SOFTWARE LICENSE AND SUPPORT AGREEMENT
General Terms and Conditions
("GTC")

ACORDUL DE LICENŢĂ ŞI SUPORT SOFTWARE
Termeni şi condiţii generale
(„TCG”)

1.
DEFINITIONS.
1.1
“Add-on” means any development using SAP API’s that
adds new and independent functionality, but does not modify
existing SAP functionality.

1.
DEFINIŢII
1.1
„Add-on” se referă la orice dezvoltare pe baza API SAP care
adaugă funcţionalităţi noi şi independente, fără a modifica
funcţionalitatea SAP existentă.

1.2
“API” means SAP’s application programming interfaces,
as well as other SAP code that allow other software products to
communicate with or call on SAP Software (for example, SAP
Enterprise Services, BAPIs, Idocs, RFCs and ABAP or other user
exits) provided under this Agreement.

1.2
„API” înseamnă interfeţele de programare ale aplicaţiei,
precum şi alte coduri SAP ce permit altor produse software să
comunice cu Software-ul SAP sau să-l apeleze (de exemplu, SAP
Enterprise Services, BAPI-uri, IDoc-uri, RFC-uri şi ABAP sau alte
ieşiri de utilizator) puse la dispoziţie prin prezentul Acord.

1.3
“Affiliate” mean any legal entity in the Territory in which
the Licensee, directly or indirectly, holds more than fifty
percent (50%) of the shares or voting rights. Any such legal
entity shall be considered an Affiliate for only such time as
such equity interest is maintained.

1.3
„Filială” înseamnă orice entitate juridică din Teritoriu din
care Titularul licenţei deţine, direct sau indirect, peste cincizeci la
sută (50%) din acţiuni sau drepturi de vot. Orice astfel de entitate
juridică va fi considerată o Filială doar atât timp cât se păstrează
interesul de participare respectiv.

1.4 “Business Partner” means a legal entity that requires
access to the Software in connection with Licensee’s internal
business operations, such as customers, distributors and/or
suppliers of Licensee.

1.4 „Partener de afaceri” înseamnă o entitate juridică care necesită
acces la Software pentru desfăşurarea proceselor interne de
afaceri ale Titularului licenţei, precum clienţii, distribuitorii şi/sau
furnizorii Titularului licenţei.

1.5
"Confidential Information" means, with respect to
SAP, all information which SAP protects against unrestricted
disclosure to others, including but not limited to: (a) the
Software and Documentation and other SAP Materials,
including without limitation the following information regarding
the Software: (i) computer software (object and source codes),
programming techniques and programming concepts, methods
of processing, system designs embodied in the Software; (ii)
benchmark results, manuals, program listings, data structures,
flow charts, logic diagrams, functional specifications, file
formats; and (iii) discoveries, inventions, concepts, designs,
flow charts, documentation, product specifications, application
program interface specifications, techniques and processes
relating to the Software; (b) the research and development or
investigations of SAP; (c) product offerings, content partners,
product pricing, product availability, technical drawings,
algorithms, processes, ideas, techniques, formulas, data,
schematics, trade secrets, know-how, improvements,
marketing plans, forecasts and strategies; and (d) any
information about or concerning any third party (which
information was provided to SAP subject to an applicable
confidentiality obligation to such third party). With respect to
Licensee, “Confidential Information” means all information
which Licensee protects against unrestricted disclosure to
others and which (i) if in tangible form, Licensee clearly
identifies as confidential or proprietary at the time of
disclosure; and (ii) if in intangible form (including disclosure
made orally or visually), Licensee identifies as confidential at
the time of disclosure, summarizes the Confidential
Information in writing, and delivers such summary within thirty
(30) calendar days of any such disclosure.

