
Termenii si conditiile de utilizare a aplicatiei desktop EyeD-Read 

 

 

1. General. acceptarea EyeD-Read  

 

Termenii de utilizare a aplicatiei EyeD-Read (denumiti in continuare Termenii), asa cum sunt prezentati 

in prezentul document sunt si vor fi guvernati si interpretati in conformitate cu legea romana. Accesand 

si folosind aplicatia EyeD-Read, acceptati termenii de mai jos, va dati acordul si declarati ca veti respecta 

acesti Termeni.  

 

EyeD-Read este creata si furnizata de S.C. LOCKDOWN CODE S.R.L.(autor/furnizor/vanzator), cu sediul 

social in Timisoara, inmatriculata la Registrul Comertului sub nr. J35/2788/2015, cod unic RO35225987. 

  

Utilizand aplicatia EyeD-Read luati la cunostinta si sunteti de acord cu prezentii termeni si conditii. Daca 

nu sunteti de acord cu oricare dintre acesti Termeni, va rugam sa nu folositi EyeD-Read.  

Va obligati sa nu folositi aceasta aplicatie in scopuri ilegale sau interzise prin Termenii si Conditiile care 

urmeaza. 

 

2. General. utilizarea EyeD-Read 

Aplicatia desktop EyeD-Read ruleaza pe sistemele de operare Windows incepand, cel putin, de la 

versiunea Windows 7, pentru ambele platforme 32 sau 64 bits. Obiectul principal al aplicatiei este 

functionalitatea de OCR (Optical Characters Recognition) a documentelor de identitate din Romania 

(Carte de identitate, Pasaport, Permis de conducere).  

Nu este o aplicatie Online. Functioneaza local pe calculatorul Dvs. si nu comunica cu terti sau servere 

online pentru transmitere de orice date. Toate datele sunt stocate local pe calculatorul Dvs. fara acces 

din exterior. Este de responsabilitatea utilizatorului sa asigure securitatea calculatorului pe care aplicatia 

functioneaza. 

Nu este nevoie de cont de inregistrare online pentru accesul la aplicatie. Daca se doreste achizitionarea 

unei licente valide pentru aplicatie, vor trebui transmise furnizorului datele de facturare. Aceste date nu 

vor fi stocate in mediul Online ci doar in contabilitatea furnizorului. 

 

Procesarea textului se realizeaza prin introducerea in aplicatie a imaginilor reprezentand documente de 

identitate, urmand ca textul de pe acestea sa fie recunoscut automat si sa fie pus la dispozitia 

utilizatorului intr-un mod optim si organizat.  



Avand la dispozitie mai multe surse de unde imaginea documentelor de identitate pot fi preluate 

(Scanner, Telefon Mobil, Fisiere existente stocate pe calculatorul utilizatorului sau Introducerea datelor 

manual), utilizatorul selecteaza sursa documentului de identitate, iar aplicatia va procesa informatiile 

pentru recunoasterea datelor personale de pe acestea. In urma procesarii, utilizatorului ii vor fi afisate 

aceste date, el avand posibilitatea de a completa automat formulare, pe care, ulterior, sa le printeze. 

Aplicatia EyeD-Read poate fi folosita cu toate optiunile disponibile, in mod gratuit, timp de 30 de zile de 

la instalarea sa pe un anumit calculator. Dupa aceasta perioada orice utilizare a aplicatiei este 

considerata ilegala fara achizitionarea unei licente de functionare de la furnizorul aplicatiei. Licentele se 

pot cumpara pe perioade limitate de timp si se pot reinnoi in functie de dorinta utilizatorului. 

 

Pentru a putea achizitiona o licenta valida, utilizatorul va trebui sa trimita furnizorului (prin cerere online 

de pe acelasi website de pe care a fost descarcata aplicatia), un cod unic al calculatorului pe care 

aplicatia ruleaza, impreuna cu datele de facturare. Licenta aplicatiei poate fi folosita doar pe un anumit 

calculator si nu poate fi distribuita pe alte calculatoare. Daca utilizatorul doreste portarea licentei pe un 

alt calculator acesta va solicita furnizorului aplicatiei, mutarea ei, acesta din urma punand la dispozitie o 

licenta valida pentru noul calculator, a carei perioada de validitate va ramane cea stabilita de licenta 

initial avuta. Codul unic este format din seria procesorului, hard disk-ului si a placii de baza pe care este 

instalata aplicatia, iar acesta va fi generat automat in cadrul aplicatiei. Daca nu sunteti de acord cu 

transmiterea acestor date (cod unic calculator si datele de facturare necesare conform legii) pentru 

achizitionarea unei licente valide, va rugam opriti utilizarea aplicatiei in momentul in care cele 30 de zile 

de proba expira.  

