Licența pentru o Guvernare Deschisă
Licență de utilizare a informațiilor deschise
publicate pe portalul de date deschise
http:data.gov.ro

A. PREAMBUL
Secretariatul General al Guvernului României a creat această licență în vederea încurajării
publicării și reutilizării informațiilor publice în conformitate cu Directiva 2013/37/UE a
Parlamentului European și a Consiliului din data de 26 iunie 2013 de modificare a Directivei
2003/98/CE privind reutilizarea informațiilor din sectorul public precum si, pentru
interoperabilitate cu alte baze de date licențiate deschis, cum ar fi prin Creative Commons 3.0
Atribuire sau Open Data Commons Attribution License.
Guvernul României încurajează toate instituțiile publice să ofere informații utilizând aceasta
licență. Aceasta este versiunea 1.0 a Licenței pentru o Guvernare Deschisă. Secretariatul
General al Guvernului poate emite o nouă versiune urmând ca datele publicate și administrate
sub prezenta versiune să poată fi reutilizate în continuare conform prevederilor acesteia.
Guvernul României întreţine acest portal pentru a facilita accesul publicului la informaţii
legate de activităţile sale şi de politicile guvernului în general. Scopul nostru este să
prezentăm la timp informaţii actualizate. În cazul în care ni se aduc la cunoştinţă unele erori,
vom încerca să le corectăm. Cu toate acestea, Guvernul României nu îşi asumă nici un fel de
răspundere cu privire la informaţiile prezentate pe acest portal
Guvernul României are în vedere crearea, în cursul anului 2013, a unei instituții
guvernamentale cu scopul monitorizării și controlului modalității de respectare a prezentei
licente.
În rezumat:
Vă este permis să:
 Copiați, publicați, distribuiți informația
 Să adaptați informația
 Să re-folosiți informația în scop comercial sau necomercial
Respectând următoarele condiții:
 trebuie să declarați sursa informației prin afișarea textului asumării atașate de către
licențiator și, în măsura posibilităților, adresa unde informația a fost publicată de către
acesta. Dacă nu este publicată nici o asumare ori numărul prea mare de informații
utilizate face nepractică publicarea pentru toate acestea, veți afișa mesajul: ”Conține
informații publice în baza Licenței pentru Guvernare Deschisă v1.0”;
 trebuie să vă asigurați că modul de utilizare a informației nu sugerează că ați avea un
statut oficial sau o relație privilegiată cu o entitate publică;
 trebuie sa vă asigurați că nu denaturați sau prezentați înșelător informația;



trebuie ca utilizarea informației să nu încalce drepturile de protecție a datelor cu
caracter personal, obligații de confidențialitate stabilite prin lege sau orice altă
obligație impusă de o dispoziție imperativă a legii.

Acestea sunt principalele prevederi ale licenței, textul complet al licenței fiind prezentat mai
jos.
Definiții:
SGG: Secretariatul General al Guvernului României, care este persoana juridică de drept
public care a creat această licență în vederea facilitării re-utilizării datelor deschise.
"Licenţiatorul" desemnează persoana juridică care pune la dispoziţie datele, în condiţiile
prezentei licenţe.
"Licenţiatul" desemnează persoana fizică şi/sau persoana juridică care acceptă prezenta
licenţă şi exercită drepturile acordate, fără să fi încălcat în prealabil termenii licenţei, sau care
a primit permisiunea expresă a Licenţiatorului de a exercita drepturile conferite prin prezenta
licenţă, în pofida unei încălcări anterioare a prevederilor acesteia.
„Informația” desemnează opera originală de creaţie intelectuală susceptibilă de protecţie prin
dreptul de autor şi drepturile conexe, furnizată în condiţiile prezenţei licenţe. În cadrul acestei
licenţe, prin Operă se înţelege o bază de date în conformitate cu definiţiile din legislaţia în
vigoare privind drepturile de autor şi drepturile conexe (legea 8/1996 privind dreptul de autor
și drepturile conexe cu modificări si completări), cu condiţia ca o asemenea bază de date să fie
protejată de legea aplicabilă.
B. OBIECTUL LICENȚEI
În condiţiile definite prin prezenta licență şi pe întreaga durată de protecției a Informației
prevăzută de legislaţia privind dreptul de autor şi drepturile conexe, Licenţiatorul acordă
Licenţiatului în mod neexclusiv, nelimitat teritorial şi cu titlu gratuit autorizarea de a exercita
toate drepturile de autor și drepturile conexe patrimoniale prevăzute de legislația în vigoare
de legea română în vigoare de protecție a drepturilor de proprietate intelectuală.
Pentru a evita orice dubiu, în cazul în care Informația este o bază de date, Licența acordă
inclusiv dreptul de a extrage şi/sau a reutiliza părţi substanţiale din această bază de date.
Nicio prevedere a acestei licenţe nu are scopul de a reduce, de a limita sau de a restrânge
drepturile rezultate din aplicarea normelor legale cu privire la limitele exercitării dreptului de
autor prevăzute de legislaţia privind dreptul de autor şi drepturile conexe sau de alte legi
aplicabile.