1.5
„Informaţii confidenţiale” înseamnă, referitor la SAP, toate
informaţiile protejate de către SAP de dezvăluirea nerestricţionată
faţă de ceilalţi, inclusiv, dar fără a se limita la: (a) Software-ul,
Documentaţia şi alte Materiale SAP, inclusiv, dar fără a se limita la
următoarele informaţii privind Software-ul: (i) software pentru
computer (obiect şi coduri sursă), tehnici şi concepte de
programare, metode de procesare, proiectări de sisteme integrate
în Software; (ii) rezultate benchmark, manuale, listări de program,
structuri de date, diagrame de flux, diagrame logice, specificaţii
funcţionale, formate de fişiere; şi (iii) descoperiri, invenţii,
concepte, proiectări, diagrame de flux, documentaţie, specificaţii
de produs, specificaţii ale interfeţelor de programe de aplicaţii,
tehnici şi procese referitoare la Software; (b) studii şi dezvoltare
sau cercetare SAP; (c) oferte de produse, parteneri de conţinut,
stabilirea preţului produselor, disponibilitatea produselor, schiţe
tehnice, algoritmi, procese, idei, tehnici, formule, date, scheme,
secrete de serviciu, know-how, îmbunătăţiri, planuri de marketing,
prognoze şi strategii; şi (d) orice informaţii referitoare la terţe părţi
(care au fost puse la dispoziţia SAP în baza unei obligaţii de
confidenţialitate aplicabile unei astfel de terţe părţi). Privitor la
Titularul licenţei, „Informaţii confidenţiale” înseamnă toate
informaţiile protejate de Titularul licenţei de dezvăluirea
nerestricţionată către ceilalţi şi care, (i) dacă există în formă
tangibilă, sunt identificate clar de acesta ca fiind informaţii
confidenţiale sau private la data dezvăluirii; şi (ii) dacă există în
formă intangibilă (inclusiv dezvăluirea pe cale orală sau vizuală),
sunt identificate de Titularul licenţei ca fiind informaţii confidenţiale
la data dezvăluirii, sunt sintetizate de acesta în scris şi livrate ca
atare în termen de treizeci (30) de zile calendaristice de la data
dezvăluirii respective.

1.6
"Documentation" means SAP's documentation which is
delivered or made available to Licensee with the Software
under this Agreement.

1.6
„Documentaţie” se referă la documentaţia SAP care este
livrată sau pusă la dispoziţia Titularului licenţei împreună cu
Software-ul din prezentul Acord.

1.7
“Intellectual Property Rights” means patents of any
type, design rights, utility models or other similar invention
rights, industrial design or model, copyrights, mask work
rights, trade secret or confidentiality rights, trademarks, trade
names and service marks and any other intangible property

1.7
„Drepturi de proprietate intelectuală” înseamnă brevete de
orice tip, drepturi de proiectare, modele de utilitate sau alte
drepturi similare asupra invenţiilor, proiecte sau modele
industriale, copyright, drepturi asupra lucrului la mască, secrete de
serviciu sau drepturi de confidenţialitate, mărci comerciale, nume
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rights, including know- how, including applications and
registrations for any of the foregoing, in any country, arising
under statutory or common law or by contract and whether or
not perfected, now existing or hereafter filed, issued, or
acquired.
1.8
"Modification" means (i) a change to the delivered
source code or metadata; or (ii) any development, other than
a change to the delivered source code or metadata, that
customizes, enhances, or changes existing functionality of the
Software including, but not limited to, the creation of any new
application program interfaces, alternative user interfaces or
the extension of SAP data structures; or (iii) any other change
to the Software (other than an Add-on) utilizing or
incorporating any SAP Materials (defined below).
1.9
“Professional Services Schedule” means the terms and
conditions governing SAP’s delivery of professional services,
attached hereto and made a part hereof.
1.10 “SAP Materials” means any software, programs, tools,
systems, data or other materials made available by SAP to
Licensee in the course of the performance under this
Agreement including, but not limited to, the Software and
Documentation, as well as any information, materials or
feedback provided by Licensee to SAP relating to the Software
and Documentation.

