ROMANIAN
REGULAMENT CB TALK
## INFRACTIUNI CARE DUC LA INTERZICEREA PERMANENTA
Utilizatorii care in mod intentionat provoaca daune
financiare/personale/profesionale fata de Midland, vor fi interzisi in mod
permanent.
## General
Utilizarea aplicatiei este permisa numai persoanelor cu varsta peste 18 ani si este
supusa aprobarii acestui regulament, termenelor de utilizare si politicii de
confidentialitate.
## REGULI DE POLITETE:
Fiti intotdeauna politicos, chiar si atunci cand nu sunteti de acord.
Fiti cooperativi cu incepatorii, oferiti-i sfaturi si sugestii atunci cand este necesar.
Promovati argumentele rationale care pot alimenta conversatia.
Daca dezaprobati ceva, nu uitati sa criticati ideile si nu persoana care le formuleaza.
Fiti respectuos cu toata lumea, mai ales cu femeile.
Este interzis:
* sa jigniti, sa folositi limbaj ofensator, injurios, blasfemic, rasist, sexist
* sa nu emiteti un sunet necorespunzator sau pornografic
* sa faceti atacuri personale
* sa reactionati instinctiv si fara gandire
## SELECTAREA GRUPULUI POTRIVIT pentru tine:
Grupurile sunt ca si niste camere unde oamenii se intalnesc si vorbesc.
Faceti efortul de a intelege care este grupul ale carui teme corespund preferintelor
dvs., pentru a incuraja o divertisment reciproc cat mai interesant si mai placut
posibil.

Grupurile sunt accesibile tuturor, dar este necesar sa se respecte subiectele cu care
se confrunta oamenii in acel moment. Inainte de a interveni, ascultati si alegeti
momentul cel mai potrivit.
## ESTE INTERZIS sa se divulge conversatii audio:
Nu inregistrati conversatiile si in special nu le distribuiti pe CBTalk sau alte medii
sociale (pe langa faptul ca este contrar regulamentului, este de asemenea pedepsit
de lege).
Este interzis să redați muzică pe grupuri și canale, indiferent dacă sunt protejate de
drepturi de autor
## NU SIMULATI identitatea digitala a altora
Este interzis sa falsificati alti utilizatori folosind fotografia si pseudonimul care caracterizeaza profilul altor
persoane.

## Nu freneziei PTT:
Lasati intotdeauna o pauza inainte de a apasa din nou butonul PTT, vorbiti scurt si
concis, fara a monopoliza conversatia.
Atunci cand grupul este foarte mare, lasa loc pentru toti participantii sa intervina in
conversatie
Evitati "ping-pong" cu acelasi interlocutor, daca trebuie sa continuati conversatia cu
un anumit utilizator, mutati-va pe un alt grup liber sau in treceti modul canal (CH).
## respectati LIMBA NATIONALA
Fiecare natiune are grupuri in limba proprie, evitati sa vorbiti alta limba.
## daca remarcati o PROBLEMA:
Raportati-o unui administrator, care are functia de moderare si excludere a
utilizatorilor care incalca acest regulament.
Evitati sa raspundeti direct celor care bruiaza, niciodata sa nu-i criticati sau sa-i
insultati.
Ignorati-i si introduceti-i in "lista neagra".
Avertisment: nu abuzati de lista neagra. De exemplu, nu puteti pune o persoana pe
lista neagra, doar pentru ca asculta un canal.

Cei care folosesc in mod gresit lista neagra, vor fi supusi judecatii Midland si
administratorilor acestuia; daca modul lor de utilizare este considerat inadecvat,
acestia ar putea fi interzisi definitiv.
Cu ajutorul dvs., administratorii pot sprijini o utilizare corecta a CB Talk de catre toti
utilizatorii. In absenta unui administrator, puteti oricand sa comunicati direct catre
Midland prin trimiterea unui e-mail la infoapp@midlandeurope.com.
## HOTARAREA INATACABILA MILDAND
Midland, la discretia sa, poate sterge (interzice) un utilizator din aplicatie fie
temporar, fie
permanent. In mod similar, poate, de asemenea, sa reduca la tacere grupuri sau
canale intregi.