C. TERMENI ȘI CONDIȚII DE UTILIZARE A LICENȚEI

Sunteți de acord că dumneavoastră vă asumați întreaga răspundere în legătură cu modul de
utilizare a serviciului de reutilizare a informațiilor publice, a licențelor Creative Commons
Atribution și Open Data Attribution furnizat de acest portal, precum și a oricăror date,
informații și/sau legături de internet referitoare la acesta.
C1. Atribuire
Aveți obligația de a menționa sursa informației prin afișarea textului precizat de către
licențiator și, în măsura posibilităților, adresa unde informația a fost publicată de către acesta.
(de exemplu www.data.gov) Dacă nu este publicată nici o asumare ori numărul prea mare de
informații utilizate face nepractică publicarea pentru toate acestea, veți afișa mesajul:
”Conține informații publice în baza Licenței pentru Guvernare Deschisa v1.0”
C2. Re-utilizare
Aveți obligația ca, prin modul de re-utilizare a informației:

să nu sugerați în nici un mod că ați avea un statut oficial sau o relație, privilegiată sau
nu, cu o entitate publică.

Să nu denaturați sau prezentați înșelător informația

Să nu dați naştere vreunei încălcări a drepturilor unor terțe persoane - în special
drepturi de autor sau drepturi conexe, drepturi privind mărcile, drepturi patrimoniale sau
oricare alte drepturi, şi nici vreunei defăimări, violări a dreptului la viaţa privată sau vreunui
alt fapt ilicit cu privire la oricare altă terţă parte.

Sa nu creați informații ce pot fi considerate date cu caracter personal sau încercați, prin
orice mijloace, să re-identificați informații ce constituie date cu caracter personal.
Informaţiile furnizate:


au doar un caracter general şi nu sunt destinate să abordeze circumstanţe specifice ale
nici unei persoane sau entităţi;



nu sunt obligatoriu exhaustive, exacte sau actualizate;



uneori sunt legate de site-uri externe asupra cărora serviciile Guvernului României nu
exercită nici un control şi pentru care Guvernul nu îşi asumă nici o responsabilitate;
nu constituie o consiliere profesională sau juridică (dacă aveţi nevoie de consiliere
într-un anumit domeniu, consultaţi întotdeauna o persoană cu calificări
corespunzătoare).



D. EXCEPȚII
Această licență nu este aplicabilă:
 datelor cu caracter personal, dacă există sau pot fi recreate în informația furnizată;
 informațiilor care nu au fost publicate în baza legislației privind liberul acces la
informațiile de interes public sau a legislației privind reutilizarea informațiilor din
instituțiile publice precum și informațiilor care nu au fost publicate de autor cu
menționarea acestei licențe.
 Însemnelor, siglelor sau emblemelor aparținând instituțiilor publice exceptând cazul
când acestea sunt integrate dintr-un document sau bază de date.
 Însemnelor militare.
 În cazul afectării drepturilor unei terțe părți, atunci când licențiatorul informației nu
are dreptul de a licenția în numele acestei părți;



Informațiilor protejate prin drepturi de proprietate intelectuală

Licențiatul are obligația să se asigure că modul în care folosește Informația nu dă naştere
vreunei încălcări a drepturilor unor terţe persoane, în special drepturi de autor sau drepturi
conexe, drepturi privind mărcile, drepturi patrimoniale sau oricare alte drepturi, şi nici vreunei
defăimări, violări a dreptului la viaţa privată sau vreunui alt fapt ilicit cu privire la oricare altă
terţă parte.
E. DECLARAŢIE DE GARANŢIE ŞI LIMITĂRI DE RĂSPUNDERE
Informația este furnizată ”ca atare”, iar licențiatorul, în calitate de furnizor al informației, nu
are nici o răspundere, obligație și nu oferă nici o garanție legate de informație. În cazul în care
ni se aduc la cunoştinţă unele erori, vom încerca să le corectăm. Cu toate acestea, Guvernul
României nu îşi asumă nici un fel de răspundere cu privire la informaţiile prezentate pe acest
portal.
În mod special, Licențiatorul nu este răspunzător de exactitatea și completitudinea informației,
de consecințele utilizării acesteia și nu are nici o obligație de a verifica, completa, corecta și
actualiza informația.
Această licenţă este reziliată de plin drept, iar drepturile acordate prin intermediul său vor
înceta în mod implicit în cazul în care Licenţiatul săvârşeşte orice fel de încălcare a condiţiilor
licenţei. Licenţele prin care persoane fizice sau persoane juridice au dobândit de la Licenţiat
Adaptări sau Colecţii, în condiţiile acestei licenţe, nu vor fi reziliate, atât timp cât respectivii
dobânditori vor respecta condiţiile sub care le-au fost acordate drepturile respective.
F. Legea aplicabilă
Drepturile și obligațiile părților, menționate în prezentul act, precum și toate efectele juridice
pe care acesta le produce sunt guvernate de legea română în vigoare.
Licența este guvernată de legea română in vigoare în domeniul drepturilor de autor. (Legea nr.
8/1996)
Informațiile puse la dispoziția dumneavoastră prin actualul portal sunt protejate în condițiile
Legii nr.677/2001 pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter
personal și libera circulație a acestor date, astfel cum a fost modificată și completată prin
dispozițiile Legii nr.102/2005 și ale Legii nr.278/2007.