comerciale şi mărci de serviciu şi orice alte drepturi asupra
bunurilor necorporale, inclusiv know-how, inclusiv aplicaţii şi
înregistrări ale celor de mai sus, în orice ţară, care decurg din
legea statutară sau din dreptul civil sau pe bază de contract,
indiferent dacă au fost sau nu încheiate acorduri, existente în
prezent sau înregistrate, emise sau achiziţionate în viitor.
1.8
„Modificare” înseamnă (i) o modificare a codului sursă sau a
metadatelor furnizate; sau (ii) orice dezvoltare, care nu reprezintă
o modificare a codului sursă sau a metadatelor furnizate, care
personalizează, îmbunătăţeşte sau modifică funcţionalitatea
existentă a Software-ului, inclusiv, dar fără a se limita la crearea
interfeţelor noi de programe de aplicaţie, interfeţe de utilizator
alternative sau extensia structurilor de date SAP; sau (iii) orice altă
modificare adusă Software-ului (cu excepţia Add-on-urilor) care
utilizează sau integrează orice Materiale SAP (definite mai jos).
1.9
„Anexa privind Serviciile de specialitate” înseamnă termenii
şi condiţiile care reglementează furnizarea serviciilor de
specialitate ale SAP, anexată la prezentul document şi care
reprezintă o parte integrantă din acesta.
1.10 „Materiale SAP” înseamnă orice software, programe,
instrumente, sisteme, date sau alte materiale puse la dispoziţie de
către SAP Titularului licenţei pe parcursul executării prevederilor
prezentului Acord, inclusiv, dar fără a se limita la Software şi
Documentaţie, precum şi orice informaţii, materiale sau feedback
oferite de Titularul licenţei companiei SAP referitoare la Software şi
Documentaţie.

1.11 “SAP Support” means SAP’s then-current SAP support
offering made available to Licensee, as stated in the applicable
SAP Support Schedule attached hereto and made a part
hereof.

1.11 „Suport SAP” înseamnă oferta de suport SAP pusă la
dispoziţia Titularului licenţei la data respectivă, conform
specificaţiilor din Anexa privind Suportul SAP aplicabilă, anexată
prezentului document şi inclusă în acesta.

1.12 "Software" means (i) any and all software products
licensed to Licensee under this Agreement as specified in
Software Order Forms hereto, all as developed by or for SAP,
SAP AG, Business Objects Software Limited and/or any of their
affiliated companies and delivered to Licensee hereunder; (ii)
any new releases thereof made available through unrestricted
shipment pursuant to the respective support agreement and
(iii) any complete or partial copies of any of the foregoing.

1.12 „Software” înseamnă (i) orice produs software licenţiat
Titularului licenţei pe baza prezentului Acord, conform
specificaţiilor din Formularele de comandă de software anexate,
după cum a fost dezvoltat de către sau pentru SAP, SAP AG,
Business Objects Software Limited şi/sau orice companii afiliate şi
livrat Titularului licenţei pe baza prezentului Acord; (ii) orice
versiune nouă a acestuia, pusă la dispoziţie prin livrare
nerestricţionată, conform respectivului acord de suport şi (iii) orice
copii complete sau parţiale ale celor de mai sus.

1.13 “Software Order Form” means the order form for the
Software and related SAP Support ordered by Licensee
thereunder, including information on Software, SAP Support,
fees, and other information necessary for the delivery of such
items to Licensee. The Software Order Form does not include
fees for professional services, which shall be billed under
separate statements of work in accord with the Professional
Services Schedule.

1.13 „Formular de comandă de software” înseamnă formularul de
comandă pentru Software şi Suportul SAP aferent comandate de
Titularul licenţei în baza prezentului Acord, inclusiv informaţiile
referitoare la Software, Suport SAP, taxe şi alte informaţii necesare
pentru livrarea acestora Titularului licenţei.
Formularul de
comandă de software nu include taxe pentru serviciile de
specialitate, care vor fi facturate separat pe baza specificaţiilor de
lucru şi în conformitate cu Anexa privind Serviciile de specialitate.

1.14 "Territory" means the territory stated in the Software
Order Form.

1.14 „Teritoriu” se referă la teritoriul precizat în Formularul de
comandă de software.

1.15 “Third Party Software” means (i) any and all software
products and content licensed to Licensee under this
Agreement as specified in Software Order Forms hereto, all as
developed by companies other than SAP, SAP AG, Business
Objects Software Limited and/or any of their affiliated
companies and delivered to Licensee hereunder; (ii) any new
releases thereof made available through unrestricted shipment
pursuant to the respective SAP Support Schedule and (iii) any
complete or partial copies of any of the foregoing.

1.15 „Software-ul unei terţe părţi” înseamnă (i) orice produs şi
conţinut software licenţiat Titularului licenţei în baza acestui Acord
şi în conformitate cu specificaţiile din Formularule de comandă de
software anexate acestuia, dezvoltate de alte companii decât SAP,
SAP AG Business Objects Software Limited şi/sau orice altă
companie afiliată şi livrat Titularului licenţei; (ii) orice versiune
nouă a acestora pusă la dispoziţie prin livrare nerestricţionată,
conform respectivei Anexe privind suportul SAP şi (iii) orice copii
complete sau parţiale ale celor de mai sus.

