comercializeaza produsele promovate prin 
respectivele funnels.  

(97) Except for the situation in which the 
applicable legislation otherwise states, Akademio 
Business SRL, its advertisers and licensors: 

• do not guarantee for the site, for the suitability 
of the information contained on or received 
through use of this site, or for any service or 
products promoted through this site. All 
information and use of this site are provided 
“as is” without warranty of any kind; 

• decline all warranties without regards to this 
site, the information contained or received 
through use of this site, and any services or 
products received through this site, including 
all express, statutory, and implied warranties 
of merchantability, fit for a particular purpose, 
title and non-infringement; 

• do not guarantee that the contents or any 
information received through this site are 
accurate, reliable or correct, that this site will 
be available at any particular time or location, 
that any defects or errors will be corrected or 
that the contents of any information received 
through this site is free of viruses or other 

(97) Cu excepția situației în care legislația aplicabilă 
impune altfel, Akademio Business SRL, agențiile de 
publicitate și licențiații săi: 

• nu garantează pentru site, pentru acuratețea 
informațiilor conținute sau primite prin 
utilizarea acestui sitesau pentru orice serviciu 
sau produse promovate prin acest site. Toate 
informațiile și utilizarea acestui site sunt 
furnizate „ca atare", fără garanții de orice 
natură; 

• declină prin prezenta toate garanțiile care nu au 
legătură cu acest site, informațiile conținute 
sau primite prin utilizarea acestui site și orice 
servicii sau produse primite prin acest site, 
inclusiv toate garanțiile exprese, legale și 
implicite de vandabilitate, de adecvare pentru 
un anumit scop, de titlu și de neconcordanță; 

• nu garantează că sunt corecte sau fiabile 
conținutul sau orice informații primite prin 
intermediul acestui site, că acest site va fi 
disponibil în orice moment sau locație, că orice 
defecte sau erori vor fi corectate sau că viruși 
sau alte componente dăunătoare nu sunt 
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harmful components. Your use of this site is 
solely at your risk. 

incluși în conținutul informațiilor primite de pe 
acest site. Utilizarea acestui site este exclusiv 
răspunderea dvs.. 

(98) Regarding products sold by members through 
Future of Digital, Akademio Business SRL does not 
assume responsibility for the compliance of the 
products with legal provisions, especially those 
relating to compliance, quality and safety 
standards, intellectual property, fair competition, 
authorizations and so on. At the same time, 
Akademio Business SRL does not assume 
responsibility for any damage caused by the 
products, nor for any requests for a refund of the 
price of the products. 
 
(99) The User agrees that it has relied on no 
warranties, representations or statements other 
than in this Agreement. 

(98) În ceea ce priveşte produsele vândute de către 
membrii comunităţii prin intermediul Future of 
Digital, Akademio Business SRL nu îşi asumă 
răspunderea pentru respectarea prevederilor 
legale în ceea ce priveşte produsele, în special cele 
referitoare la conformitate, standard de calitate şi 
siguranţă, proprietate intelectuală, concurenţă 
loială, autorizaţii, dar şi altele. Totodată, Akademio 
Business SRL nu îşi asumă răspunderea nici pentru 
eventuale prejudicii cauzate de produsele lor, dar 
nici pentru eventualele cereri de returnare a 
preţului produselor. 

(99) Utilizatorul este de acord că nu s-a bazat pe alte 
garanții, declarații ori reprezentări în afara celor 
cuprinse în prezentul Acord. 

  
XXI. LIMITATION OF LIABILITY XXI. LIMITAREA RĂSPUNDERII 

  
(100) Unless otherwise mandatory required by 
the applicable law, Akademio Business SRL, 
advertisers and/or its licensors shall not be liable 
for any direct, indirect, punitive, incidental, 
special, or consequential damages that result from 
the use or inability to use this site, except for the 
cases expressly provided under this Agreement. 