 

3. Modificari ale software-ului aplicatiei Desktop 

  

S.C. LOCKDOWN CODE S.R.L. isi rezerva dreptul de a: 

  

- modifica sau sterge aceasta aplicatie sau orice parte a acesteia fara a anunta,  

 

- modifica, sterge sau intrerupe orice software, (inclusiv, dar fara a se limita la, orice prevederi, 

parti, licente, preturi), fara a anunta,  

 

- modifica acesti termeni in orice moment, iar continuarea utilizarii aplicatiei de catre Dvs. dupa 

aceste schimbari se va supune acceptarii acestor modificari de catre Dvs.  

 

- elibera noi versiuni ale aplicatiei la intervale de timp nestabilite.  



  

 

4. Copyright  

 

Drepturile asupra Proprietatii Intelectuale din aceasta aplicatie apartin S.C. LOCKDOWN CODE S.R.L. ?i 

licentelor sale. Aplicatia si materialele incluse in aplicatie nu pot fi copiate, distribuite, publicate, 

licentiate, folosite sau reproduse in niciun fel (in afara de masura strict necesara pentru si cu scopul 

legat de accesarea si utilizarea acestei aplicatii ). Pentru cazuri specifice Societatea LOCKDOWN CODE 

S.R.L. poate ceda drepturile de proprietate intelectuala a aplicatiei tertilor, fara a fi trasa la raspundere 

de vreun utilizator al Aplicatiei. 

 

  

5. Limitarea raspunderii  

 

Aplicatia este distribuita pe baza asa cum este  si disponibila fara nicio reprezentare sau promovare 

facuta si fara garantie de niciun fel, expresa sau implicita, incluzand, dar fara a se limita la, garantiile de 

calitate satisfacatoare pentru un anumit scop, neincalcare, compatibilitate, securitate si acuratete.  

 

In limita impusa de lege Societatea LOCKDOWN CODE S.R.L. nu va fi trasa la raspundere pentru pierderi 

indirecte sau rezultate sau pentru pierderi de orice fel (incluzand dar nelimitandu-se la pierderi de 

afaceri, de oportunitati, de date, de profituri), ce rezulta din sau in legatura cu folosirea aplicatiei. 

  

Societatea LOCKDOWN CODE nu isi asuma niciun fel de obliga?ii daca aplicatia nu ruleaza pe anumite 

echipamente hardware sau software, echipamente ce apartin utilizatorului aplicatiei, si nu este obligata 

sa furnizeze solutii pentru acestea si nici nu poate sa fie trasa la raspundere pentru acestea. 

Compatibilitatea Aplicatiei cu sistemul pe care aceasta se instaleaza trebuie verificata de utilizator. 

Societatea LOCKDOWN CODE SRL nu isi asuma niciun fel de oblga?ii cu privire la modul prin care 

utilizatorul aplicatiei obtine imaginile documentelor de identitate, precum si legalitatea acestuia. Este 

strict raspunderea utilizatorului sa foloseasca in mod legal datele de pe documentele de identitate, 

precum si copiile acestora. Aplicatia EyeD-Read reprezinta doar o metoda de a citi si procesa textul 

documentelor intr-un mod automatizat ?I NU INTRA SUB INCIDEN?A Regulamentului (UE) 2016/679 al 

Parlamentului European si al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protectia persoanelor fizice în ceea ce 

priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si privind libera circulatie a acestor date si de abrogare 

a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protectia datelor - RGPD) 

Utilizatorul aplicatie trebuie sa aiba un sistem de gestiune si pastrare a datelor personale conform cu 

toate legile in vigoare la momentul utilizarii Aplicatiei si dupa renuntarea la utlizarea acesteia. 