1.16 "Use" means to activate the processing capabilities of
the Software, load, execute, access, employ the Software, or
display information resulting from such capabilities.

1.16 „Utilizare” înseamnă activarea funcţiilor de prelucrare a
Software-ului, încărcarea, executarea, accesul, utilizarea Softwareului sau afişarea informaţiilor care rezultă din astfel de funcţii.
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2.

LICENSE GRANT.

2.

ACORDAREA LICENŢEI

2.1
License.
2.1.1
Subject to Licensee’s compliance with all the terms
and conditions of this Agreement, SAP grants to Licensee a
non-exclusive, perpetual (except for subscription based
licenses) license to Use the Software, Documentation, and
other SAP Materials at specified site(s) within the Territory to
run Licensee’s and its Affiliates’ internal business operations
(including customer back-up and passive disaster recovery)
and to provide internal training and testing for such internal
business operations and as further set forth in the Software
Order Form, unless terminated in accordance with Section 5
herein. This license does not permit Licensee (without being
limited specifically to such restrictions) to: (i) use the SAP
Materials to provide services to third parties (e.g., business
process outsourcing, service bureau applications or third party
training) other than to Affiliates (subject to Section 2.2); (ii)
lease, loan, resell, sublicense or otherwise distribute the SAP
Materials, other than distribution to Affiliates (subject to
Section 2.2); (iii) distribute or publish keycode(s); (iv) make
any Use of or perform any acts with respect to the SAP
Materials other than as expressly permitted in accordance with
the terms of this Agreement; (v) use Software components
other than those specifically identified in the Software Order
Form, even if it is also technically possible for Licensee to
access other Software components. vi) translate, adapt,
arrange or alter the Software Business Partners may Use the
Software only through screen access and solely in conjunction
with Licensee’s Use and may not Use the Software to run any
of Business Partners’ business operations.

2.1
Licenţă
2.1.1
Sub rezerva respectării de către Titularul licenţei a tuturor
termenilor şi condiţiilor din prezentul Acord, SAP acordă Titularului
licenţei o licenţă neexclusivă, permanentă (cu excepţia licenţelor
pe bază de abonament) de Utilizare a Software-ului, Documentaţiei
şi a altor Materiale SAP în locaţiile specificate din Teritoriu pentru
desfăşurarea proceselor de afaceri interne ale Titularului licenţei şi
ale Filialelor sale (inclusiv backup pentru clienţi şi recuperare
pasivă în caz de dezastru) şi pentru oferirea de training şi testare
internă pentru aceste procese de afaceri şi conform celorlalte
prevederi stabilite în Formularul de comandă, cu excepţia cazului
în care Acordul este reziliat conform Secţiunii 5 din acest
document. Această licenţă nu îi permite Titularului licenţei (fără a
fi limitat doar de astfel de restricţii): (i) să utilizeze Materialele SAP
în scopul furnizării de servicii terţelor părţi (de exemplu,
externalizarea proceselor de afaceri, aplicaţii pentru birouri de
servicii sau training oferit terţelor părţi), cu excepţia Filialelor (în
conformitate cu Secţiunea 2.2); (ii) să închirieze, împrumute,
revândă, sublicenţieze sau să distribuie în alt mod Materialele SAP,
cu excepţia distribuirii acestora către Filiale (în conformitate cu
Secţiunea 2.2); (iii) să distribuie sau să publice codurile cheie; (iv)
să Utilizeze sau să întreprindă alte acţiuni cu Materialele SAP decât
cele autorizate de prezentul Acord; (v) să utilizeze alte
componente software decât cele identificate în mod special în
Formularul de comandă de software, deşi este posibil, din punct de
vedere tehnic, ca Titularul licenţei să acceseze alte componente
software; (vi) să traducă, să adapteze, să aranjeze sau să modifice
Software-ul. Partenerii de afaceri pot utiliza Software-ul numai
prin acces pe ecran şi numai împreună cu Utilizarea de către
Titularul licenţei şi este interzisă utilizarea Software-ului pentru
efectuarea proceselor de afaceri ale Partenerilor de afaceri.