(100) Cu excepția situației în care legislația aplicabilă 
impune altfel in mod obligatoriu, Akademio 
Business SRL, agenții de publicitate și licențiații săi 
nu se fac resposabili pentru niciun fel de daune 
directe, indirecte, punitive, speciale or subsecvente 
care au rezultat în urma folosirii ori a imposibilității 
de folosire a acestui site, cu exceptia situatiei in 
care se prevede altfel in acest Acord. 

(101) This limitation applies whether the alleged 
liability is based on contract, tort, negligence, 
strictly liability, or any other basis, even if the 
Company, advertisers and/or its licensors have 
been advised of the possibility of such damage. 

(101) Această limitare se aplică acolo unde 
răspunderea se bazează pe contract, este 
delictuală, rezultă dintr-o neglijență, răspundere 
strictă sau pe orice alt fundament, chiar dacă 
Akademio Business SRL, agenții de publicitate 
și/sau licențiații acesteia au fost informați despre 
posibilitatea unor astfel de daune. 

(102) Akademio Business SRL is not responsible 
for any loss or damage arising from your failure to 
comply with the Terms and Conditions or due to 
use of your account, either with or without your 
knowledge, including due to someone else using 
your password, prior to you notifying us of 
unauthorized access to your account. 

(102) Akademio Business SRL nu este răspunzător 
pentru nicio pierdere sau daună care rezultă din 
nerespectarea Termenilor și Condițiilor sau din 
cauza utilizării contului dvs., cu sau fără cunoștința 
dvs., inclusiv din cauza unei terțe părți care vă 
folosește parola, înainte ca dvs. să fi notificat 
Akademio Business SRL cu privire la accesul 
neautorizat la contul dvs. 

(103) Akademio Business SRL offers its 
members access to its automation platform and 
delivers its products and services exclusively, that 
is automated tools and funnel services. Therefore, 
any reference, written or not by its members 
(Affiliate Marketers or privileged customers), to 

(103) Akademio Business SRL oferă membrilor acces 
la platforma sa de automatizare și livrează exclusiv 
produsele și serviciile sale, respectiv instrumente 
automatizate și servicii de funnel. Prin urmare, 
orice referire, scrisă ori nu din partea membrilor 
(Affiliate Marketer sau clienți privilegiați), la 
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the Future of Digital community, will be 
understood to refer strictly to the products and 
services offered by Akademio Business SRL. 

comunitatea Future of Digital, va fi înțeleasă că se 
referă strict la produsele și serviciile oferite de 
Akademio Business SRL 

(104) Akademio Business SRL does not undertake, 
either directly or implicitly, to provide access to a 
particular funnel or to the products/services of 
another company, regardless of whether it is an 
affiliate member within the community. 
Subscription to a particular company or access of 
a specific funnel remains the exclusive option of 
the members.  

(104) Akademio Business SRL nu se obligă, nici direct, 
nici implicit, să ofere accesul la un funnel anume ori 
la produsele/serviciile unei alte companii, fie ea și 
membră afiliată în comunitate. Abonarea la o 
companie anume sau accesarea unui funnel anume 
rămâne opțiunea exclusivă a membrilor.  

(105) Akademio Business SRL is not subordinated 
and does not act on behalf of or in connection with 
any multi-level marketing company and cannot 
mediate the relationships of its user members 
with such companies of which its members could 
be a part of. 

(105) Akademio Business SRL nu se află în subordinea 
și nu acționează în numele ori în legătură cu nicio 
companie de multi-level-marketing, neputând 
intermedia relațiile membrilor săi utilizatori cu 
astfel de companii din care membrii săi ar putea 
face parte. 

(106) For avoidance of doubt, the relation of the 
members that are part of different companies 
with the respective companies may not be and is 
not the subject of this agreement. . 

(106) Pentru evitarea oricarui dubiu, relatia 
membrilor care fac parte din diverse companii cu 
respectivele companii nu poate face si nu face 
obiectul prezentului acord. . 