  

Aplicatia EyeD-Read nu transmite datele procesate catre furnizorul de aplicatie (Societatea LOCKDOWN 

CODE SRL). Singura entitate care are acces la date si care trebuie sa se asigure de securitatea lor, precum 

si de modul de pastrare al acestora, este Utilizatorul. Fisierele aplicatiei care contin datele procesate si 

generate, se afla strict in raspunderea utilizatorului si prin acceptarea prezentilor termeni si conditii 

Utiliztorul este de acord sa tina ferit Furnizorul aplicatiei de orice prejudiciu posibil sau cauzat de 

nerespectarea legilor in vigoare la momentul utilizarii Aplicatiei si dupa renuntarea la utlizarea acesteia.  

Societatea LOCKDOWN CODE SRL nu este raspunzatoare de licentierea produselor software instalate pe 

calculatorul utilizatorului, si cu care interactioneaza aplicatia EyeD-Read. Utilizatorul este raspunzator la 

licentele pe care le utilizeaza sa fie legal achizitionate. (Sistem de operare Windows, Pachet Microsoft 

Office etc) 

 

Furnizam EyeD-Read ,,ca atare,, doar pentru uzul Dvs. Nu toate functionalitatile EyeD-Read vor fi 

compatibile cu toate echipamentele software, va trebui sa verificati daca echipamentul Dvs. este 

compatibil cu EyeD-Read. Va dati acceptul ca aplicatia nu va fi livrata fara erori sau in mod continuu, ca 

unele imperfectiuni nu vor fi corectate la momentul aparitiei lor sau intr-o anumita perioada de timp, 

orice probleme aparute ramanand la latitudinea Furnizorului in a le solutiona sau nu precum si cu privire 

la orice termen de eventuala solutionare a acestora.  

 

Societatea LOCKDOWN CODE SRL nu este responsabila de niciun fel de prejudicii cauzate oricarui 

echipament sau tehnologie, incluzand dar fara a se limita la orice bresa de securitate cauzate de virusi, 

erori, inselaciuni, falsificare, omitere, intrerupere, defectiune, sau orice alta defectiune tehnica produsa 

ca urmare a utilizarii EyeD-Read. Astfel, Furnizorul nu isi asuma nicio responsabiliate, pentru nicio 

pierdere sau dauna pe care nu a putut sa o prevada la data la care Dvs. ati inceput sa folositi EyeD-Read 

sau care nu se afla sub controlul Furnizorului.  

 

Societatea LOCKDOWN CODE S.R.L. nu ofera nicio garantie ca functionarea aplicatiei va fi fara 

intreruperi sau fara erori, ca defectele vor fi corectate sau ca aplicatia este protejata de orice tip de 

virusi sau orice altceva ce poate fi daunator sau distructiv.  

 

De asemenea, Furnizorul nu isi asuma nicio responsabilitate pentru:  

a) orice pierdere sau dauna (morala sau patrimoniala) datorata continutului de date personale pe care 

Dvs. l-ati stocat prin aplicatia EyeD-Read;  

b) orice continut sau servicii furnizate de alta persoana sau organizatie;  

c) orice pierdere sau dauna pe care ati fi putut sa o evitati, fiind atent sau luand masuri rezonabile; sau  

orice pierdere sau corupere a continutului calculatorului Dvs. sau a altor date ale Dvs. 



 

6. Despagubiri  

 

Sunteti de acord sa despagubiti si sa absolviti Societatea LOCKDOWN CODE S.R.L., angajatii ?i 

colaboratorii acestia de orice raspundere, de ex. taxele legale, stricaciunile, pierderile, costurile si toate 

celelalte cheltuieli, in relatie cu revendicarile sau actiunile aduse impotriva Societatea LOCKDOWN CODE 

S.R.L. aparute din orice incalcare a Termenilor si Conditiilor de catre Dvs. sau alte responsabilitati 

nascute din utilizarea acestei aplicatii.  

 

7. Anulare 

 

in cazul in care oricare dintre prevederile acestei intelegeri sunt declarate, de catre orice autoritate 

juridica sau de o alta competenta, nule, anulabile, ilegale sau neexecutabile in vreun fel sau indicative de 

orice alt fel , ce sunt primite de Dvs. sau de Societatea LOCKDOWN CODE S.R.L. din partea unei autoritati 

competente, Furnizorul (Societatea LOCKDOWN CODE S.R.L.) va modifica acea prevedere intr-o maniera 

rezonabila, de asa natura, astfel incat sa se conformeze intentiilor partilor fara a intra in ilegalitate sau, 

la discretia Furnizorului, prevederile in cauza pot fi scoase din aceasta intelegere, iar prevederile 

mentinute in aceasta intelegere raman in vigoare.  

