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Anexa nr. 2 la Contractul nr.________________din data de _______________________ 

termenii generali si termenii specifici ai licentei pentru servicii online si pentru produsul software 

 
1.1 Termeni generali privind Licenta pentru Servicii Online  

 

Înainte de a accesa şi a utiliza un Serviciu Online, Clientul trebuie să achizitioneze şi să aloce Licenţele de abonament 

(SL) pentru utilizatori, dispozitive, servicii sau programe de completare care corespund respectivului Serviciu Online.  

 

1.1.1 Definiţii 

In plus fata de notiunile definite in Anexa 1, in relatia dintre parti se aplica si urmatoarele notiuni: 

 CAL înseamnă licenţă pentru accesul Clientului. 

 Utilizatori externi înseamnă utilizatori care nu sunt nici angajaţi ai Clientului sau ai afiliaţilor Clientului, nici 

contractori sau agenţi care lucrează la sediul Clientului ori al afiliaţilor Clientului. 

 Dispozitiv licenţiat înseamnă sistemul hardware fizic unic căruia îi este atribuită o Licenţă. În sensul acestei 

definiţii, o partiţie hardware sau un blade se consideră un dispozitiv separat. 

 Licenţă de management înseamnă o licenţă care permite gestionarea unuia sau mai multor medii OSE. Există 

două categorii de Licenţe de management: Licenţă de management pentru servere şi Licenţă de management 

pentru clienţi. Există trei tipuri de Licenţe de management pentru clienţi: pentru utilizator, pentru mediu OSE 

şi pentru dispozitiv. O Licenţă de management pentru utilizator permite gestionarea oricărui mediu OSE 

accesat de un utilizator; o Licenţă de management pentru mediul OSE permite gestionarea unui mediu OSE 

accesat de orice utilizator; o Licenţă de management pentru dispozitiv (Core CAL sau Enterprise CAL Suite) 

permite gestionarea oricărui mediu OSE pe un dispozitiv. 

 Produs care nu aparţine companiei Microsoft înseamnă orice produs software, date, serviciu, site web sau 

orice alt produs care v a fost licenţiat, vândut sau furnizat în orice alt mod de o altă entitate în afară de noi, 

indiferent dacă l-aţi obţinut prin Serviciile noastre online sau din altă sursă. Sunt incluse aici orice produse 

software, date, servicii, site-uri web sau orice alte produse care poartă marca unei terţe părţi, pe care 

Microsoft le pune la dispoziţie prin Magazinul Windows Azure, Gallery sau prin alte caracteristici ale 

serviciilor noastre online. În cazul acestor produse care poartă marca unei terţe părţi, termenii care 

guvernează utilizarea Produsului non-Microsoft vor fi prevăzuţi în documentaţia privind Magazinul 

Windows Azure, Gallery sau alte caracteristici ale serviciilor online, după caz. 

 Mediu de sistem de operare (Operating System Environment - OSE) înseamnă totalitatea sau o parte a unei 

Instanţe de sistem de operare sau totalitatea ori o parte a unei Instanţe de sistem de operare virtual (sau 

emulat în alt mod) care permite identităţi diferite de computere (nume de computer principal sau alt 

identificator unic similar) ori drepturi administrative diferite şi instanţe ale aplicaţiilor, dacă există, 

configurate să se execute pe instanţa sistemului de operare sau pe o parte a acesteia identificată mai sus. 

Există două tipuri de medii de sisteme de operare sau OSE-uri: fizic şi virtual. Un sistem hardware fizic 

poate avea un mediu OSE fizic şi/sau unul sau mai multe medii OSE virtuale. 

 Mediu OSE fizic înseamnă un mediu OSE configurat să se execute direct pe un sistem hardware fizic. Se 

consideră că Instanţa sistemului de operare utilizată pentru a executa aplicaţii software de virtualizare de 

hardware (de exemplu, Microsoft Hyper-V Server sau tehnologii similare) sau pentru a furniza servicii de 

virtualizare de hardware (de exemplu, tehnologia de virtualizare Microsoft sau tehnologii similare) face parte 

din mediul OSE fizic. 

 Utilizator principal înseamnă utilizatorul care utilizează dispozitivul mai mult de 50% din timp într-o 

perioadă de 90 de zile.  

 Instanţă în execuţie înseamnă o Instanţă de software care este încărcată în memorie şi pentru care s-au 

executat una sau mai multe instrucţiuni. („Executarea unei Instanţe” a produsului software se realizează 

încărcând-o în memorie şi executând una sau mai multe dintre instrucţiunile acesteia.) Odată executarea 

pornită, o Instanţă se consideră a fi în execuţie (chiar dacă instrucţiunile sale se mai execută sau nu) până în 

momentul în care este eliminată din memorie. 

 Conţinut social înseamnă conţinutul disponibil publicului larg, colectat prin reţelele de socializare, precum 

Twitter, Facebook, YouTube, şi prin serviciile de indexare sau agregare a datelor. Conţinutul social poate 

include informaţii de identificare personală care apar la interogările de căutare. Conţinutul social nu 

înseamnă Date de client. 

 Server înseamnă un sistem hardware fizic, capabil să execute produse software de tip server.  

 Mediu OSE virtual înseamnă un mediu OSE configurat să se execute într-un sistem hardware virtual.  

 

1.1.2 Utilizarea de către Telekom Romania/Microsoft a Datelor de Client; solicitările terţelor părţi 
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Datele de client vor fi utilizate numai pentru a furniza Clientului Serviciul Online. Aceasta poate include depanarea în 

scopul de a preveni, a detecta şi a remedia problemele care afectează funcţionarea Serviciului Online şi îmbunătăţirea 

caracteristicilor ce implică detectarea şi protecţia împotriva ameninţărilor emergente sau în curs de dezvoltare la 

adresa utilizatorului (cum ar fi programele software rău intenţionate sau spamul). Nu vom utiliza Datele de Client şi 

nu vom obţine informaţii pe baza acestora în scopuri publicitare sau în alte scopuri comerciale, cu exceptia celor 

prevazute in mod contrar si specific in Contract, sub acordul Clientului. 

 

Nu vom divulga Datele de client niciunei terţe părţi (incluzându-le pe cele de aplicare a legii, alte entităţi 

guvernamentale sau părţi litigante civile; excluzând subcontractorii noştri), cu excepţia cazului în care primim alte 

indicaţii de la dvs. sau a cazului în care suntem obligaţi prin lege. În cazul în care o terţă parte ne va contacta pentru a 

solicita Date de client, vom încerca să redirecţionăm terţa parte pentru a le solicita direct de la dvs. În acest scop, este 

posibil să furnizăm respectivei terţe părţi informaţiile dvs. de contact de bază. În cazul în care vom fi obligaţi să 

divulgăm Date de client unei terţe părţi, vă vom notifica imediat şi vă vom oferi o copie a solicitării, dacă acest lucru 

nu este interzis prin lege. Vă revine responsabilitatea de a da curs solicitărilor unei terţe părţi în legătură cu utilizarea 

de către dvs. a Serviciului online, cum ar fi solicitarea de retragere a conţinutului în baza legii Digital Millennium 

Copyright Act. 

 

1.1.3 Actualizarea termenilor Licenţei 

Telekom Romania isi rezervă prin prezentul, in nume propriu si al Microsoft, dreptul de a actualiza periodic aceşti 

termeni. Modificările acestor termeni introduse odata cu actualizările ori suplimentele la Serviciul Online sau 

Produsele Software corelate, care sunt prevăzute prin lege sau care nu afectează în mod semnificativ utilizarea de 

către Client a Serviciilor Online, se vor aplica imediat. În cazul oricăror altor modificări, utilizarea de către Client a 

Serviciului Online în baza oricărei licenţe existente va fi guvernată de aceşti termeni, fără actualizările respective, pe 

durata mai mică dintre următoarele: 12 luni de la prima utilizare a serviciului sau durata acordului Clientului. 

Telekom Romania va depune toate eforturile pentru a asigura notificarea in legătură cu actualizările cu cel puţin 30 de 

zile înainte ca acestea să fie aplicate. Prin prezentul Clientul declara ca este de acord cu actualizările termenilor prin 

utilizarea Serviciului Online, după ce sunt publicate într-o versiune actualizată a acestor Drepturi de utilizare pentru 

resellerii de Servicii Online sau după ce ii este trimisa o notificare prin e-mail cu privire la ele. 

 

1.1.4 Actualizarea Serviciului Online 

Telekom Romania are oricand dreptul să asigure modificarea funcţiilor ori să actualizeze Serviciul Online şi/sau 

Produsul Software. În urma unei modificări sau a unei actualizări este posibil ca anumite funcţionalităţi sau 

caracteristici disponibile anterior să se modifice ori să nu mai fie disponibile. 

  

1.2 Termeni generali privind Licenta pentru Produsul Software  

1.2.1 Clientul are dreptul să instaleze şi să utilizeze Produsele Software pe dispositive exclusiv pentru utilizarea 

împreună cu Serviciul Online. În unele cazuri, numărul de copii ale Produsului Software pe care Clientul va avea 

dreptul să le utilizeze, sau numărul de dispozitive pe care va avea dreptul să utilizeze Produsul Software va fi limitat, 

conform prevederilor din termenii specifici pentru Serviciul Online. Dreptul Clientului de a utiliza Produsul Software 

încetează la cea mai apropiată din următoarele două date: data încetării sau expirării dreptului de utilizare a 

Serviciului Online ori data la care este actualizat Serviciul Online şi acesta nu mai acceptă Produsul Software. La 

încetarea dreptului Clientului de a utiliza Produsul Software, Clientul isi asuma obligatia de a-l dezinstala. De 

asemenea, Telekom Romania isi rezerva dreptul să-l dezactiveze în momentul respectiv. 

 

1.2.2 Actualizarea automată a Produselor Software Microsoft. Telekom Romania isi rezerva dreptul să realizeze 

periodic/asigure realizarea periodica a versiunii Produsului Software pe care o utilizeaza Clientul şi să recomande sau 

să descarce pe dispozitivele Clientului actualizări ori suplimente ale Produsului Software cu licenţă. Utilizarea 

actualizărilor sau suplimentelor poate fi reglementată de termenii suplimentari care le însoţesc. Clientul intelege si 

accepta ca este posibil să nu primeasca o notificare când se realizeaza descarcarea actualizarii. 

 

1.2.3 Utilizarea altor site-uri web, aplicaţii şi servicii 

Pentru a accesa şi a utiliza Serviciile Online, poate fi necesar pentru Client să utilizeze anumite site-uri web sau 

servicii Microsoft. De asemenea, Clientul poate alege să utilizeze anumite aplicaţii Microsoft pe care le obtine din 

Magazinul Microsoft Office sau din alt bazar Microsoft. În această situaţie, termenii de utilizare referitori la site-urile 

web, aplicaţiile sau serviciile respective, după caz, reglementează utilizarea acestora de către Client. 

 

1.2.4 Conţinut şi servicii de la terţe părţi 

Telekom Romania nu isi asuma răspunderea pentru conţinutul sau serviciile provenite de la terţe părţi, pe care 

Clientul le acceseaza direct sau indirect prin intermediul Serviciului Online. Vă asumaţi răspunderea pentru relaţiile 
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cu terţe părţi (inclusiv cu agenţii de publicitate) legate de Serviciul Online (inclusiv livrarea de produse, prestarea 

unor servicii şi plăţile aferente acestora). Clientul recunoaşte că, atunci când trimite Date de Client pentru a fi utilizate 

împreună cu orice Serviciu Online care permite comunicarea sau colaborarea cu terţe părţi, respectivele terţe părţi au 

posibilitatea să utilizeze, să copieze, să distribuie, să afişeze, să publice ori să modifice Datele de client. 