2.1.2 Licensee agrees to install the Software only on
information technology devices (e.g. hard disks or central
processing units) identified by Licensee pursuant to this
Agreement that has been previously approved by SAP in
writing or otherwise officially made known to the public as
appropriate for Use or interoperation with the Software (the
“Designated Unit”) and which are located at Licensee’s facilities
and are in Licensee’s direct possession. Where SAP has agreed
in writing, the information technology devices may also be
located in the facilities of an Affiliate and be in the Affiliate’s
direct possession. Licensee must hold the required licenses as
stated in the Use Terms for any individuals that Use the
Software, including employees or agents of Affiliates and
Business Partners. Use may occur by way of an interface
delivered with or as a part of the Software, a Licensee or thirdparty interface, or another intermediary system. If Licensee
receives licensed Software that replaces previously licensed
Software, its rights under this Agreement with regard to the
previously licensed Software end when it deploys the
replacement Software for Use on productive systems. At that
time, Licensee shall comply with Section 5.2 of this Agreement
with respect to such previously licensed Software.

2.1.2 Titularul licenţei consimte să instaleze Software-ul numai pe
dispozitive de tehnologia informaţiilor (de exemplu, hard discuri
sau unităţi centrale de prelucrare) identificate de către Titularul
licenţei conform prezentului Acord, aprobat anterior de SAP în
scris, sau care au fost făcute cunoscute în alt mod publicului ca
fiind adecvate pentru Utilizare sau interoperare cu Software-ul
(„Unitatea desemnată”) şi care sunt amplasate în locaţiile
Titularului licenţei şi se află în posesia directă a acestuia. În
cazurile în care SAP a convenit în scris, dispozitivele de tehnologia
informaţiilor pot fi, de asemenea, amplasate în locaţiile Filialelor şi
se pot afla în posesia directă a acestora. Titularul licenţei trebuie
să deţină licenţele necesare stipulate în Termenii de utilizare
pentru toate persoanele care utilizează Software-ul, inclusiv
angajaţi sau agenţi ai Filialelor sau ai Partenerilor de afaceri.
Software-ul poate fi utilizat printr-o interfaţă livrată împreună cu
Software-ul sau ca parte din acesta, prin intermediul unei interfeţe
a Titularului licenţei, printr-o interfaţă a unei terţe părţi sau printrun alt sistem intermediar. Dacă Titularul licenţei primeşte Software
licenţiat care înlocuieşte Software-ul licenţiat anterior, drepturile
sale conform prezentului Acord cu privire la Software-ul licenţiat
anterior încetează de la data instalării Software-ului nou pentru
Utilizare în sistemele productive. La acea dată, Titularul licenţei va
respecta prevederile Secţiunii 5.2 a prezentului Acord referitoare la
acest Software licenţiat anterior.
2.1.3
Termenii şi condiţiile acestui Acord referitoare la
„Software” sunt valabile pentru Software-ul de la terţe părţi, cu
excepţia prevederilor contrare din Anexa privind Drepturile de
utilizare a Software-ului.

2.1.3
The terms and conditions of this Agreement
relative to “Software” apply to Third Party Software except as
otherwise stated in the Software Use Rights Schedule.
2.2
Affiliate Use.
Affiliates’ Use of the Software,
Documentation and other SAP Materials to run their internal
business operations as permitted under Section 2.1.1 is
subject to the following: (i) the Affiliate agrees to be bound by
the terms herein in the form of Schedule A (“Affiliate Use
Agreement”) attached hereto; and (ii) a breach of such Affiliate
Use Agreement by Affiliate shall be considered a breach by
Licensee hereunder. If Licensee has an affiliate or subsidiary
with a separate agreement for SAP software licenses and/or
support services with SAP AG, any SAP AG affiliate (including
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2.2
Utilizarea de către Filiale
Utilizarea de către Filiale a
Software-ului, Documentaţiei şi a altor Materiale SAP pentru
desfăşurarea proceselor de afaceri interne conform specificaţiilor
din Secţiunea 2.1.1 se supune următoarelor condiţii: (i) Filiala
consimte să se supună prevederilor din prezentul document, sub
forma descrisă în Anexa A („Acordul de utilizare de către Filiale”) la
prezentul Acord; şi (ii) încălcarea de către o Filială a Acordului de
utilizare de către Filiale va fi considerată drept o încălcare a
prezentului Acord de către Titularul licenţei. Dacă Titularul licenţei
3