 
XXII. INDEMNIFICATION 

  
XXII. DESPĂGUBIRI 

  
(107) Unless otherwise expressly stated by the 
applicable law, you agree to defend, indemnify, 
and hold harmless Akademio Business SRL, its 
advertisers, licensors, subsidiaries and other 
affiliated companies, and their employees, 
contractors, officers, agents and directors from all 
liabilities, claim, and expenses, including 
attorney’s fees, that arise from your own use of 
this site, or any services, information or products 
from this site, or any breach of this Agreement. 

(107) Cu excepția cazului în care se prevede altfel în 
legea aplicabilă, sunteți de acord să apărați, să 
despăgubiți și să susțineți Akademio Business SRL, 
agenții săi de publicitate, licențiații, filialele și alte 
companii afiliate, precum și angajații, contractanții, 
ofițerii, agenții și directorii săi de orice răspundere, 
acțiune în judecată, cheltuială, inclusiv costuri 
avocațiale, care ar putea să apară din utilizarea 
proprie a acestui site sau a oricăror servicii, 
informații sau produse de pe acest site sau din orice 
încălcare a prezentului Acord. 

(108) Akademio Business SRL reserves the right, 
at its own expense, to assume the exclusive 
defense and control of any matter otherwise 
subject to indemnification by the User, in which 
event the User shall cooperate with Akademio 
Business SRL in asserting any available defenses. 

(108) Akademio Business SRL își rezervă dreptul, pe 
cheltuiala proprie, să pregătească apărări și să 
mențină controlul asupra oricărei chestiuni care în 
mod normal ar putea da naștere unei compensații 
în favoarea Utilizatorului, caz în care acesta din 
urmă va coopera cu Akademio Business SRL în 
susținerea tuturor apărărilor disponibile. 

  
XXIII. TERMINATION  XXIII. ÎNCETAREA ACORDULUI  

  
(109) Akademio Business SRL may suspend or 
terminate this Agreement or the User’s right of 
use (with the direct consequence of the account’s 
termination) immediately once the User has 
breached the present Terms and Conditions 

(109) Akademio Business SRL poate suspenda sau 
rezilia acest Acord sau dreptul Utilizatorului de a 
folosi site-ul (cu consecinţa directă a închiderii 
contului) imediat ce Utilizatorul a încălcat Termenii 
și Condițiile (incluzând politicile/ghidurile care îi 
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(including policies / guides that are integral parts 
of it), but also upon receipt of any notice which 
alleges in a reasonable manner that User has used 
this site for any purpose that violates any local, 
state or international law, including but not 
limited to the posting of information that may 
violate third party rights, that may defame a third 
party, that may be obscene or pornographic, that 
may harass or assault other, that may breach legal 
provisions. At the same time, Akademio Business 
SRL may suspend or terminate this Agreement or 
the User's right to use the Website as soon as it is 
found that the provisions of Chapter IX of this 
Agreement have been violated ("Potential 
depreciating, defamatory and / or prejudicial 
conduct of the User"). 

sunt părți integrante) într-un mod prin care să 
prejudicieze relația dintre acesta și Akademio 
Business SRL, dar și la primirea oricărei notificări 
care susține in mod rezonabil că Utilizatorul a 
folosit acest site pentru orice scop care încalcă 
legislația locală, națională ori internațională, 
incluzând, dar fără a se limita la postarea de 
informații care ar putea încălca drepturile terților, 
care ar putea defăima o terță parte, care ar putea fi 
obscenă sau pornografică, care ar putea hărțui sau 
ataca alte persoane, care ar putea încălca 
reglementări legale. Totodată, Akademio Business 
SRL poate suspenda sau rezilia acest Acord sau 
dreptul Utilizatorului de a folosi site-ul imediat ce 
se constată încălcarea prevederilor capitolului IX al 
prezentului Acord („Potențiala conduită 
denigratoare, defăimătoare și/sau prejudiciabilă a 
utilizatorului”). 

(110) The User shall be notified of such 
suspension/immediate termination as soon as 
possible, after the occurrence of its cause. 

(110) Utilizatorul va fi informat despre această 
suspendare/reziliere cât mai curând posibil după 
apariția cauzei acesteia. 