 

1.2.5 Scripturi şi cod de la terţe părţi 

Un Serviciu Online poate trimite sau face referire la scripturi ori cod de la terţe părţi. Codul sau scripturile terţă parte 

în cauză vă sunt acordate sub licenţă de către terţele părţi care deţin codul respectiv, nu de Microsoft. 

 

1.2.6 Produse software de la terţe părţi 

Produsul software de tip server poate să conţină programe private care aparţin unor terţe părţi, licenţiate conform unor 

termeni separaţi care sunt prezentaţi Clientului. Produsul Software poate să conţină şi programe open source ale unor 

terţe părţi, pe care Microsoft, nu terţa parte, le acordă Clientului sub licenţă conform termenilor licenţei Microsoft. 

Notificările, dacă există, referitoare la programele open source ale terţelor părţi sunt incluse doar pentru informarea 

Clientului. 

 

1.2.7 Se interzice utilizarea de mare risc  

Serviciul Online nu este tolerant la eroare şi nu garantăm excluderea erorilor, nici funcţionarea neîntreruptă. Clientul 

nu are dreptul să utilizaţi Serviciul Online în nicio aplicaţie sau situaţie în care erorile acestuia pot cauza decesul sau 

vătămarea corporală gravă a unei persoane ori răniri fizice sau pagube ecologice grave („Utilizare de mare risc”). 

Utilizarea de mare risc nu include folosirea Serviciului Online în scopuri administrative, pentru a stoca date de 

configurare, instrumente de proiectare şi/sau de configurare ori alte aplicaţii care nu au drept scop controlul şi a căror 

nefuncţionare nu ar duce la deces, vătămare corporală sau răniri fizice ori pagube ecologice grave. Aceste aplicaţii al 

căror scop nu este controlul pot să comunice cu aplicaţii care efectuează controlul, dar trebuie să nu fie răspunzătoare 

direct sau indirect pentru funcţia de control. Clientul este de acord să despăgubeasca şi să exonereze de răspundere 

Telekom Romania/compania Microsoft în cazul oricărei pretenţii formulate de o terţă parte, care decurge din folosirea 

Serviciului Online în legătură cu orice Utilizare de mare risc. 

 

1.2.8 Produsele care nu aparţin companiei Microsoft 

Microsoft poate să vă pună la dispoziţie produse ce nu aparţin companiei Microsoft prin intermediul utilizării de către 

Client a Serviciilor Online Microsoft sau prin alte mijloace. Utilizarea acestor produse non-Microsoft va fi 

reglementată prin termeni separaţi încheiaţi între Client şi terţa parte care furnizează produsul non-Microsoft. 

Telekom Romania / Microsoft nu îşi asumă nicio răspundere pentru Produsul ce nu aparţine companiei Microsoft. 

Clientul este unicul responsabil pentru orice produse ce nu aparţin companiei Microsoft pe care le instaleaza sau le 

utilizeaza prin Serviciul Online. Telekom Romania / Microsoft nu face parte din niciun contract care reglementează 

utilizarea de către Client a oricărui produs non-Microsoft.  

Dacă instaleaza sau utilizeaza prin Serviciul Online un produs ce nu aparţine Telekom Romania / companiei 

Microsoft, atunci Clientul, nu Telekom Romania / Microsoft, dirijeaza şi controleaza instalarea şi utilizarea 

produsului respectiv prin utilizarea interfeţelor de programare a aplicaţiilor şi prin alte mijloace tehnice care fac parte 

din Serviciul Online. Telekom Romania/Microsoft va executa şi nu va face copii ale unui astfel de produs non-

Microsoft în afara relaţiei cu Clientul. 

Dacă instaleaza sau utilizeaza prin Serviciul Online un produs ce nu aparţine companiei Microsoft, nu are dreptul să 

faca acest lucru într-un mod prin care proprietatea intelectuală sau tehnologia Telekom Romania / Microsoft ar trebui 

să se supună altor obligaţii decât celor incluse în contractul Clientului. 

 

1.2.9 Confidenţialitate 

Datele personale colectate prin intermediul Serviciului online pot fi transferate, stocate şi procesate în Statele Unite 

ale Americii sau în orice altă ţară în care Microsoft ori furnizorii săi de servicii deţin birouri. Acestea includ toate 

datele personale pe care le colectaţi prin utilizarea Serviciului online. Prin utilizarea Serviciului online, sunteţi de 

acord să transferaţi date personale în afara ţării dvs. Sunteţi de acord, de asemenea, să obţineţi autorizarea de la 

persoanele care vă furnizează date personale pentru: 

 a transfera datele respective la Microsoft şi la agenţii acestuia şi  

 a permite transferul, stocarea şi procesarea acestora.  

Pentru mai multe informaţii privind modul în care colectăm şi utilizăm informaţiile despre dvs., consultaţi 

următoarele angajamente de respectare a confidenţialităţii; fiecare este valabil pentru Serviciul online aplicabil în 

cazul unui conflict cu aceşti Termeni generali:  

 Serviciile Azure de administrare a drepturilor: http://www.microsoft.com/online/legal/?langid=en-

us&docid=5 

 Office 365, OneDrive pentru business: http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkID=212058&clcid=0x409 
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 Office 365 Pro Plus, Project Online, Project Pro pentru Office 365 şi Visio Pro: 

http://r.office.microsoft.com/r/rlidOOPrivacyState15HighLight?clid=1033 

 Power BI pentru Office 365: http://www.microsoft.com/privacystatement/en-

us/PowerBIforOffice365/Default.aspx  

 Yammer Enterprise: https://www.yammer.com/about/privacy 

 

1.2.10 Securitatea datelor de client 

Vom implementa măsurile tehnice şi organizaţionale rezonabile şi corespunzătoare, conform descrierii din prezentarea 

generală a securităţii, care se aplică Serviciului online pentru a asigura securitatea Datelor de client procesate ori 

accesate de Serviciul online împotriva pierderii, accesării sau divulgării accidentale ori ilegale. Sunteţi de acord că 

aceste măsuri: 

 reprezintă singura noastră răspundere legată de securitatea şi gestionarea Datelor de client şi 

 ţin locul tuturor obligaţiilor de confidenţialitate cuprinse în contractul de licenţiere în volum sau în orice alt 

contract de nedezvăluire ori de confidenţialitate. 

Pentru mai multe informaţii, consultaţi linkurile de mai jos, după caz: 

 Exchange Hosted Services: http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=137325 

 Yammer: https://www.yammer.com/it/security  

 

1.2.11 Acord privind nivelul serviciului 

Acordul privind nivelul serviciului (SLA) se aplică Serviciilor Online (cu excepţia cazurilor special indicate în 

Termenii specifici pentru un anumit serviciu).  

Definitii: 

 Timpul de nefunctionare (Downtime) - reprezinta perioada in care aspectele privind Serviciul specificate in 

tabelele urmatoare sunt indisponibile. Se exclud: 

 Perioadele de mentenanta planificate 

 Factori in afara controlului (dezastre naturale, terorism, etc.) 

 Rezultatul datorat echipamentelor, softurilor si serviciilor clientilor sau ale unei terte parti, incluzand, 

fara a se limita la, largimea de banda inadecvata 

 Nu se urmeaza sfaturile privind utilizarea sau modificarea modului de utilizare a Serviciului 

 Servicii beta si trial (stabilite de furnizor) 

 Rezultatul unor actiuni neautorizate sau lipsei unor actiuni cand sunt cerute din partea Clientului, a 

angajatilor acestora, a agentilor, contractorilor sau furnizorilor, sau oricui acceseaza reteaua Clientului 

prin intermediul parolei sau echipamentului 

 Nerespectarea configuratiilor si platformelor suportate si neurmarea politicilor de utilizare acceptabila 

 Licente rezervate dar neplatite la momentul incidentului. 

 Incident – reprezinta orice eveniment izolat sau set de evenimente care duc la Timp de nefunctionare 

(Downtime). 

 Procentul de buna functionare lunara (Monthly Uptime Percentage) se masoara in procente dupa formula: 

minute utilizare – downtime 

--------------------------------------------------- x 100 

                   minute utilizare 

 Minute utilizare – inseamna numarul total de minute intr-o luna, mai putin mentenanta planificata, inmultit 

cu numarul total de utilizatori. Similar, downtime reprezinta durata incidentelor in minute inmultita cu 

numarul de useri impactati de Incident in decursul lunii respective. 

 

SLA-ul se aplica pentru urmatoarele Servicii Online: 

 Exchange Online Archiving 

 Exchange Online 

 Lync Online 

 Office 365 Business   

 Office 365 Pro Plus 

 Office Online 

 OneDrive for Business 

 SharePoint Online 

 

Online Service Calificare Downtime 

Exchange Online Archiving Orice perioada de timp in care utilizatorii finali nu pot accesa mesajele e-mail 

stocate in arhiva lor. 
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Exchange Online Orice perioada de timp in care utilizatorii finali nu pot transmite sau primi e-

mail folosind Outlook Web Acces. 
Lync Online Orice perioada de timp in care utilizatorii finali nu pot vedea starea prezentei, 

realiza conversatii instant messaging sau initia meeting-uri online in cazul Lync 

Online Plan 2. 
Office 365 Business  Orice perioada de timp in care aplicatiile Office sunt puse in modul de 

functionalitati reduse datorita unei probleme cu activarea Office 365. 
Office 365 Pro Plus Orice perioada de timp in care aplicatiile Office sunt puse in modul de 

functionalitati reduse datorita unei probleme cu activarea Office 365. 
Office Online Orice perioada de timp in care utilizatorii nu pot utiliza aplicatiile Web pentru a 

vedea si edita orice document Office stocat pe un site SharePoint, pentru care 

acestia au permisiunile necesare. 
OneDrive for Business Orice perioada de timp in care utilizatorii nu pot vedea sau edita fisiere stocate 

in stocarea personala OneDrive for Business. 
SharePoint Online Orice perioada de timp in care utilizatorii nu pot citi sau scrie orice portiune a 

unui site SharePoint pentru care au permisiunile necesare. 
 

 

1.2.12 Politica de utilizare acceptabilă 

Nici Clientul, nici cei care accesează Serviciul Online prin intermediul Clientului, nu are dreptul să utilizeze Serviciul 

Online: 

 într-un mod interzis prin lege, reglementare, ordin sau decret al guvernului; 

 ca să incalce drepturile altora;  

 pentru a încerca să obţineţi acces neautorizat la servicii, date, conturi sau reţele ori pentru a perturba 

funcţionarea acestora;  

 ca să introduca prin spam sau să distribuie programe rău-intenţionate; 

 ca să utilizeze Serviciul Online într-o manieră care îl poate pune în pericol sau poate afecta utilizarea acestuia 

de către alte persoane; sau  

 pentru utilizarea de mare risc.  

 

Încălcarea Politicii de utilizare acceptabilă poate atrage suspendarea Serviciului Online, respectiv a furnizarii 

Produsului Microsoft Office 365, si chiar incetarea Contractului pentru culpa Clientului. 