SAP) or any other distributor of SAP software, the Software
shall not be Used to run such affiliate’s or subsidiary’s business
operations and such affiliate or subsidiary shall not receive any
support services under this Agreement even if such separate
agreement has expired or is terminated, unless otherwise
agreed to in writing by the parties.
2.3
Outsourcing Services. With SAP’s prior written consent,
Licensee may permit services providers to access the Software
solely for the purpose of providing facility, implementation,
systems, application management or disaster recovery services
to Licensee in connection with the business of Licensee for
which the Software is herein licensed provided: (i) Licensee
and such services provider execute a written agreement that
includes provisions requiring such services provider’s
compliance with the terms of this Agreement prior to such
access, including without limitation non-disclosure of SAP
Confidential Information; (ii) Licensee shall hold the required
licenses as stated in the Use Terms for all employees of such
services provider authorized to access the Software; (iii) such
services provider shall be permitted to Use the Software solely
to install and configure the Software in accordance with the
business of Licensee as set forth herein (or in the case of a
disaster recovery vendor, to provide disaster recovery services
only);
(iv) under no circumstances may such services
provider Use the Software to operate or provide processing
services to Licensee or any other party, or in connection with
such services provider’s own business operations; (v) Licensee
shall be responsible for any additional Software, migration
tools, or third party software needed to effect such transition;
and (vi) Licensee expressly agrees to indemnify SAP, its
officers, employees, agents and subcontractors from and
against all claims, liabilities, losses, damages and costs
(including reasonable attorney fees) suffered by SAP arising
from a breach by the services provider of the conditions of this
Agreement. Upon SAP request, Licensee shall provide written
confirmation to SAP that items (i)-(iv) are fulfilled.

