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Ideile se nasc, se maturizează și dau naștere la alte idei. Un flux care are la bază o continuă 
reinterpretare a principiilor primordiale. Însă maturitatea cu care abordăm procesul de 
reinterpretare a acestor principii ne definește ca societate. De aceea, este important să 
conștientizăm faptul că simpla preluare a unor idei, a unor concepte sau simpla utilizare a 
informației în general fără un aport propriu nu poate genera progres. Mai grav decât atât, 
însușirea unor idei sau concepte ce nu ne aparțin și prezentarea lor ca rezultat al creației 
personale nu este altceva decât furt. Odată conștientizate toate acestea învățăm și înțelegem să 
prețuim și să respectăm rezultatul gândirii, iar pe de altă parte înțelegem că ideile trebuie să 
circule liber pentru a hrăni imaginația și a da naștere la noi idei.  Ne raportăm la aceste valori, fapt 
pentru care înțelegem să colaborăm în următoarele condiții: 
 
Toate mărcile înregistrate menţionate pe acest material aparţin proprietarilor lor. Drepturile de 
autor pentru conţinutul, imaginile, logo-ul C.C.I.D., şi design-ul acestui material aparţin Companiei 
de Consultanţă pentru Investiţii şi Dezvoltare S.R.L. cu excepţia acelor elemente de conţinut unde 
este menţionat expres cine posedă drepturile de autor. 
 
Compania de Consultanţă pentru Investiţii şi Dezvoltare S.R.L. vă autorizează să vizualizaţi, 
distribuiţi şi imprimaţi acest material. Luând în considerare această autorizare, sunteţi de acord că 
orice copie a acestui material trebuie să păstreze toate specificaţiile legate de drepturile de autor 
şi de proprietate a mărcilor menţionate aici. În afara condiţiilor menţionate mai sus, se interzice 
copierea, multiplicarea, distribuirea conţinutului acestui material, în parte sau în totalitate, în 
formă electronică sau fizică. 
 
Se permite preluarea și utilizarea fără alterare a conţinutului acestui material (text, tabele, desene 
şi alte elemente grafice) în scopuri educaționale sau în alte scopuri non-comerciale, cu specificarea 
clară a sursei (titlul prezentului material, precizarea numelui autorului și a paginii, în cazul 
documentelor editate, sau a adresei web, în cazul conținutului distribuit electronic). Permisiunea 
exclude fotografiile și siglele pentru care se interzice dreptul de preluare și/sau de utilizare în orice 
condiții.  
 
Se interzice orice schimbare a conţinutului acestui material. Dacă doriţi să folosiţi acest material în 
parte sau în totalitate în alte condiţii decât cele menţionate mai sus, vă rugăm să ne contactaţi pe 
adresa contact@ccid.ro. Dacă doriţi să folosiţi orice element de conţinut care face parte din 
prezentul material şi care nu este proprietatea Companiei de Consultanţă pentru Investiţii şi 
Dezvoltare S.R.L. vă rugăm să vă adresaţi entităţilor care deţin drepturile de autor pentru 
respectivele elemente de conţinut. 
 
Acest material vă este oferit "ca atare", doar pentru a vă informa, fără garanţie de orice fel, 
exprimată sau subînţelesă, incluzând, dar nefiind limitat la garanţiile comerciale implicate. Vă veţi 
asuma riscurile cu privire la convenabilitatea şi acurateţea informaţiilor din acest material. Acest 
material poate conţine greşeli tehnice, gramaticale sau erori de traducere. Compania de 
Consultanţă pentru Investiţii şi Dezvoltare S.R.L. nu îşi asumă responsabilitatea pentru astfel de 
erori sau omiteri. Compania de Consultanţă pentru Investiţii şi Dezvoltare S.R.L. nu îşi poate asuma 
răspunderea nici pentru alte documente la care există referiri sau link-uri. 



 
 

Contribuții 

Acceptăm și așteptăm cu interes orice comentariu și mai ales contribuțiile la îmbunătățirea acestui 
material. Pentru aceasta nu ezitaţi să ne contactaţi pe adresa contact@ccid.ro.   
 