 

1.2.13 Reglementare 

Clientul are dreptul să modifice sau să înceteze Serviciul Online în orice ţară în care există o cerinţă sau o obligaţie 

guvernamentală, actuală ori viitoare, care supune compania Microsoft oricărei reglementări sau cerinţe ce nu se aplică 

în general societăţilor care îşi desfăşoară activitatea în acea ţară, care pune în dificultate compania Microsoft în efortul 

de a continua să furnizeze Serviciul Online fără a-l modifica şi/sau care determină compania Microsoft să considere că 

aceşti termeni ori Serviciul Online ar putea intra în conflict cu o astfel de cerinţă sau obligaţie. De exemplu, Telekom 

Romania are dreptul să modifice sau să înceteze furnizarea Serviciului Online conform unei cerinţe a guvernului care 

face ca Microsoft să fie reglementat ca furnizor de telecomunicaţii, urmare a unei solicitari a companiei Microsoft in 

acest sens. 

 

1.2.14 Utilizarea pentru evaluare 

Cu excepţia cazurilor permise din secţiunea Excepţii şi termeni suplimentari pentru anumite servicii online, Clientul 

trebuie să achiziţioneze licenţe pentru a utiliza serviciul online pentru evaluare 

 

1.2.15 Notificări electronice 

Clientul poate primi informaţii despre Serviciul Online în format electronic. Acestea pot fi trimise printr-un mesaj de 

e-mail la adresa pe care o precizeaza la abonarea la Produsul Microsoft Office 365 sau printr-un site web pe care îl 

specific Telekom Romania. Notificările prin poştă electronică se consideră efectuate la data transmiterii.  

 

1.2.16 Limitari tehnice 

Clientul isi asuma ca va respecta toate limitările de natură tehnică ale produselor care ii permit să le utilizeze numai în 

anumite moduri.  

 

1.2.17 Realocarea licenţei 
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Majoritatea licenţelor, însă nu toate, pot fi realocate de la un dispozitiv sau utilizator la altul. Mai jos sunt regulile 

generale care reglementează realocarea licenţelor, precum şi câteva reguli speciale pentru anumite produse şi tipuri de 

licenţe. 

 

LIMITĂRI CU PRIVIRE LA REALOCAREA LICENŢELOR 

Cu excepţiile de mai jos, Clientul nu are dreptul să realoce licenţele pe termen scurt (în primele 90 de zile după ultima 

alocare).  

 

CONDIŢIE CU PRIVIRE LA REALOCAREA LICENŢELOR 

Când Clientul realoca o licenţă de la un dispozitiv sau utilizator la altul, trebuie să elimine Produsul Software sau să 

blocheze accesul de pe vechiul dispozitiv ori de pe dispozitivul fostului utilizator.  

 

OBSERVAŢII SPECIALE PENTRU ANUMITE PRODUSE ŞI TIPURI DE LICENŢE 

 Licenţele pe bază de abonament pentru utilizatori/dispozitive (SLs). Clientul are dreptul să realoce o licenţă 

SL pentru utilizatori sau dispozitive, pe termen scurt, pentru a acoperi absenţa unui utilizator sau 

indisponibilitatea unui dispozitiv nefuncţional. Realocarea acestor licenţe în orice alt scop sau interval de 

timp trebuie să fie permanentă. Acest drept nu este valabil pentru Windows Intune cu licenţe SL utilizator 

pentru sistemul de operare desktop Windows.  

 

1.2.18 Activarea produselor 

Pentru a putea fi instalate sau accesate, unele produse şi Servicii Online sunt protejate prin măsuri tehnice şi necesită 

activare şi o cheie de licenţiere în volum. Activarea asociază utilizarea produsului software cu un anumit dispozitiv. 

Pentru informaţii despre situaţiile în care aveţi nevoie de activare sau de o cheie de produs, Clientul poate consulta 

secţiunea Activarea produselor de la pagina http://www.microsoft.com/licensing. Clientul poarta toată răspunderea 

pentru utilizarea cheilor de produs şi pentru activarea produselor utilizând sistemele Key Management Service 

(KMS). Cheile de produs sunt confidenţiale şi li se aplică prevederile privind confidenţialitatea. Clientul nu are 

dreptul să divulge cheile de produs către terţe părţi niciodată, nici chiar după încetarea sau expirarea Contractului şi în 

ciuda oricărei limite de timp care prevede contrariul. 

 

ACTIVAREA PRIN KMS ŞI MULTIPLE ACTIVATION KEY (MAK) 

În momentul activării prin Multiple Activation Key (MAK), produsul software va transmite informaţii despre 

produsul software şi despre dispozitiv catre Telekom Romania / compania Microsoft. În momentul activării gazdei 

prin Key Management Service (KMS), produsul software va transmite informaţii despre produsul software gazdă 

KMS şi despre dispozitivul gazdă catre Telekom Romania / compania Microsoft. Dispozitivele client KMS activate 

utilizând KMS nu trimit informaţii către Telekom Romania / Microsoft. Totuşi, acestea necesită reactivarea periodică 

cu gazda KMS a Clientului. Informaţiile transmise către Telekom Romania / Microsoft în momentul activării prin 

MAK sau prin KMS includ:  

 versiunea, limba şi cheia de produs ale produsului software; 

 adresa Internet Protocol a dispozitivului; 

 informaţii derivate din configuraţia hardware a dispozitivului.  

Pentru informaţii suplimentare, Clientul poate consulta pagina http://www.microsoft.com/licensing/existing-

customers/product-activation.aspx. Prin utilizarea produsului software, Clientul este de acord cu transmiterea acestor 

informaţii. Înainte de activare, Clientul are dreptul să utilizeze versiunea produsului software instalată în procesul de 

instalare. Dreptul de a utiliza produsul software după perioada specificată în timpul instalării este limitat, cu excepţia 

cazului în care îl activeaza Clientul. Această măsură este menită să prevină utilizarea nelicenţiată. Dacă nu activeaza 

produsul software, Clientul nu va mai avea licenţă pentru a-l utiliza după perioada respectivă. Dacă dispozitivul este 

conectat la internet, este posibil ca produsul software să se conecteze automat la Microsoft pentru activare. De 

asemenea, Clientul are posibilitatea să activeze produsul software manual, prin internet sau telefon. Dacă procedaţi 

astfel, este posibil să apară costuri aferente conexiunii internet şi convorbirilor telefonice. Unele modificări ale 

componentelor computerului Clientului sau ale produsului software pot face necesară reactivarea produsului software. 

 

UTILIZAREA CORECTĂ A CHEILOR KMS 

Clientul nu dreptul să permita accesul nesecurizat la computerele KMS printr-o reţea necontrolată, cum ar fi 

internetul. 

 

UTILIZAREA NEAUTORIZATĂ A CHEILOR MAK SAU KMS 

Telekom Romania / Microsoft are dreptul să ia oricare dintre măsurile mai jos în cazul utilizării sau divulgării 

neautorizate a cheilor MAK sau KMS: să nu permită activările ulterioare, să dezactiveze sau să blocheze în alt mod 

activarea sau validarea cheii de produs.  
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Dezactivarea cheii poate necesita achiziţionarea de către client a unei noi chei de produs de la Telekom Romania/ 

Microsoft. 

 

1.2.19 Componente de font 

Cât timp utilizaţi un Serviciu Online, aveţi dreptul să utilizaţi fonturile instalate de Serviciul online respectiv pentru a 

afişa şi a imprima conţinut. Aveţi dreptul să încorporaţi fonturi în conţinut numai conform permisiunilor din cadrul 

restricţiilor legate de încorporare ale fonturilor şi aveţi dreptul să le descărcaţi temporar pe o imprimantă sau pe un alt 

dispozitiv de ieşire pentru a imprima conţinut. 

 

1.2.20 Teste de evaluare 

PRODUSE SOFTWARE 

Trebuie să obţineţi în prealabil aprobarea scrisă a Telekom Romania / compania Microsoft pentru a putea dezvălui 

unei terţe părţi rezultatele testelor de evaluare efectuate asupra produselor software. Această prevedere nu este 

valabilă în cazul Windows Server sau .NET Framework (vezi mai jos). Dacă oferiţi servicii online, prin accesarea sau 

utilizarea Serviciilor online, sunteţi de acord să renunţaţi (în prezent şi viitor) la restricţiile privind accesarea, 

utilizarea şi testarea de evaluare prevăzute în termenii serviciului pentru serviciile online pe care le furnizaţi, dacă sunt 

mai restrictive decât cele specificate în acest paragraf. 

 

MICROSOFT .NET FRAMEWORK 

Produsul software poate include una sau mai multe componente ale .NET Framework („Componente .NET”). Puteţi 

efectua teste de evaluare interne asupra acelor componente. Puteţi dezvălui rezultatele testelor de evaluare efectuate 

asupra acelor componente, cu condiţia să respectaţi prevederile stabilite la adresa 

http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkID=66406. În ciuda prevederilor din orice alt contract care ar putea exista între 

Client şi Telekom Romania / Microsoft, dacă dezvăluiţi rezultatele unor astfel de teste de evaluare, Microsoft va avea 

dreptul să dezvăluie rezultatele testelor de evaluare efectuate asupra produselor Clientului care concurează cu 

Componenta .NET aplicabilă, cu condiţia să respecte aceleaşi prevederi stabilite la adresa 

http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkID=66406. 

 

1.2.21 Tehnologie SQL Server 

Dacă ediţia produsului dvs. software conţine un produs software bază de date SQL Server („Bază de date SQL 

Server”), aveţi dreptul să executaţi în orice moment o Instanţă a Bazei de date SQL Server într-un singur Mediu 

sistem de operare fizic sau virtual pe un singur Server, în scopul exclusiv de a accepta produsul software. De 

asemenea, aveţi dreptul să utilizaţi Instanţa respectivă a Bazei de date SQL Server pentru a accepta alte produse care 

includ orice versiune a Bazei de date SQL Server. Nu aveţi nevoie de licenţe CAL pentru SQL Server pentru o 

asemenea utilizare.  

Nu aveţi dreptul să partajaţi acea Instanţă pentru a accepta un produs care nu este licenţiat pentru Baza de date SQL 

Server. 

Dacă ediţia dvs. a produsului software include alte componente cu marca SQL Server pe lângă Baza de date SQL 

Server, veţi primi licenţele pentru aceste componente în conformitate cu termenii licenţelor respective. Puteţi găsi 

aceste licenţe:  

 în folderul „legal”, „licenses” sau într-un folder cu nume asemănător din directorul de instalare a produsului 

software; pot fi incluse în contractele de licenţă separate sau anexate la contractul de licenţă pentru produsul 

software sau 

 prin instalatorul unificat al produsului software.  

Dacă nu acceptaţi termenii pentru o componentă cu marca SQL Server, nu aveţi dreptul să utilizaţi componenta 

respectivă. 

 

1.2.22 Crearea şi stocarea instanţelor 

Aveţi dreptul să creaţi şi să stocaţi un număr nelimitat de instanţe ale produsului software pe oricare dintre serverele 

sau mediile dvs. de stocare, exclusiv pentru a vă exercita dreptul de a executa instanţe ale produsului software. 