3.
VERIFICATION. SAP shall be permitted to audit (at least
once annually and in accordance with SAP standard
procedures, which may include on-site and/or remote audit)
the usage of the SAP Materials. Licensee shall cooperate
reasonably in the conduct of such audits. In the event an audit
reveals that (i) Licensee underpaid license fees and/or SAP
Support fees to SAP and/or (ii) that Licensee has Used the
Software in excess of the license quantities or levels stated in
the Software Order Form, Licensee shall pay such underpaid
fees and/or for such excess usage based on SAP List of Prices
and Conditions Software and Support governing use in effect at
the time of the audit, and shall execute an additional Software
Order Form in accordance with the terms of this Agreement to
affect the required licensing of any additional quantities or
levels. Reasonable costs of SAP’s audit shall be paid by
Licensee if the audit results indicate usage in excess of the
licensed quantities or levels. SAP reserves all rights at law and
equity with respect to both Licensee’s underpayment of License
fees or SAP Support fees and usage in excess of the license
quantities or levels.
[Drafting Note: if required by local law in your region, please
adjust the applicable cure for underpayment of overuse.
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are o filială sau o sucursală cu un acord separat pentru licenţele de
software SAP şi/sau servicii de suport cu SAP AG, orice filială SAP
AG (inclusiv SAP) sau cu orice distribuitor de software SAP,
Software-ul nu va fi utilizat pentru efectuarea proceselor de afaceri
ale filialei sau sucursalei respective, iar filiala sau sucursala
respectivă nu va primi servicii de suport în baza prezentului Acord,
chiar dacă un astfel de acord separat a expirat sau a fost reziliat,
cu excepţia altor prevederi convenite în scris de părţi.
2.3
Servicii de externalizare Cu acordul prealabil în scris al SAP,
Titularul licenţei poate permite furnizorilor de servicii să acceseze
Software-ul numai în scopul furnizării de facilităţi, implementări,
sisteme, gestiune a aplicaţiilor sau servicii de recuperare în caz de
dezastru Titularului licenţei legate de obiectul de activitate al
acestuia în al cărui scop a fost acordată licenţa de Software cu
următoarele condiţii: (i) Titularul licenţei şi furnizorul de servicii
trebuie să redacteze un contract scris care să conţină prevederi
prin care furnizorul de servicii se obligă să respecte termenii
prezentului Acord înainte de accesul la Software, inclusiv, dar fără
a se limita la obligaţia de a nu dezvălui Informaţiile confidenţiale
ale SAP; (ii) Titularul licenţei va deţine licenţele obligatorii
menţionate în Termenii de utilizare pentru toţi angajaţii
respectivului furnizor de servicii autorizat să acceseze Software-ul;
(iii) furnizorului de servicii i se va permite să utilizeze Software-ul
doar în scopul instalării şi configurării acestuia conform obiectului
de activitate al Titularului licenţei stabilit în prezentul document
(sau în cazul unui furnizor de servicii de recuperare în caz de
dezastru, pentru furnizarea numai a serviciilor de recuperare în caz
de dezastru); (iv) furnizorul de servicii nu poate, în niciun caz, să
utilizeze Software-ul în scopul exploatării sau oferirii de servicii de
prelucrare Titularului licenţei sau vreunei terţe părţi sau în legătură
cu propriile procese de afaceri ale respectivului furnizor de servicii;
(v) Titularul licenţei va răspunde de orice Software suplimentar,
instrumente de migrare sau software de la terţe părţi necesare
pentru efectuarea unei astfel de tranziţii; şi (vi) Titularul licenţei
consimte expres să despăgubească SAP, funcţionarii, angajaţii,
agenţii şi subcontractanţii săi de orice reclamaţii, răspunderi,
pierderi, daune şi costuri (inclusiv onorariile rezonabile ale
avocaţilor) suferite de SAP ca urmare a unei încălcări a condiţiilor
din prezentul Acord de către furnizorul de servicii. La cererea SAP,
Titularul licenţei va oferi o confirmare scrisă companiei SAP prin
care se precizează că articolele (i)-(iv) au fost îndeplinite.
3.
VERIFICARE SAP va avea dreptul să efectueze un audit (cel
puţin o dată pe an şi în conformitate cu procedurile standard SAP,
ce pot include audit în locaţia Titularului licenţei şi/sau audit de la
distanţă) al utilizării Materialelor SAP. Titularul licenţei va coopera
în mod rezonabil la efectuarea acestui audit. În cazul în care
auditul dezvăluie că (i) Titularul licenţei a plătit un nivel mai mic
pentru taxele de licenţă şi/sau taxele de Suport SAP decât cel
necesar către SAP şi/sau (ii) Titularul licenţei a depăşit cantităţile
sau nivelurile de utilizare a Software-ului prevăzute în Formularul
de comandă de software, Titularul licenţei va plăti diferenţa de
taxe neplătite şi/sau taxele pentru utilizare excedentară pe baza
Listei de preţuri şi condiţii pentru Software şi Suport SAP care
reglementează utilizarea, în vigoare la data auditului, şi va redacta
un Formular de comandă de software suplimentar conform
termenilor prezentului Acord pentru a modifica licenţierea necesară
a cantităţilor sau nivelurilor suplimentare. Costurile rezonabile ale
auditului SAP vor fi suportate de către Titularul licenţei dacă
rezultatele acestuia indică faptul că s-a depăşit utilizarea
cantităţilor sau a nivelurilor licenţiate.
SAP îşi rezervă toate
drepturile legale şi echitabile atât faţă de plata insuficientă a
taxelor de Licenţă sau Suport SAP de către Titularul licenţei, cât şi
faţă de utilizarea excedentară a cantităţilor sau a nivelurilor de
licenţă.
[Notă de redactare: vă rugăm să modificaţi prevederea referitoare
la plata insuficientă sau la utilizarea excedentară, dacă acest lucru
este necesar conform legii locale în vigoare în regiunea
dumneavoastră.]
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4.
PRICE AND PAYMENT.
4.1
Fees. Licensee shall pay to SAP license fees for the
Software and fees for SAP Support on the terms in Software
Order Forms hereto. Fees for consulting services will be paid
as set forth in the Professional Services Schedule.
Any fees
not paid when due shall accrue interest at the rate of 0.1% per
day, but not to exceed the maximum amount as allowed by
law.
Licensee fees include costs of initial delivery and
packaging for physical shipment. In cases of electronic
delivery, SAP makes the Software available for download from
a network at its own cost, and Licensee is responsible for the
cost of downloading the Software.
4.2
Taxes.
Fees and other charges described in this
Agreement do not include federal, state or local sales, VAT,
GST, foreign withholding, use, property, excise, service, or
similar taxes (“Tax(es)”) now or hereafter levied, all of which
shall be for Licensee’s account. Any applicable direct pay
permits or valid tax-exempt certificates must be provided to
SAP prior to the execution of this Agreement. If SAP is
required to pay Taxes, Licensee shall reimburse SAP for such
amounts. Licensee hereby agrees to indemnify SAP for any
Taxes and related costs, interest and penalties paid or payable
by SAP.