 

8. Legi aplicabile si dispute 

  

Aceasta intelegere si toate cele ce rezulta din ea sunt guvernate de si formulate in acord cu legea din 

Romania ale carei curti au jurisdictie exclusiva asupra tuturor disputelor ce rezulta din aceasta 

intelegere, iar Dvs. sunteti de acord ca locul de punere in practica al acestei intelegeri este Romania.  

 

9. Intelegerea completa  

 

Acesti termeni si aceste conditii impreuna cu alte documente la care se face referinta expres in 

intelegere includ intreaga intelegere dintre noi in legatura cu subiectul exprimat si inlocuiesc orice 

intelegeri, aranjamente, angajamente sau propuneri anterioare, scrise sau verbale: intre parti si acele 

aspecte. Orice explicatie verbala sau informare verbala data de vreuna dintre cele doua parti nu poate 

altera interpretarea prezentilor Termenilor si Conditii. Prin acceptarea prezentilor Termenilor si Conditii, 

nu v-ati bazat pe o alta reprezentare decat cea stipulata in aceasta intelegere si declarati in mod expres 

ca va obigati sa nu utilizati nicio cale de atac cu privire la vreo falsa reprezentare, alte interpretari alte 

Termenilor ?i conditiilor ce nu au fost prezentate expres prin prezenta intelegere.  



 

10. Acceptarea conditiilor  

 

Utilizarea aplicatiei EyeD-Read, cat si accesul la serviciile oferite reprezinta o acceptare din partea Dvs. a 

Termenilor si Conditiilor de confidentialitate detaliate mai jos, cu toate consecintele care decurg din 

acceptarea acestora.  

Utilizatorul va avea acces permanent la Termenii si Conditiile pentru utilizarea aplicatiei pentru a le 

putea consulta in orice moment. In situatia in care nu sunteti de acord cu aceste conditii, va solicitam sa 

nu utilizati Aplicatia. 

Societatea LOCKDOWN CODE S.R.L. isi rezerva dreptul de a actualiza si/sau revizui Termenii si Conditiile 

in orice moment fara o notificare prealabila, tocmai de aceea, va solicitam sa urmariti in mod periodic 

eventualele modificari.  

 

11. Licentiere si Facturare  

 

Odata cu inregistrarea unei cereri de licenta valida a aplicatiei, dupa sau inaintea expirarii termenului de 

30 de zile cu utilizare gratuita, cumparatorul este de acord cu modalitatea de comunicare utilizata de 

Societatea LOCKDOWN CODE SRL - respectiv prin telefon sau email.  

Incheierea contractului are loc numai in momentul emiterii facturii fiscale si nu la lansarea comenzii. 

 

Emiterea automata a confirmarii de primire a cererii NU echivaleaza cu incheierea contractului intre 

vanzator si cumparator. Preturile licentelor aplicatiei EyeD-Read sunt afisate pe site-ul Furnizorului, de 

pe care se descarca aplicatia EyeD-Read, website de pe care se face si lansarea unei cereri de licenta. 

  

 Procedura de cumparare a unei licente EyeD-Read este descrisa in cele ce urmeaza: 

  

a) Utilizatorul acceseaza formularul Online pentru cererea de licenta 

 

b) In acest formular utilizatorul trebuie sa introduca datele sale personale sau juridice la care se 

poate trimite factura fiscala din partea Societatii LOCKDOWN CODE SRL. Aceste date sunt necesare strict 

pentru a se putea emite factura catre cumparator. In cazul in care nu sunteti de acord cu transmiterea 

acestor date personale sau juridice, va rugam opriti utilizarea aplicatiei EyeD-Read dupa expirarea 

perioadei gratuite de proba. 