 

1.2.23 Elementul de raportare de pe hartă al SQL Server Reporting Services 

Produsul software poate include caracteristici de regăsire a conţinutului, cum ar fi hărţi, imagini şi alte date, prin 

interfaţa de programare a aplicaţiilor Bing Maps (sau alte mărci succesoare) („API Bing Maps”), cu scopul de a crea 

rapoarte care afişează date suprapuse pe hărţi, imagini aeriene şi hibride. Dacă aceste caracteristici sunt incluse, le 

puteţi utiliza pentru a crea şi a vizualiza documente dinamice sau statice, numai împreună cu şi prin metode şi 

mijloace de acces integrate în produsul software. Nu aveţi dreptul să copiaţi, să stocaţi, să arhivaţi sau să creaţi în alt 

mod o bază de date pentru conţinutul disponibil prin interfaţa API Bing Maps. Nu aveţi dreptul să utilizaţi interfaţa 

API Bing Maps pentru a oferi orientare/rute pe bază de senzori; de asemenea, nu aveţi dreptul să utilizaţi niciun fel de 
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date de trafic rutier sau imagini oferite prin aplicaţia Bird’s Eye (sau metadate aferente), chiar dacă acestea sunt 

disponibile prin interfaţa API Bing Maps în orice scop. Termenii şi condiţiile suplimentare de la adresa 

http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=21969 reglementează, de asemenea, utilizarea de către Client a interfeţei API 

Bing Maps şi a conţinutului corelat. 

Nu aveţi dreptul: 

 să eliminaţi, să minimizaţi, să blocaţi sau să modificaţi niciun fel de sigle, mărci comerciale, drepturi de 

autor, inscripţionări digitale sau alte notificări din partea companiei Microsoft ori a furnizorilor săi, incluse în 

produsul software, precum şi niciun fel de conţinut la care aveţi acces prin produsul software sau  

 să publicaţi produsul software, inclusiv orice interfeţe de programare a aplicaţiilor incluse în acesta, cu 

scopul copierii de către alte persoane sau  

 să partajaţi sau să distribuiţi în orice alt mod documente, texte sau imagini create cu ajutorul caracteristicilor 

serviciilor de mapare a datelor din cadrul produsului software. 

 

1.2.24 Multiplexare 

Echipamentele hardware sau produsele software pe care le utilizaţi pentru conexiuni de grup, pentru redirijarea 

informaţiilor, pentru a reduce numărul de dispozitive sau de utilizatori care accesează sau folosesc direct produsul ori 

pentru a reduce numărul de medii de sisteme de operare (OSE), dispozitivele sau utilizatorii gestionaţi direct de 

produs (procedee denumite uneori „multiplexare” sau „pooling”) nu reduc numărul necesar de licenţe de niciun tip. 

 

1.2.25 Pachetele System Center 

Termenii licenţei pentru produsele System Center aplicabile sunt valabili pentru utilizarea Pachetelor de gestionare, 

Pachetelor de configurare, Pachetelor de procesare şi Pachetelor de integrare din cadrul produsului software. 

 

1.2.26 Cod ce poate fi distribuit 

Produsul poate conţine cod pe care aveţi dreptul să-l distribuiţi în programele pe care le dezvoltaţi, cu condiţia 

respectării prevederilor de mai jos.  

 

DREPTUL DE A UTILIZA ŞI DE A DISTRIBUI 

Fişierele de cod şi text enumerate mai jos reprezintă „Cod ce poate fi distribuit”. Prin aceste Drepturi de utilizare a 

produselor se pot acorda drepturi asupra altui Cod ce poate fi distribuit. 

 Fişiere REDIST.TXT: Aveţi dreptul să copiaţi şi să distribuiţi forma de cod obiect a codului specificat în 

fişierele REDIST.TXT. 

 Cod exemplu: Aveţi dreptul să modificaţi, să copiaţi şi să distribuiţi formele cod sursă şi obiect ale codului 

marcat ca fiind „exemplu” 

 fişierele OTHER-DIST.TXT: Aveţi dreptul să copiaţi şi să distribuiţi forma de cod obiect a codului specificat 

în  

 fişierele OTHER-DIST.TXT. 

 Distribuirea de către terţe părţi: Aveţi dreptul să permiteţi distribuitorilor programelor dvs. să copieze şi să 

distribuie Codul ce poate fi distribuit, ca parte a programelor respective. 

 Biblioteci Silverlight: Aveţi dreptul să copiaţi şi să distribuiţi forma de cod obiect a codului marcat ca 

„Biblioteci Silverlight”, „Biblioteci client” Silverlight şi „Biblioteci server” Silverlight. 

 

CERINŢE DE DISTRIBUŢIE 

În toate cazurile în care distribuiţi Cod ce poate fi distribuit, trebuie să respectaţi următoarele prevederi: 

 programele dvs. trebuie să-i adauge funcţionalitate nouă semnificativă; 

 pentru orice Cod ce poate fi distribuit şi care are extensia .lib a numelui de fişier, să distribuiţi doar 

rezultatele executării Codului ce poate fi distribuit printr-un editor de legături cu programul dvs.;  

 să distribuiţi Codul ce poate fi distribuit inclus într-un program de instalare doar ca parte a acelui program de 

instalare, fără nicio modificare; 

 să solicitaţi distribuitorilor şi utilizatorilor finali externi să accepte termeni care să îl protejeze cel puţin în 

aceeaşi măsură ca şi contractul dvs. de licenţiere de volum, inclusiv aceste Drepturi de utilizare pentru 

resellerii de Online Services;  

 aveţi obligaţia să afişaţi în programele dvs. o notificare valabilă privind drepturile de autor şi; 

 aveţi obligaţia să compensaţi, să apăraţi şi să despăgubiţi Telekom Romania si/sau compania Microsoft în 

cazul reclamaţiilor, incluzând onorariile avocaţilor, care rezultă din distribuirea sau utilizarea programelor 

dvs. 

 

LIMITĂRI CU PRIVIRE LA DISTRIBUŢIE 

Nu aveţi dreptul: 
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 să modificaţi notele privind dreptul de autor, mărcile sau brevetele din Codul ce poate fi distribuit;  

 să utilizaţi mărcile Microsoft în numele programelor dvs. sau într-o manieră care să sugereze că programele 

dvs. provin de la sau sunt acceptate de Microsoft;  

 să distribuiţi Codul ce poate fi distribuit pentru a se executa pe o altă platformă decât sistemele de operare, 

tehnologiile de execuţie sau platformele pentru aplicaţii Microsoft, cu excepţia fişierelor JavaScript, CSS şi 

HTML incluse pentru utilizare în site-uri şi aplicaţii web (spre deosebire de fişierele Windows Library pentru 

JavaScript), care pot fi distribuite pentru a se executa pe orice platformă; 

 să includeţi Codul ce poate fi distribuit în programe intenţionat dăunătoare, înşelătoare sau ilegale sau 

 să modificaţi sau să distribuiţi codul sursă al niciunui Cod ce poate fi distribuit, într-o manieră care l-ar face 

obiect al unei Licenţe excluse. Licenţa exclusă este o licenţă care, ca o condiţie de utilizare, modificare sau 

distribuţie, impune următoarele: codul trebuie să fie publicat sau distribuit sub formă cod sursă sau alţii 

trebuie să aibă dreptul să îl modifice. 

 

1.2.27 Produse software furnizate împreună cu servicii 

Este posibil ca Microsoft să furnizeze servicii prin intermediul caracteristicilor software care se conectează prin 

internet la sistemele de calcul Microsoft sau ale furnizorului de servicii. Compania Microsoft are dreptul să modifice 

serviciile sau să înceteze prestarea acestora în orice moment. Nu aveţi dreptul să utilizaţi serviciile în maniere care le 

pot pune în pericol sau pot afecta utilizarea acestora de către alţii. Nu aveţi dreptul să utilizaţi serviciile pentru a 

încerca să obţineţi acces neautorizat prin orice mijloace la servicii, date, conturi sau reţele de orice fel. 

 

1.3 Termeni specifici privind Licenta pentru Servicii Online 

 

1.3.1 Aplicaţii cu Office 365 

 

a. Office 365 ProPlus 

LICENŢE SL PENTRU UTILIZATORI PENTRU APLICATII DESKTOP 

Necesară pentru fiecare dintre următoarele: Licenţă SL necesară: 

 Utilizatori care accesează Serviciul online 

sau produsul software corelat 

 Licenţă SL utilizator pentru Office 365 ProPlus sau 

 Licenţă SL utilizator pentru Office 365 pentru 

întreprinderi E3E4 sau  

 Licenţă SL utilizator pentru Office 365 ProPlus A sau 

 Licenţă SL utilizator pentru Office 365 Education A3-

A4 sau 

 Licenţă SL utilizator pentru Office ProPlus G sau 

 Licenţă SL utilizator pentru Office 365 pentru guvern 

G3G4 sau 

 Licenţă SL utilizator pentru Office 365 pentru firme 

medii  

 

Termenii suplimentari care se aplică doar pentru Office 365 ProPlus (termenii suplimentari de mai jos se aplică 

tuturor aplicaţiilor cu Office 365): 

Notificările aplicabile: Se aplică notificarea pentru Bing Maps din 1.3.4 Notificari. 

 

Dispozitive smartphone şi tablete 

1. Fiecare utilizator căruia îi alocaţi o licenţă SL utilizator are dreptul să activeze şi produsul software Microsoft 

Office Mobile pentru a crea, a edita sau a salva documente pe maximum cinci dispozitive smartphone şi cinci 

tablete.  

2. În cazul unui conflict cu aceste Drepturi de utilizare a produsului, vor prevala termenii de utilizare incluşi în 

produsul software Microsoft Office Mobile. 

3. Prin dreptul dvs. de a instala şi de a utiliza produsul software Microsoft Office Mobile pe dispozitivele dvs. 

smartphone, nu se creează şi nu se extinde nicio garanţie sau obligaţie de acordare de asistenţă pentru 

componentele hardware sau alte produse software care se execută pe dispozitivele dvs. smartphone. 

 

Utilizarea comercială a Office Home & Student 2013 RT 

1. Licenţa SL utilizator modifică dreptul dvs. de a utiliza produsul software conform unei licenţe pentru Office 

Home &Student 2013 RT achiziţionate separat, renunţându-se la interzicerea utilizării comerciale a produsului 

software.  

2. Aveţi dreptul să permiteţi utilizatorului căruia i-aţi alocat licenţa SL utilizator să folosească Office 2013 RT 

pentru acasă conform prevederilor din prezentul document, pe durata abonamentului dvs. 
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3. Cu excepţia utilizării comerciale a produsului software, toate utilizările vor respecta în continuare termenii şi 

drepturile de utilizare prevăzute de licenţa pentru Office Home &Student 2013 RT.  

4. Prin achiziţionarea serviciului nu se creează şi nici nu se extinde garanţia ori obligaţia de acordare a asistenţei 

conform licenţei pentru Office 2013 RT pentru acasă. 

 

Termenii licenţei pentru Serverul de aplicaţii web Office 2013 

Dacă produsul software Office Web Apps Server 2013 este inclus în abonamentul pentru Office 365 ProPlus licenţiat 

conform unui contract de licenţiere de volum, utilizarea sa se supune termenilor care îl însoţesc. Pentru a utiliza 

produsul software, trebuie să acceptaţi termenii licenţei. Acest lucru nu este valabil dacă aţi obţinut licenţa în baza 

Acordului de abonare Microsoft Online sau a Acordului Microsoft pentru serviciile online. 