(111) For all Basic users, the Agreement shall be 
terminated and created account shall be deleted 
if, within 3 months from the moment the Basic 
user joins the Community through creating its 
account, he does not submit its Identification 
Card/Driver’s License and proof of 
domicile/residence. In such a case, the User can 
subscribe to any other sponsor. 

(111) Pentru toți utilizatorii cu abonament Basic, 
Acordul va fi reziliat și contul creat va fi șters dacă, 
în termen de 3 luni de la momentul în care 
Utilizatorul care se alătură Comunității Future of 
Digital prin crearea contului, nu transmite cartea de 
identitate/permisul de conducere și dovada 
domiciliului/reședinței. În acest caz, Utilizatorul se 
pot înscrie la orice alt sponsor. 

(112) The User may also terminate the Agreement 
in case Akademio Business SRL failed to perform 
its main and essential obligations.  
However, the User confirms that the termination 
of the account does not relieve him of any 
obligation to pay the outstanding amounts (if 
applicable). 

(112) Utilizatorul poate, de asemenea, să rezilieze 
Acordul în cazul în care Akademio Business SRL nu 
și-a îndeplinit obligațiile principale și esențiale. Cu 
toate acestea, Utilizatorul confirmafaptul că 
rezilierea contului nu il scutește de nicio obligație 
de a plăti sumele restante (dacă este cazul). 

(113) For any other reasons than those stated 
above, the User wishing to terminate the 
Agreement must notify the opposed party 15 
calendar days in advance to the date of the 
termination, both parties still having to perform 
their obligations throughout this time. The 
termination operates exclusively for the future. 
For avoidance of any doubt, the User expressly 
confirms that it is not entitled in this case to be 
reimbursed with the costs of the acquisitions 
already performed by the User up to the date of 
the termination, including any acquisitions paid in 
advance and not used until the date of 
termination. 

(113) Pentru oricare alte motive decât cele 
menționate mai sus, Utilizatorul care dorește să 
inceteze Acordul încheiat cu Akademio Business SRL 
trebuie să notifice Akademio Business SRL cu 15 zile 
calendaristice înainte de data dorită pentru 
încetarea Acordului, ambele părți având obligația 
de a-și îndeplini obligațiile pe parcursul acestui 
termen de preaviz. Rezilierea operează exclusiv 
pentru viitor. Pentru evitarea oricarui dubiu, 
Utilizatorul confirma expres ca nu are dreptul in 
acest caz la returnarea costurillor cu achizitiile deja 
facute de Utilizator pana la data incetarii, inclusiv 
orice achizitii platite in avans si neutilizate pana la 
data incetarii. 
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XXIV. CHOICE OF LAW AND FORUM XXIV. LEGEA APLICABILĂ ȘI COMPETENȚA DE 

JUDECATĂ 
  
(114) This site (excluding third party linked sites) 
is controlled by Akademio Business SRL  from its 
office within the city of Bucharest, Romania, 
Europe and it can be accessed from all countries 
around the world. 

(114) Site-ul (excluzând oricare alte site-uri terțe la 
care se face trimitere prin link-uri) este controlat de 
Akademio Business SRL de la sediul său din 
București, România, Europa și poate fi accesat din 
orice țară. 

(115) As each of these places has laws that may 
differ from Romania - Europe, by assessing this 
site, both you and Akademio Business SRL 
expressly agree that the statutes and laws of 
Romania shall apply to any actions or claims 
arising out of or on relation to this Agreement or 
your use of this site, without regards to conflicts 
of laws principles thereof. 

(115) Având în vedere că fiecare dintre aceste locuri 
are o legislație distinctă, prin utilizarea acestui site, 
atât dvs., cât și Akademio Business SRL sunteți în 
mod expres de acord că normele de drept și 
legislația română, vor guverna orice diferende, 
acțiuni, revendicări care decurg din sau în legătură 
cu acest Acord sau cu utilizarea acestui site. 