 



c) Tot in cadrul acestui formular de cerere a licentei, Utilizatorul va trebui sa introduca si un cod 

unic de identificare a calculatorului pe care aplicatia va rula/ruleaza. Acest cod este generat de aplicatia 

EyeD-Read in timpul perioadei de proba, si poate fi copiat din sectiunea „Licenta” a Aplicatiei. Codul 

consta intr-o combinatie a urmatoarelor informatii: seria placii de baza, seria procesorului, seria hard 

disk-ului. In cazul in care nu sunteti de acord cu transmiterea acestui cod, va rugam opriti utilizarea 

aplicatiei EyeD-Read dupa expirarea perioadei gratuite de proba. 

 

d) Bazat pe informatiile prezente in cererea de licenta, SC LOCKDOWN CODE SRL, va emite o 

factura fiscala conform datelor completate de Dvs. In momentul in care dovada platii facturii este 

receptionata de vanzator (fie prin trimiterea pe email a tranzactiei din partea cumparatorului, fie prin 

verificarea regulata a conturilor vanzatorului), Societatea LOCKDOWN CODE SRL va transmite 

cumparatorului un fisier de licenta (.lic) impreuna cu indicatiile necesare pentru activarea licentei. Toate 

informatiile descrise in acest punct vor fi comunicate pe mail. Daca utilizatorul nu transmite un mail 

valid in cadrul formularului de licenta (descris la punctul a) ), neputand fi contactat de un reprezentat al 

Societatii LOCKDOWN CODE SRL, cererea de licenta devine invalida, iar Societatea LOCKDOWN CODE 

SRL, nu isi asuma nici o raspundere pentru acest lucru.  

 Utilizatorul este responsabil de validitatea datelor trimise pentru emiterea facturii. Acesta 

trebuie sa furnizeze date valide in vederea emiterii facturii. In cazul in care aceste date se dovedesc 

invalide Societatea LOCKDOWN CODE SRL, are dreptul de a invalida cererea de licentiere fara sa anunte 

in prealabil. De asemenea Societatea LOCKDOWN CODE SRL este ferita de orice prejudiciu sau probleme 

cauzate de furnizarea unor date de facturare falsa. 

 Utilizatorul este responsabil de cererea unei licente si este considerat in deplinatatea drepturilor 

legale de a face acest lucru in nume personal sau in numele unei forme juridice. Societatea LOCKDOWN 

CODE SRL nu poate fi trasa la raspundere pentru o cerere de facturare din partea unui utilizator care nu 

detine statutul legal si dreptul de a lansa o asemenea cerere, si nu poate fi facuta responsabila de o 

asemenea actiune sau de returnarea unei plati in cazul in care aceasta a fost validata. 

 

e) Acceptarea facturii din partea Societatii LOCKDOWN CODE SRL este dovedita prin plata acesteia. 

Plata facturii se poate face exclusiv prin transfer bancar in contul specificat in factura. Este exclusa plata 

facturii in numerar la sediile vanzatorului. 

 

f) In nici un moment Utilizatorul nu este obligat sa achizitioneze o licenta valida, daca nu utilizeaza 

aplicatia dupa expirarea perioadei gratuite de 30 de zile de la prima instalare. 

 

In functie de nevoia specifica a Utilizatorului acesta poate alege in cadrul cererii de licenta una dintre 

perioadele urmatoare: - licenta pe 3 luni, licenta pe 6 luni sau licenta pe 1 an. 

 



Dupa expirarea perioadei pentru care aplicatia a fost licentiata, orice utilizare a sa fara a avea o licenta 

valida este ilegala si incalca acesti termeni si conditii. In cazul in care utilizatorul doreste continuarea 

utilizarii Aplicatiei, acesta trebuie sa achizitioneze o alta licenta. 

 

Daca dupa perioada de proba de 30 de zile, utilizatorul decide achizitionarea unei licente, urmand pasii 

descrisi mai sus, plata facuta in momentul achizitionarii licentei pentru una din perioadele posibile, nu se 

poate returna, iar cumparatorul, prin acceptarea prezentilor Termeni si conditii,  se obliga sa nu implice 

Societatea LOCKDOWN CODE S.R.L. in vreun litigiu cu privire la orice cerere de rambursare a platii, din 

orice motive invocate de cumparator. Societatea LOCKDOWN  CODE SRL nu isi asuma in niciun fel 

obligatia de a rambursa plata vreunei licente. Licenta achizitionata va ramane valida conform perioadei 

pentru care s-a solicitat, indiferent de situatie. 