 

b. Project Pro pentru Office 365 

LICENŢE SL UTILIZATOR 

Necesară pentru fiecare dintre următoarele: 

 Utilizatori care accesează Serviciul online sau 

produsul software corelat 

 

Licenţă SL necesară: 

 Licenţă SL pentru Project Pro pentru Office 365 

sau 

 Project Online cu licenţă SL pentru Project Pro 

pentru Office 365 

 
c. Visio Pro pentru Office 365 

LICENŢE SL UTILIZATOR 

Necesară pentru fiecare dintre următoarele: 

 Utilizatori care accesează Serviciul online sau 

produsul software corelat 

Licenţă SL necesară: 

 Licenţă SL pentru Visio Pro pentru Office 365 

 

Termeni suplimentari care se aplica tuturor aplicatiilor cu Office 365: 

 

Drepturi de instalare si utilizare 

1. Fiecare utilizator căruia îi alocaţi o licenţă SL utilizator are dreptul să activeze produsul software pentru 

utilizare locală sau de la distanţă în maximum cinci medii OSE simultan.  

2. Utilizatorul licenţiat are, de asemenea, dreptul să utilizeze produsul software activat de către un alt utilizator în 

baza unei alte licenţe SL utilizator.  

3. Aveţi dreptul să permiteţi altor utilizatori să acceseze de la distanţă produsul software doar pentru a vă oferi 

servicii de asistenţă.  
 

Serviciul online şi upgrade-ul produselor software 

În cazul în care furnizăm un upgrade substanţial pentru produse software licenţiate în baza licenţelor dvs. SL 

utilizator pentru Serviciul online, trebuie să instalaţi upgrade-ul pe toate dispozitivele care utilizează Serviciul 

online pentru a preveni întreruperea acestuia. 

Conexiune obligatorie 

Fiecare utilizator căruia îi alocaţi o licenţă SL utilizator trebuie să conecteze la Internet cel puţin o dată la 30 de 

zile fiecare dispozitiv pe care a instalat produsul software. Dacă utilizatorii nu respectă această cerinţă, este posibil 

ca funcţionarea produsului software să fie afectată. 

Validarea abonamentului 

Microsoft are dreptul să verifice automat versiunea oricărei versiuni de produs software instalat de utilizatorii dvs. 

pe orice dispozitiv. Dispozitivele pe care este instalat produsul software pot să furnizeze periodic informaţii pentru 

a verifica dacă produsul software este licenţiat în mod corespunzător şi că Durata nu a expirat. Aceste informaţii 

includ versiunea de software, identificatorul Windows Live ID al utilizatorului, informaţiile de identificare a 

produsului, un ID al sistemului şi adresa IP a dispozitivului. În cazul în care produsul software nu este licenţiat în 

mod corespunzător, funcţionarea acestuia va fi afectată. Aveţi dreptul să obţineţi actualizări şi upgrade-uri numai 

de la Microsoft sau de la surse autorizate. Pentru informaţii suplimentare despre obţinerea actualizărilor din surse 

autorizate, accesaţi pagina http://windows.microsoft.com/en-US/windows/help/genuine/faq. Prin utilizarea 

produsului software, sunteţi de acord cu transmiterea informaţiilor descrise în această secţiune. 

Elemente media şi şabloane 

Microsoft vă acordă o licenţă ca să copiaţi, să distribuiţi, să realizaţi şi să afişaţi elemente media (imagini, 

miniaturi, animaţii, sunete, muzică, videoclipuri, şabloane şi alte forme de conţinut) incluse împreună cu produsul 

http://windows.microsoft.com/en-US/windows/help/genuine/faq
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software şi aplicaţiile web pentru Office în proiecte şi documente, dar nu aveţi drepturile următoare: (i) să vindeţi, 

să licenţiaţi sau să distribuiţi copii ale elementelor media separat sau ca produs, dacă valoarea principală a 

produsului este reprezentată de elementele media; (ii) să acordaţi drepturi clienţilor dvs. pentru a licenţia ulterior 

sau pentru a distribui elementele media; (iii) să licenţiaţi sau să distribuiţi în scopuri comerciale elemente media 

care includ reprezentarea unor persoane, guverne, sigle, mărci comerciale ori embleme ce pot fi identificate sau să 

utilizaţi aceste tipuri de imagini în moduri care ar putea sugera acceptarea sau asocierea cu produsul, entitatea ori 

activitatea sau (iv) să creaţi lucrări obscene sau scandaloase utilizând elemente media. Alte elemente media, care 

pot fi accesate pe Office. com sau pe alte site-uri web prin caracteristicile Office, sunt guvernate de termenii site-

urilor web respective. 

 

1.3.2 Serviciile asociate pentru Office 365 

 
d. Arhivare Exchange Online pentru Exchange Online 

LICENŢE SL UTILIZATOR 

Necesară pentru fiecare dintre următoarele: 

 Utilizatori ale căror Date de client sunt procesate 

şi stocate de Serviciul online sau de produsul 

software corelat 

 

Licenţă SL necesară: 

 Licenţă SL utilizator pentru Arhivare Exchange 

Online (pentru Exchange Online) sau 

 Licenţă SL utilizator pentru Arhivare Exchange 

Online A (pentru Exchange Online) sau 

 Licenţă SL utilizator pentru Arhivare Exchange 

Online G (pentru Exchange Online) 

 
e. Arhivare Exchange Online pentru Exchange Server 

LICENŢE SL UTILIZATOR 

Necesară pentru fiecare dintre următoarele: 

 Utilizatori ale căror Date de client sunt 

procesate şi stocate de Serviciul online sau de 

produsul software corelat 

Licenţă SL necesară: 

 Licenţă SL utilizator pentru Arhivare Exchange 

Online sau 

 Licenţă SL utilizator pentru Arhivare Exchange 

Online A sau 

 Licenţă SL utilizator pentru Arhivare Exchange 

Online G 

 

Termeni suplimentari: 

Utilizaţi cu Exchange Server 2013 Standard CAL  

Utilizatorii care au licenţă pentru Exchange Server 2013 Standard CAL pot să acceseze funcţiile Exchange Server 

2013 Enterprise CAL necesare pentru a permite utilizarea funcţiei Arhivare Exchange Online pentru Exchange 

Server. 

 

f. Exchange Online Kiosk 

LICENŢE SL UTILIZATOR 

Necesară pentru fiecare dintre următoarele: 

 Utilizatori care accesează Serviciul online sau 

produsul software corelat 

Licenţă SL necesară: 

 Licenţă SL utilizator pentru Chioşc Exchange 

Online sau 

 Licenţă SL utilizator pentru Office 365 pentru 

întreprinderi K1 sau 

 Licenţă SL utilizator pentru Chioşc Exchange 

Online G sau 

 Licenţă SL utilizator pentru Office 365 pentru 

guvern K1G 

 

g. Exchange Online Plan 1 

LICENŢE SL UTILIZATOR 

Necesară pentru fiecare dintre următoarele: 

 Utilizatori care accesează Serviciul online sau 

produsele software corelate. 

Arhivarea poate fi utilizată numai pentru 

stocarea mesajelor. 

Licenţă SL necesară: 

 Licenţă SL utilizator pentru Exchange Online Plan 1 

sau 

 Licenţă SL utilizator pentru Exchange Online Plan 2 

sau 
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  Licenţă SL utilizator pentru Office 365 pentru 

întreprinderi E1, E3 sau E4 sau 

 Licenţă SL utilizator pentru Office 365 pentru 

întreprinderi E3E4 fără ProPlus sau 

 Licenţă SL utilizator pentru Exchange Online Plan 

1A-2A sau 

 Licenţă SL utilizator pentru Office 365 Education 

A2-A4 sau licenţă SL utilizator pentru Exchange 

Online Plan 1G-2G sau 

 Licenţă SL utilizator pentru Office 365 pentru 

instituţii guvernamentale G1, G3 sau G4 sau 

 Licenţă SL utilizator pentru Office 365 pentru 

instituţii guvernamentale G3-G4 fără ProPlus sau  

 Licenţă SL utilizator pentru Office 365 pentru firme 

medii 

 

h. Exchange Online Plan 2 

LICENŢE SL UTILIZATOR 

Necesară pentru fiecare dintre următoarele: 

 Utilizatori care accesează Serviciul online sau 

produsul software corelat. Arhivarea poate fi 

utilizată numai pentru stocarea mesajelor. 

Licenţă SL necesară: 

 Licenţă SL utilizator pentru Exchange Online Plan 2 

sau 

 Licenţă SL utilizator pentru Office 365 pentru 

întreprinderi E3-E4 sau 

 Licenţă SL utilizator pentru Office 365 pentru 

întreprinderi E3-E4 fără ProPlus sau 

 Licenţă SL utilizator pentru Exchange Online Plan 

2A sau 

 Licenţă SL utilizator pentru Office 365 Education 

A3-A4 sau  

 Licenţă SL utilizator pentru Exchange Online Plan 

2G sau 

 Licenţă SL utilizator pentru Office 365 pentru 

instituţii guvernamentale G3-G4 sau 

 Licenţă SL utilizator pentru Office 365 pentru 

guvern G3-G4 fără ProPlus 

 

Termeni suplimentari: 

Exchange Online Plan 2 este un Serviciu online succesor al Exchange Hosted Archive. 

 

Dacă faceţi o reînnoire de la Exchange Hosted Archive la Exchange Online Plan 2 şi nu aţi migrat încă la Exchange 

Online Plan 2, utilizatorii licenţiaţi pot folosi în continuare serviciul Exchange Hosted Archive, cu condiţia să respecte 

termenii din cadrul Drepturilor de utilizare a produselor, versiunea din martie 2011, până când migraţi la Exchange 

Online Plan 2 sau până la expirarea licenţelor SL utilizator pentru Exchange Online Plan 2 (oricare dintre acestea 

survine mai întâi). 

 

i. Lync Online Plan 1 

LICENŢE SL UTILIZATOR 

Necesară pentru fiecare dintre următoarele: 

 Utilizatori care accesează Serviciul online sau 

produsul software corelat.  

Licenţă SL necesară: 

 SL utilizator pentru Lync Online Plan 1-2 sau 

 Licenţă SL utilizator pentru Office 365 pentru 

întreprinderi E1, E3 sau E4 sau 

 Licenţă SL utilizator pentru Office 365 pentru 

întreprinderi E3E4 fără ProPlus sau 

 SL utilizator pentru Lync Online Plan 1A-2A sau 

 Licenţă SL utilizator pentru Office 365 Education 

A2-A4 sau 

 SL utilizator pentru Lync Online Plan 1G-2G sau 

 Licenţă SL utilizator pentru Office 365 pentru guvern 

G1, G3 sau G4 sau 
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 Licenţă SL utilizator pentru Office 365 pentru guvern 

G3-G4 fără ProPlus sau 

 Licenţă SL utilizator pentru Office 365 pentru 

întreprinderi E1, E3 sau E4 sau 

 Licenţă SL utilizator pentru Office 365 pentru firme 

medii sau  

 Licenţă SL utilizator pentru Live Meeting 

Professional sau 

 SL utilizator pentru Live Meeting Standard 

 

Termeni suplimentari: 

Notificările aplicabile 

Se aplică notificările privind înregistrarea, H.264/MPEG-4 AVC şi/sau VC-1 din 1.3.4 Notificari. 