(116) You and Akademio Business SRL expressly 
agree to amicably settle any potential disputes 
arising between parties in regards to this 
Agreement or the use of this Site. Should this not 
be possible, you and Akademio Business SRL also 
expressly agree and hereby submit to the filing of 
any claim only in the exclusive personal 
jurisdiction and venue of Romania - Europe and 
any legal proceedings shall be conducted in 
Romanian. 

(116) Dvs. și Akademio Business SRL sunteți, de 
asemenea, în mod expres de acord să soluționați pe 
cale amiabilă orice posibil diferend intervenit în 
legătură decurg din sau în legătură cu acest Acord 
sau cu utilizarea acestui site. Dacă acest lucru nu 
este posibil, sunteți în mod expres de acord ca 
cererile contencioase și necontencioase să fie 
introduse exclusiv în fața instanțelor din București, 
România sau a entităților competente din România 
și că orice procedură judiciară se va desfășura în 
limba română. 

(117) Akademio Business SRL makes no 
representation that materials on this site are 
appropriate or available for use in other locations, 
and accessing them from territories where their 
contents are illegal is prohibited. 

(117) Akademio Business SRL nu își asumă 
responsabilitatea că materialele de pe acest site 
sunt adecvate sau disponibile pentru utilizarea lor 
pe alte teritorii, iar accesarea acestora, din 
teritoriile în care conținutul lor este ilegal, este 
strict interzisă. 

  
XXV. MISCELLANEOUS XXV. ALTE CLAUZE 

  
(118) If not otherwise stipulated in its content, this 
Agreement constitutes the entire agreement 
between the parties related to the subject matter 
thereof, supersedes any prior or 
contemporaneous (oral or written) agreement 
between the parties. 

(118) Dacă nu este altfel stipulat în conținutul său, 
prezentul Acord constituie întreaga înțelegere 
dintre părți cu privire la aspectele pe care le 
reglementează și înlocuiește orice acord anterior 
sau deja existent (oral sau scris) între părți. 

(119) In case of conflict between the Romanian 
version of this document and the version in any 
other foreign language, the Romanian version will 
prevail. In case of conflict between the English 
language version and any other foreign language 
(except Romanian), the English language version 
will prevail. 

(119) În caz de conflict între versiunea în limba 
română și versiunea în orice altă limbă străină, 
versiunea în limba română va prima. În caz de 
conflict între versiunea în limba engleză și orice altă 
limbă străină (cu excepția limbii române), versiunea 
în limba engleză va prima. 
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(120) The Users and Akademio Business SRL 
expressly agree that this Agreement will be 
governed and interpreted in accordance with 
Romanian law. Disputes between the parties 
during the execution of this Agreement will be 
resolved amicably, and if this is not possible, the 
dispute will be forwarded to the competent courts 
in Bucharest, Romania. 

(120) Utilizatorii și Akademio Business SRL sunt în 
mod expres de acord că prezentul Acord va fi 
guvernat și interpretat conform legii române. 
Litigiile apărute între părţi în timpul executării 
prezentului Acord vor fi rezolvate pe cale amiabilă, 
iar dacă acest lucru nu este posibil, litigiul va fi 
înaintat spre soluționare instanțelor judecătorești 
competente din București, România. 

(121) If any provision of this Agreement is 
prohibited by law are held to be unenforceable, 
the remaining provisions hereof shall not be 
affected, and this Agreement as much as possible 
under applicable law shall continue in full force 
and effect as if such unenforceable provision had 
never constituted a part hereof and the 
unenforceable provision shall be automatically 
amended so as to best accomplish the objectives 
of such unenforceable provision within the limits 
of applicable law. 
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(121) În cazul în care o prevedere a acestui Acord este 
interzisă prin lege, aceea va fi considerată 
inaplicabilă, iar restul dispozițiilor prezentului 
Acord nu vor fi afectate. Prezentul Acord, în măsura 
în care este posibil, în conformitate cu legislația în 
vigoare, va continua să fie în vigoare și să producă 
efecte ca și când o astfel de prevedere nu ar fi 
existat, în vreme ce dispoziția inaplicabilă se 
modifică automat astfel încât să reflecte cât mai 
bine obiectivul său, în limitele legii aplicabile. 
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