 

12. Litigii  

Eventualele litigii in legatura cu executarea contractului vor fi rezolvate intre vanzator/Furnizor si 

cumparator/Utilizator pe cale amiabila. 

 

13. Protectia datelor  

 

Conform cerintelor Legii nr. 677/2001 pentru protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu 

caracter personal si libera circulatie a acestor date, modificata si completata si ale Legii nr. 506/2004 

privind prelucrarea datelor cu caracter personal si protectia vietii private in sectorul comunicatiilor 

electronice, Site-ul Societatii LOCKDOWN CODE SRL are obligatia de a administra datele personale pe 

care le furnizati in conditii de siguranta si numai pentru scopurile specificate. Scopul colectarii datelor 

este utilizarea lor in vederea facturarii produselor comandate si mentinerea evidentei licentelor 

impreuna cu perioadele lor de validitate. 

 

Utilizatori are obligatia sa furnizeze datele pentru crearea facturii pentru licentele comandate. Refuzul 

tau determina anularea cererii de licenta.  

 

Informatiile inregistrate sunt destinate utilizarii de catre operator in scopul livrarii licentei si sunt 

comunicate numai de catre Dvs. Conform Legii nr. 677/2001, beneficiati de dreptul de acces, de 

interventie asupra datelor, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale si dreptul de a va adresa 

justitiei. Totodata, aveti dreptul sa va opuneti prelucrarii datelor Dvs.personale si sa solicitati stergerea 

acestor date. Daca unele din datele despre Dvs. sunt incorecte, va rugam sa ne informati cat mai curand 

posibil. Pentru exercitarea acestor drepturi, va puteti adresa cu o cerere scrisa, datata si semnata, la 

adresa de e-mail office@lockdown-code.ro   

 



14. Licente si programe folosite in aplicatie 

 

a) Visual Studio 2017 Community, https://visualstudio.microsoft.com/license-terms/mlt553321/ 

b) Tesseract, APACHE LICENSE 2.0 https://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0 

c) EMGU and ZedGraph, Single developer commercial Windows license, 

http://www.emgu.com/wiki/index.php/Commercial_License_Purchase#Commercial_License_3.0_for_W

indows 

d) Certificat de semnare a codului. Achizitionat EV Code Sign Certificate, Comodo  

e) OpenCV, BSD License https://opencv.org/license.html 

f) PDSSharp, MIT License http://www.pdfsharp.net/PDFsharp_License.ashx 

g) SQLite, https://www.sqlite.org/copyright.html 

h) QLicense, MIT License, https://www.codeproject.com/Articles/996001/A-Ready-To-Use-Software-

Licensing-Solution-in-Csha 

 

15. Clauze finale 

 

Daca vreo prevedere din acest capitol Termeni si conditii este considerata invalida de catre forurile 

legale competente, invaliditatea unei asemenea prevederi nu va afecta valabilitatea celorlalte prevederi 

ale Termenilor si conditiilor, acestea ramanand in vigoare. Acesti Termeni si conditii constituie in 

intregime un acord incheiat intre Dvs. si Societatea LOCKDOWN CODE SRL in privinta utilizarii aplicatiei 

EyeD-Read. Aceste conditii pot fi modificate de Furnizor la anumite intervale, fara o anuntare sau o 

acceptare prealabila a Utilizatorului. Modificarile aduse si publicate pot fi consultate in orice moment 

atat in cadrul aplicatiei, cat si pe website-ul Furnizorului. 

 

Prezentul act este unica întelegere/conventie dintre Dvs. si Societatea LOCKDOWN CODE SRL si 

reglementeaza folosirea de catre Dvs. a serviciilor aplicatiei  EyeD-Read, orice acord anterior dintre Dvs. 

si Sociatatea LOCKDOWN CODE SRL, devenind neaplicabil.  

 

Termenii si conditiile prezentate in aceasta pagina si Politica de confidentialitate alcatuiesc intreg cadrul 

contractual de fata si intelegerea partilor, in conformitate cu subiectul intelegerii si inlocuiesc orice 

intelegere, promisiune, oferta, contract, garantie, scrisa sau verbala anterioara, daca nu este mentionat 

altfel in mod scris. 

 

 