Software Microsoft Silverlight 

Lync 2010 include Silverlight. Silverlight poate include tehnologia de decodificare H.264/MPEG-4 AVC şi/sau VC-1.  

 

j. Lync Online Plan 2 

LICENŢE SL UTILIZATOR 

Necesară pentru fiecare dintre următoarele: 

Utilizatori autentificaţi care accesează Serviciul 

online sau produsul software corelat. Totuşi,  

 utilizatorii care deţin licenţă pentru Lync 

Online Plan 1 

 utilizatorii care deţin licenţă CAL pentru Lync 

Server Standard 

 utilizatorii care deţin licenţă CAL pentru Lync 

Server Enterprise 

nu necesită licenţele SL obligatorii pentru a accesa 

Serviciul online în alte scopuri decât programarea 

sau prezidarea unei conferinţe web. 

Licenţă SL necesară: 

 Licenţă SL utilizator pentru Lync Online Plan 2 sau 

 Licenţă SL utilizator pentru Office 365 pentru 

întreprinderi E1, E3 sau E4 sau 

 Licenţă SL utilizator pentru Lync Online Plan 2A sau 

 Licenţă SL utilizator pentru Lync Online Plan 2G sau 

 Licenţă SL utilizator pentru Office 365 Education 

A2-A41 sau 

 Licenţă SL utilizator pentru Office 365 pentru 

întreprinderi E1, E3 sau E4 sau 

 Licenţă SL utilizator pentru Office 365 pentru 

întreprinderi E3E4 fără ProPlus sau 

 Licenţă SL utilizator pentru Office 365 pentru guvern 

G1, G3 sau G4 sau 

 Licenţă SL utilizator pentru Office 365 pentru guvern 

G3-G4 fără ProPlus sau 

 Licenţă SL utilizator pentru Office 365 pentru firme 

medii sau 

 Licenţă SL utilizator pentru Live Meeting 

Professional sau 

 SL utilizator pentru Live Meeting Standard 

 
1 Ca ofertă pe durată de timp limitată, clienţii cu 

licenţă pentru Office 365 Education A2, A3 sau 

A4 vor primi gratuit o copie licenţiată pentru Lync 

2013 (sau Lync for Mac 2011) cu licenţă de 

abonament pentru fiecare utilizator pentru Office 

365 Education A1, A2, A3 şi A4. Produsul 

software poate fi utilizat numai cu Office 365 

Education A2, A3, A4 (care include Lync Online), 

iar toate drepturile de utilizare a produsului 

software vor înceta la expirarea licenţei de 

abonament de bază sau la migrarea la următoarea 

versiune nouă importantă de Office 365 Education 

A2, A3, A4 şi de Lync Online, oricare eveniment 

survine mai întâi. 

../../../../../dhnair/Desktop/CRM%20use%20rights/PUR%20with%20CRM%20changes03_26.docx#_Sec10
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Termeni suplimentari: 

Notificările aplicabile 

Se aplică notificările privind înregistrarea, H.264/AVC, MPEG-4 AVC şi/sau VC-1 din 1.3.4 Notificari. 

 

k. Office Online 

LICENŢE SL UTILIZATOR 

Necesară pentru fiecare dintre următoarele: 

 Utilizatori care accesează Serviciul online 

sau produsul software corelat. Utilizatorii 

externi invitaţi în colecţiile de site-uri prin 

funcţia Share-by-Mail nu au nevoie de licenţe 

SL utilizator. 

Licenţă SL necesară: 

 Licenţă SL utilizator pentru Office Online sau 

 Licenţă SL utilizator pentru Office 365 pentru 

întreprinderi K1 sau 

 Licenţă SL utilizator pentru Office 365 Education A2-

A4 sau 

 Licenţă SL utilizator pentru Office 365 pentru 

întreprinderi E1, E3 sau E4 sau 

 Licenţă SL utilizator pentru Office 365 pentru 

întreprinderi E3E4 fără ProPlus sau 

 Licenţă SL utilizator pentru Office 365 pentru guvern 

K1G sau 

 Licenţă SL utilizator pentru Office 365 pentru guvern 

G1, G3 sau G4 sau 

 Licenţă SL utilizator pentru Office 365 pentru guvern 

G3-G4 fără ProPlus sau  

 Licenţă SL utilizator pentru Office 365 pentru firme 

medii sau 

 Licenţă SL utilizator pentru Office 365 ProPlus 

 

l. SharePoint Online Plan 1 

LICENŢE SL UTILIZATOR 

Necesară pentru fiecare dintre următoarele: 

 Utilizatori autentificaţi care accesează Serviciul 

online sau produsul software corelat. Însă, nu 

puteţi să accesaţi Infopath, serviciile Excel sau 

Visio, Enterprise Search, E-discovery sau 

serviciile de conectivitate cu aplicaţii de 

business. Utilizatorii externi invitaţi în 

colecţiile de site-uri prin funcţia Share-by-Mail 

nu au nevoie de licenţe SL utilizator. 

 

 

Licenţă SL necesară: 

 Licenţă SL utilizator pentru SharePoint Online Plan 

1 sau 

 Licenţă SL utilizator pentru SharePoint Online Plan 

2 sau 

 Licenţă SL utilizator pentru Office 365 Education 

A2-A4 sau 

 Licenţă SL utilizator pentru Office 365 pentru 

întreprinderi E1, E3-E4 sau 

 Licenţă SL utilizator pentru Office 365 pentru 

întreprinderi E3-E4 fără ProPlus sau  

 Licenţă SL utilizator pentru SharePoint Online Plan 

2A sau 

 Licenţă SL utilizator pentru SharePoint Online Plan 

1G sau 

 Licenţă SL utilizator pentru SharePoint Online Plan 

2G sau 

 Licenţă SL utilizator pentru Office 365 pentru 

guvern G1, G3 sau G4 sau 

 Licenţă SL utilizator pentru Office 365 pentru 

guvern G3-G4 fără ProPlus sau 

 Licenţă SL utilizator pentru Office 365 pentru firme 

medii 

 
m. SharePoint Online Plan 2 

LICENŢE SL UTILIZATOR 

Necesară pentru fiecare dintre următoarele: 

 Utilizatori autentificaţi care accesează Serviciul 

online sau produsul software corelat. 

Licenţă SL necesară: 

 Licenţă SL utilizator pentru SharePoint Online Plan 

2 sau 

../../../../../dhnair/Desktop/CRM%20use%20rights/PUR%20with%20CRM%20changes03_26.docx#_Sec10
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Utilizatorii externi invitaţi în colecţiile de site-

uri prin funcţia Share-by-Mail nu au nevoie de 

licenţe SL utilizator. 

 

 Licenţă SL utilizator pentru SharePoint Online Plan 

2A sau 

 Licenţă SL utilizator pentru SharePoint Online Plan 

2G sau 

 Licenţă SL utilizator pentru Office 365 Education 

A3-A4 sau 

 Licenţă SL utilizator pentru Office 365 pentru 

întreprinderi E3-E4 sau 

 Licenţă SL utilizator pentru Office 365 pentru 

întreprinderi E3-E4 fără ProPlus sau 

 Licenţă SL utilizator pentru Office 365 pentru 

guvern G3-G4 sau 

 Licenţă SL utilizator pentru Office 365 pentru 

guvern G3-G4 fără ProPlus 

 
n. OneDrive pentru business 

LICENŢE SL UTILIZATOR 

Necesară pentru fiecare dintre următoarele: 

 Utilizatori care accesează Serviciul online sau 

produsul software corelat. 

 

Licenţă SL necesară: 

 Licenţă SL utilizator OneDrive pentru business 

 Licenţă SL utilizator OneDrive pentru business G 

 

o. Yammer Enterprise  

 LICENŢE SL UTILIZATOR 

Necesară pentru fiecare dintre următoarele: 

 Utilizatori care accesează Serviciul 

online. Utilizatorii externi invitaţi la 

Yammer prin funcţia de reţea externă nu 

au nevoie de licenţe SL utilizator. 

Licenţă SL necesară: 

 Licenţă SL utilizator pentru Yammer pentru întreprinderi 

sau 

 Licenţă SL utilizator pentru Office 365 pentru 

întreprinderi E1, E3 sau E4 sau 

 Licenţă SL utilizator pentru Office 365 Education A2-A4 

sau 

 Licenţă SL utilizator pentru Office 365 pentru firme medii 

 

Termeni suplimentari: 

 

Utilizarea de către Microsoft a Datelor de client 

În ciuda oricăror prevederi contrare din contractul de licenţiere în volum sau din Termenii generali, utilizarea de către 

Microsoft a Datelor de client în cadrul serviciului online Yammer Enterprise, atât înainte cât şi după încetarea 

abonamentului la Serviciul online, va fi reglementată prin Angajamentul Yammer de respectare a confidenţialităţii de 

la adresa https://www.yammer.com/about/privacy. 

 

Managerii pentru succesul clienţilor 

Serviciile furnizate de un manager pentru succesul clienţilor nu vor duce la transferul sau cesionarea drepturilor de 

proprietate intelectuală între părţi. Lucrările efectuare de managerii pentru succesul clienţilor vor fi proprietatea 

Microsoft şi, atunci când vă sunt furnizate, vor fi considerate ca parte din Serviciile online, care pot fi utilizate de dvs. 

în conformitate cu aceşti termeni. 

 

Copiii 

Yammer Enterprise nu este destinat sau proiectat pentru a atrage utilizatori cu vârsta sub 13 ani. Nu veţi configura un 

cont Yammer pentru o persoană cu vârsta sub 13 ani; dacă aflaţi de existenţa unor conturi pentru persoane cu vârsta 

sub 13 ani, trebuie să le ştergeţi. 

  

p. Power BI pentru Office 365 

LICENŢE SL UTILIZATOR 

Necesară pentru fiecare dintre următoarele: 

 Utilizatori autentificaţi care accesează 

Serviciul online sau produsul software corelat. 

Licenţă SL necesară: 

 Licenţă SL utilizator pentru Power BI pentru Office 

365 sau 

 Licenţă SL utilizator A pentru Power BI pentru 

Office 365 

https://www.yammer.com/about/privacy
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Termeni suplimentari: 

Notificarea aplicabila: Se aplica notificarea pentru Bing Maps din Anexa  

 

q. Project Light 

LICENŢE SL UTILIZATOR 

Necesară pentru fiecare dintre următoarele: 

 Utilizatori care accesează serviciul sau 

produsul software corelat 

Licenţă SL necesară: 

 Licenţă SL utilizator pentru Project Light  

 

r. Project Online  

LICENŢE SL UTILIZATOR 

Necesară pentru fiecare dintre următoarele: 

 Utilizatori care accesează serviciul sau 

produsul software corelat 

Licenţă SL necesară: 

 Licenţă SL utilizator pentru Project Online  

 

Termeni suplimentari: 

SharePoint Online - Serviciul Project Online necesită utilizarea SharePoint Online Plan 2, la care vi se va asigura 

accesul în cadrul serviciului Project Online. Aveţi dreptul să utilizaţi serviciul SharePoint Online Plan 2 doar 

împreună cu utilizarea permisă a serviciului Project Online şi doar în scopul asigurării funcţiei pentru care utilizaţi 

Project Online. Aceşti termeni de licenţă nu vă acordă niciun alt drept de a utiliza SharePoint Online Plan 2. 

 

1.3.3 Alte Servicii Online 

 

s. Serviciile Azure de administrare a drepturilor  

LICENŢE SL UTILIZATOR 

Necesară pentru fiecare dintre următoarele: 

 Utilizatorii care accesează serviciul online sau 

produsul software corelat pentru a aplica 

serviciile de administrare a drepturilor la 

conţinut 

 

Licenţă SL necesară: 

 Licenţă SL utilizator pentru Serviciile Azure de 

administrare a drepturilor sau 

 Licenţă SL utilizator A pentru Serviciile Azure de 

administrare a drepturilor sau 

 Licenţă SL utilizator pentru Office 365 pentru 

întreprinderi E3-E4 sau  

 Licenţă SL utilizator pentru Office 365 pentru 

întreprinderi E3-E4 fără ProPlus sau 

 Licenţă SL utilizator pentru Office 365 Education 

A3-A4 

 
t. Servicii online Windows Intune  

LICENŢE SL UTILIZATOR 

Necesară pentru fiecare dintre următoarele: 

 Utilizatorii care accesează Serviciul online sau 

produsul software corelat 

Licenţă SL necesară: 

 Licenţă SL pentru Servicii online Windows Intune 

 

Termeni suplimentari: 

Notificarea aplicabila:  Se aplica notificare privind transferul datelor din 1.3.4 Notificari. 

Fiecare utilizator căruia îi alocaţi o Licenţă SL utilizator are dreptul să acceseze şi să utilizeze Serviciul online sau 

produsul software corelat pentru a administra maximum cinci dispozitive. 

 
1.3.4 Notificări 

 

BING MAPS  

Produsul software include utilizarea aplicaţiei Bing Maps. Conţinutul furnizat prin aplicaţia Bing Maps, inclusiv 

geocodurile, poate fi utilizat doar în cadrul produsului prin care a fost furnizat conţinutul. Utilizarea aplicaţiei Bing 

Maps este guvernată de Termenii de utilizare pentru utilizatorii finali ai aplicaţiei Bing Maps, disponibili la adresa 

http://go.microsoft.com/?linkid=9710837 şi de Angajamentul de respectare a confidenţialităţii pentru Bing Maps, 

disponibil la adresa http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkID=248686.  

http://go.microsoft.com/?linkid=9710837
http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkID=248686
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ASISTENŢA PENTRU CLIENŢI 

Remedierile. Dacă vă furnizăm Remedieri în cadrul Asistenţei pentru clienţi, Remedierile respective sunt licenţiate 

conform termenilor licenţei aplicabili Produsului la care se referă Remedierile, cu excepţia cazului în care acestea 

includ termeni separaţi, caz în care vor guverna termenii respectivi. Dacă Remedieri pentru Serviciile Windows 

Azure, Microsoft Dynamics CRM Online, Microsoft Dynamics Marketing sau Microsoft Social Listening, se vor 

aplica orice alţi termeni de utilizare furnizaţi de Microsoft împreună cu Remedierile, iar în cazul în care nu se 

furnizează niciun termen de utilizare, veţi beneficia de o licenţă neexclusivă, temporară, achitată integral pentru 

utilizarea şi reproducerea Remedierilor doar pentru utilizarea internă. Nu aveţi dreptul să modificaţi ori să combinaţi 

Remedierile sau să schimbaţi numele fişierului de Remedieri cu un cod de computer care nu aparţine companiei 

Microsoft. 

 

Lucrările preexistente. Toate drepturile privind orice materiale scrise bazate pe coduri de computer sau non-coduri de 

computer, elaborate sau altfel obţinute de către sau pentru părţi ori Afiliaţii acestora, independent faţă de contractul de 

licenţiere de volum („Lucrări preexistente”), vor rămâne exclusiv în proprietatea părţii care furnizează Lucrările 

preexistente. Pe parcursul furnizării Asistenţei pentru clienţi, fiecare parte îi acordă celeilalte părţi (şi contractorilor 

noştri, dacă este necesar) o licenţă temporară, ne-exclusivă pentru a utiliza, a reproduce şi a modifica oricare dintre 

Lucrările sale preexistente furnizate celeilalte părţi, exclusiv pentru îndeplinirea obligaţiilor sale cu privire la 

Asistenţa pentru clienţi. Cu excepţia altor prevederi speciale convenite în scris de către părţi, în urma plăţii integrale, 

vă acordăm o licenţă ne-exclusivă, perpetuă şi integral achitată pentru a utiliza, reproduce şi modifica (dacă este 

cazul) oricare dintre Lucrările preexistente ale companiei Microsoft, furnizate ca parte a Produselor finale constând în 

servicii de Asistenţă pentru clienţi, numai în forma care v-a fost furnizată şi numai în scopurile dvs. interne de afaceri. 

Acordarea licenţei pentru Lucrările preexistente ale companiei Microsoft este condiţionată de respectarea de către dvs. 

a termenilor contractului de licenţiere de volum. Dacă vă aflaţi în Republica Cehă, declaraţi că autorul a acordat 

aprobările relevante pentru modificarea lucrării dvs. preexistente. Orice încălcare a condiţiilor din contractul de 

licenţiere de volum sau orice alt document privind serviciile de Asistenţă pentru clienţi furnizate în baza contractului 

va fi o condiţie ulterioară pentru obţinerea licenţei perpetue pentru Lucrările preexistente ale companiei Microsoft pe 

care Microsoft vi le lasă la terminarea furnizării serviciilor de Asistenţă pentru clienţi. 

 

Materialele. Toate drepturile asupra materialelor dezvoltate de noi (în afara codului software) şi furnizate către dvs. în 

scopul serviciilor de Asistenţă pentru clienţi („Materialele”) vor fi în proprietatea noastră, cu excepţia cazului în care 

aceste Materiale constituie Lucrările dvs. preexistente. Vă acordăm o licenţă ne-exclusivă, perpetuă şi integral plătită 

pentru utilizarea, reproducerea şi modificarea Materialelor doar în vederea desfăşurării operaţiunilor dvs. interne de 

afaceri, fără nicio obligaţie de contabilizare sau de plată a redevenţelor. 

 

Cod exemplu. Vă acordăm dreptul ne-exclusiv, permanent şi scutit de redevenţe de a utiliza şi de a modifica orice cod 

software pe care vi-l punem la dispoziţie în scopuri ilustrative („Cod eşantion”) şi de a reproduce şi a distribui forma 

cod obiect a Codului eşantion, cu condiţia să fiţi de acord cu următoarele: (i) să nu utilizaţi numele, sigla sau mărcile 

noastre comerciale pentru a comercializa produsul dvs. software în care este inclus Codul eşantion; (ii) să includeţi o 

notificare valabilă privind drepturile de autor în produsul dvs. software în care este inclus Codul eşantion şi (iii) să ne 

despăgubiţi, să ne exoneraţi şi să ne apăraţi pe noi şi pe furnizorii noştri faţă de orice pretenţii şi procese, inclusiv de 

onorariile avocaţilor, care rezultă sau decurg din utilizarea ori distribuirea Codului eşantion.  

 

Drepturile Afiliaţilor. Aveţi dreptul să sublicenţiaţi drepturile acordate prin prezenta secţiune Afiliaţilor dvs., dar 

aceştia nu au dreptul să sublicenţieze respectivele drepturi; utilizarea de către Afiliaţii dvs. trebuie să fie conformă cu 

termenii licenţei prevăzuţi în contractul de licenţiere de volum. 
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Garanţii şi derogări 

Garanţie pentru Asistenţa pentru clienţi. Garantăm că toate serviciile de Asistenţă pentru clienţi vor fi prestate cu 

diligenţă şi atenţie profesională. 

NEACORDAREA ALTOR GARANŢII. ÎN LIMITA PERMISĂ DE LEGEA APLICABILĂ, DECLINĂM ŞI 

EXCLUDEM TOATE DECLARAŢIILE, GARANŢIILE ŞI CONDIŢIILE SPECIALE, IMPLICITE SAU LEGALE, 

CU EXCEPŢIA CELOR MENŢIONATE ÎN MOD SPECIAL ÎN CONTRACTUL DE LICENŢIERE DE VOLUM. 

PREZENTA DEROGARE INCLUDE TOATE GARANŢIILE SAU CONDIŢIILE PRIVIND TITLUL DE 

PROPRIETATE, NEÎNCĂLCAREA PREVEDERILOR LEGALE, CALITATEA SAU REZULTATELE 

SATISFĂCĂTOARE, VANDABILITATEA ŞI ADECVAREA LA UN ANUMIT SCOP, CU PRIVIRE LA 

CONSILIEREA, RECOMANDĂRILE, REMEDIERILE, LUCRĂRILE FINALE CONSTÂND ÎN SERVICII DE 

ASISTENŢĂ PENTRU CLIENŢI ŞI ALTE MATERIALE FURNIZATE DE NOI, DE FURNIZORII ŞI 

CONTRACTORII NOŞTRI ÎN CURSUL PRESTĂRII SERVICIILOR DE ASISTENŢĂ PENTRU CLIENŢI. 

 

Notificare cu privire la actualizările automate ale versiunilor anterioare de SQL Server 

Dacă produsul software este instalat pe servere sau dispozitive care execută orice ediţie SQL Server acceptată, 

anterioară ediţiei SQL Server 2012 (sau componente ale oricărora dintre acestea), acest produs software va actualiza şi 

va înlocui în mod automat anumite fişiere din cadrul acelor ediţii din produsul software. Nu puteţi dezactiva această 

caracteristică. Eliminarea acestor fişiere poate genera erori în produsul software şi este posibil ca fişierele originale să 

nu poată fi recuperate. Prin instalarea acestui produs software pe un server sau dispozitiv care execută respectivele 

ediţii, sunteţi de acord cu aceste actualizări în toate ediţiile şi copiile respective ale SQL Server (incluzând 

componentele oricărora dintre acestea) care se execută pe acel server sau dispozitiv.  

 

Notificare cu privire la transferul datelor 

Produsul conţine una sau mai multe caracteristici software care se conectează prin internet la sistemele de calcul 

Microsoft sau ale furnizorului de servicii. Aceste notificări sunt indicate în documentul Notificări cu privire la 

transferul datelor de la adresa http://microsoft.com/licensing/contracts. Microsoft furnizează servicii împreună cu 

produsele prin intermediul acestor caracteristici. Nu veţi primi întotdeauna o notificare separată atunci când se 

conectează o caracteristică. În unele cazuri, aveţi posibilitatea să dezactivaţi caracteristicile sau să nu le utilizaţi. 

 

Informaţii despre computer 

Caracteristicile utilizează protocoale internet, care transmit informaţiile corespunzătoare despre sistemul de calcul, 

cum ar fi adresa dvs. IP (Internet Protocol), tipul sistemului de operare şi al browserului, denumirea şi versiunea 

produsului software pe care îl utilizaţi, precum şi codul de limbă al dispozitivului pe care este instalat produsul 

software.  

 

Utilizarea informaţiilor 

Microsoft nu utilizează informaţiile pentru a vă identifica sau pentru a lua legătura cu dvs. Microsoft utilizează aceste 

informaţii pentru a vă pune la dispoziţie serviciile când utilizaţi produsul software. Microsoft are dreptul să utilizeze 

informaţiile despre computer, informaţiile despre accelerator, informaţiile despre sugestiile de căutare, rapoartele de 

erori, rapoartele privind programele rău intenţionate şi rapoartele de filtrare a adreselor URL pentru a-şi îmbunătăţi 

produsele software şi serviciile. De asemenea, avem dreptul să le partajăm cu alţii, cum ar fi distribuitori de produse 

hardware şi software. Aceştia au dreptul să utilizeze informaţiile pentru a îmbunătăţi modul în care produsele lor 

funcţionează cu produse software Microsoft. 

 

Consimţământ pentru transferul datelor 

Prin utilizarea acestor caracteristici software, sunteţi de acord cu transmiterea informaţiilor despre sistemul de calcul, 

cum ar fi adresa dvs. IP (Internet Protocol), tipul sistemului de operare şi al browserului, denumirea şi versiunea 

produsului software pe care îl utilizaţi, precum şi codul de limbă al dispozitivului pe care se execută produsul 

software.  

 

Notificare cu privire la Standardul vizual H.264/AVC, Standardul video VC-1, Standardul vizual MPEG-4 şi 

Standardul video MPEG-2 

 

Este posibil ca acest produs software să includă tehnologia de comprimare vizuală H.264/AVC, VC-1, MPEG-4 Part 

2 şi MPEG-2. Această notificare este solicitată de către MPEG LA, L.L.C.: 

ACEST PRODUS ESTE LICENŢIAT ÎN CONDIŢIILE LICENŢELOR PENTRU PORTOFOLIUL DE BREVETE 

PENTRU STANDARDELE VIZUALE AVC, VC-1, MPEG-4 PART 2 ŞI PENTRU STANDARDUL VIDEO 

MPEG-2, PENTRU UZUL PERSONAL ŞI NECOMERCIAL AL UNUI CONSUMATOR PENTRU (i) 

CODIFICARE VIDEO ÎN CONFORMITATE CU („STANDARDELE VIDEO”) DE MAI SUS ŞI/SAU (ii) 

http://microsoft.com/licensing/contracts
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DECODIFICAREA CONFORM STANDARDELOR VIDEO AVC, VC-1, MPEG-4 PART 2 SAU MPEG 2 A UNEI 

CODIFICĂRI REALIZATE DE UN CONSUMATOR ÎN CURSUL UNEI ACTIVITĂŢI PERSONALE ŞI 

NECOMERCIALE ŞI/SAU OBŢINUTE DE LA UN FURNIZOR DE MATERIAL VIDEO LICENŢIAT SĂ 

FURNIZEZE ASTFEL DE MATERIAL VIDEO. NU SE ACORDĂ LICENŢĂ EXPLICITĂ SAU IMPLICITĂ 

PENTRU NICIO ALTĂ UTILIZARE. INFORMAŢII SUPLIMENTARE SE POT OBŢINE DE LA MPEG LA, 

L.L.C. CONSULTAŢI http://www.mpegla.com/index1.cfm 

Pentru clarificare, această notificare nu limitează sau nu afectează utilizarea produsului software în condiţii normale 

de afaceri care sunt personale acelei organizaţii şi care nu includ (i) redistribuirea produsului software către terţe păţi 

sau (ii) crearea conţinutului cu tehnologii care respectă STANDARDELE VIDEO pentru distribuirea către terţe părţi. 

 

PRODUSE SOFTWARE POTENŢIAL NEDORITE (NOTIFICAREA I) 

Dacă este pornit, Windows Defender va căuta prin computer după aplicaţii „spyware”, „adware” şi alte produse 

software potenţial nedorite. În cazul în care se găsesc produse software potenţial nedorite, produsul software vă va 

întreba dacă doriţi să le ignoraţi, să le dezactivaţi (să le puneţi în carantină) sau să le eliminaţi. Cu excepţia cazului în 

care modificaţi setările implicite, orice program software potenţial nedorit evaluat ca prezentând un risc „major” sau 

„grav” va fi eliminat automat după efectuarea scanării. Eliminarea sau dezactivarea programelor software potenţial 

nedorite poate conduce la încetarea funcţionării altor produse software de pe computerul dvs. sau la încălcarea de 

către dvs. a licenţei de a utiliza alte produse software pe computer. 

Prin utilizarea acestui produs software este posibil să eliminaţi sau să dezactivaţi alte produse software care nu sunt 

potenţial nedorite. 

 

PRODUSE SOFTWARE POTENŢIAL NEDORITE (NOTIFICAREA II) 

Produsul software va căuta pe computer Malware cu severitate joasă şi medie, inclusiv, fără limitare, spyware şi alte 

produse software potenţial nedorite („Produse software potenţial nedorite”). Produsul software va elimina sau 

dezactiva numai Produsele software potenţial nedorite, cu severitate joasă şi medie, pe care sunteţi de acord să le 

elimine sau dezactiveze. Eliminarea sau dezactivarea acestor Produse software potenţial nedorite poate duce la 

nefuncţionarea altor programe software de pe computer sau la încălcarea de către dvs. a unei licenţe de utilizare a altor 

programe software de pe computer, în cazul în care celelalte programe software au instalat aceste Produse software 

potenţial nedorite pe computer ca o condiţie de utilizare a celorlalte programe software. Înainte de a autoriza 

eliminarea acestor Produse software potenţial nedorite, citiţi contractele de licenţă ale celorlalte programe software.  

Prin utilizarea produsului software, este posibil ca dvs. sau sistemul să elimine sau să dezactiveze programe software 

care nu sunt Produse software potenţial nedorite. 

 

NOTIFICARE PRIVIND ÎNREGISTRAREA 

În unele jurisdicţii, legea solicită notificarea persoanelor sau obţinerea acordului acestora înainte de a le intercepta, 

monitoriza şi/sau înregistra comunicările şi/sau restricţionează colectarea, stocarea şi utilizarea informaţiilor de 

identificare personală. Sunteţi de acord să respectaţi toate legile aplicabile, să obţineţi toate acordurile necesare şi să 

faceţi toate dezvăluirile necesare înainte de a utiliza Serviciul online şi/sau funcţiile de înregistrare. 

 

1.4 Termeni specifici privind Licenta pentru Produsul Software  

 

1) Acordarea licenţei pentru Produsul Software. 

a. Aceşti termeni ai licenţei fac parte din Contractul dintre licenţiatorul Produsului Software licenţiat şi Client. 

Acordările de licenţe se supun obligaţiei Clientului de a plăti şi respectării de către Client a acestui Contract, 

precum şi a tuturor condiţiilor suplimentare de utilizare a produselor, asociate cu acest Contract. Licenta nu 

este exclusivă, perpetuă şi nici transferabilă. Capacitatea de a utiliza Produsul Software licenţiat poate fi 

afectată de cerinţe minime de sistem sau de alţi factori. Licenţiatorul îşi rezervă toate drepturile care nu sunt 

acordate în mod expres (şi niciun alt drept nu va decurge prin implicare, împiedicare, epuizare sau în alt 

mod). 

 

b. Produse Software licenţiate. Licenţiatorul acordă prin prezentul Clientului licenţe pentru numărul de copii ale 

fiecărui Produs Software licenţiat, comandate de la Licenţiator, precum şi dreptul de a utiliza o versiune 

anterioară (mai veche) în locul unui Produs Software licenţiat, dacă acest lucru se specifică în condiţiile de 

utilizare a produsului. 

 

i. Produsul Software licenţiat obţinut în baza acestui Contract este valabil numai pe durata acestui Contract.  

 

ii. Confirmarea licenţei. Toate elementele de mai jos, când sunt considerate împreună, constituie dovada licenţei 

Clientului: (a) acest Contract, (b) confirmarea comenzii, dacă există, (c) pentru toate transferurile permise 

http://www.mpegla.com/index1.cfm
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prin acest Contract, documentaţia care evidenţiază transferurile de licenţe şi (d) dovada plăţilor datorate 

pentru licenta. 

 

iii. Drepturile obţinute în baza Licenţei nu au legătură cu furnizarea de suporturi fizice pentru Produse Software. 

Drepturile aplicabile Produsului Software licenţiat obţinute în baza prezentului Contract nu au legătură cu 

nicio comandă de furnizare a suporturilor fizice pentru Produse Software. 

 

iv. Transferul licenţelor către Afiliaţi sau terţe părţi. 

 

1. Dreptul de transfer. Clientul are dreptul să transfere licenţe pentru Produsele Software licenţiate în 

baza prezentului Contract numai după ce exercita o opţiune de cumpărare definitivă disponibilă. Clientul 

va avea dreptul să transfere licenţe perpetue plătite integral numai către: (1) un Afiliat sau (2) către o terţă 

parte neafiliată în cazul unei fuziuni sau al unui transfer de proprietate al întreprinderii Clientului. Niciun 

transfer de licenţă nu va fi valabil decât în cazul în care Clientul furnizeaza termenii licentei părţii care 

primeşte licenţele, iar partea respectivă îl acceptă în scris. Orice transfer care nu se efectuează în 

conformitate cu această secţiune va fi nul. Un transfer de licenţe nu îl va elibera pe cesionar de obligaţiile 

ce îi revin în baza prezentului Contract. Se interzice revânzarea de licenţe, precum şi orice alt transfer care 

nu este permis în mod expres prin această secţiune sau Contract. 

 

2. Anumite transferuri nu sunt permise. Clientul nu are dreptul să transfere următoarele: 

a. licenţele pe termen scurt (90 de zile sau mai puţin); 

b. drepturile temporare de utilizare a Produsului Software licenţiat; 

c. protecţia prin Microsoft Software Assurance, dacă există; 

d. licenţele perpetue pentru orice versiune a oricărui Produs Software licenţiat achiziţionat 

prin Microsoft Software Assurance, separat de versiunea completă a licenţei; sau 

e. o licenţă de upgrade perpetuă pentru un sistem de operare desktop, separat de licenţa de 

bază pentru sisteme de operare desktop sau de sistemul computerului pe care a fost instalat 

Produsul Software licenţiat şi pentru care se alocă licenţa. 

 

c. Limitări cu privire la utilizare. Produsul Software licenţiat ii este acordat Clientului sub licenţă; acesta nu 

este vândut Clientului. Clientul nu are dreptul: 

i. să refaca programul sursă, să decompilaţi sau să dezasamblaţi niciun Produs Software licenţiat, cu excepţia 

cazului în care legea aplicabilă permite acest lucru, în ciuda acestei limitări; 

ii. să închirieze, să dea în leasing, să împrumute, să revanda sau să găzduiasca pentru terţe părţi niciun Produs 

Software licenţiat, cu excepţia cazurilor în care acest lucru este permis în mod explicit pentru un anumit 

Produs Software licenţiat în cadrul condiţiilor de utilizare a produselor; 

iii. să separe şi să utilizeze componentele unui Produs Software licenţiat pe două sau mai multe computere, să 

faca upgrade sau downgrade componentelor la momente diferite sau să transfere componente în mod separat, 

cu excepţia cazului în care acest lucru este permis prin drepturile de utilizare a produselor; sau 

iv. să modifice ori să creeze lucrări derivate ale Produsului Software licenţiat. 

 

 

 

 

Prezenta Anexa a fost incheiata astazi, _______________, in ______________________ (localitatea), in doua 

exemplare originale, cate un exemplar pentru fiecare parte. 

 

 

Client       Telekom Romania Communications S.A. 

Prin (Numele si prenumele in clar)_________________  Prin (Numele si prenumele in clar) 

_________________ 

 

Semnatura si Stampila     Semnatura si Stampila 
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