5.
TERM.
5.1.
Term. This Agreement and the license granted
hereunder shall become effective as of the date first set forth
in the applicable Software Order Form and shall continue in
effect thereafter unless terminated upon the earliest to occur
of the following: (i) thirty days after Licensee gives SAP
written notice of Licensee's direction to terminate this
Agreement, for any reason, but only after payment of all
License and SAP Support fees then due and owing; (ii) thirty
days after SAP gives Licensee notice of Licensee's material
breach of any provision of the Agreement (other than
Licensee's breach of its obligations under Sections 6, 10 or 11,
which breach shall result in immediate termination), including
more than thirty days delinquency in Licensee's payment of
any money due hereunder, unless Licensee has cured such
breach during such thirty day period; (iii) immediately if
Licensee files for bankruptcy, becomes insolvent, or makes an
assignment for the benefit of creditors. For the avoidance of
any doubt, termination of the Agreement shall strictly apply to
all licenses under the Agreement, its appendices, schedules,
addenda and order documents and any partial termination of
the Agreement by Licensee shall not be permitted in respect of
any part of the Agreement, its appendices, schedules,
addenda, order documents.
5.2
End of Term Duties. Upon any termination hereunder,
Licensee and its Affiliates shall immediately cease Use of all
SAP Materials and Confidential Information. Within thirty (30)
days after any termination, Licensee shall irretrievably destroy
or upon SAP’s request deliver to SAP all copies of the SAP
Materials and Confidential Information in every form, except to
the extent it is legally required to keep it for a longer period in
which case such return or destruction shall occur at the end of
such period. Licensee must certify to SAP in writing that it has
satisfied its obligations under this Section 5.2. Licensee agrees
to certify in writing to SAP that it and each of its Affiliates has
performed the foregoing. Sections 3, 4, 5.2, 6, 7.2, 8, 9, 10,
12.4, 12.5, 12.6 and 12.8 shall survive such termination. In
the event of any termination hereunder, Licensee shall not be
entitled to any refund of any payments made by Licensee.
Termination shall not relieve Licensee from its obligation to pay
fees that remain unpaid.
SAP Confidential
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4.
PREŢ ŞI PLATĂ
4.1
Taxe. Titularul licenţei va plăti companiei SAP taxe de
licenţă pentru Software şi taxe pentru Suport SAP conform
condiţiilor din Formularele de comandă de software anexate
prezentului Acord.
Taxele pentru servicii de consultanţă se vor
plăti conform prevederilor stabilite în Anexa privind Serviciile de
specialitate. Toate taxele neplătite până la scadenţă vor acumula
dobândă la valoarea de 0,1% pe zi, fără a depăşi suma maximă
totală permisă de lege.
Taxele Titularului licenţei includ costurile
de livrare iniţială şi ambalare pentru livrarea fizică. În cazul livrării
electronice, SAP pune la dispoziţie descărcarea Software-ului dintro reţea pe propria cheltuială şi Titularul licenţei va suporta costul
de descărcare a Software-ului.
4.2
Impozite. Taxele şi alte impozite descrise în prezentul
Acord nu includ impozitele federale, naţionale sau locale pe
vânzări, TVA, GST (taxa pe bunuri şi servicii), impozitul reţinut
pentru veniturile din străinătate, taxa de întrebuinţare, impozitul
pe proprietate, accize, taxa pentru servicii sau alte impozite
similare („Impozitul/Impozitele”) percepute în prezent sau pe
viitor, toate plătibile de către Titularul licenţei. Orice permise de
plată directă sau certificate de scutiri de impozite valabile aplicabile
trebuie furnizate companiei SAP înainte de redactarea prezentului
Acord. În cazul în care companiei SAP i se solicită plata unor
Impozite, Titularul licenţei va restitui companiei SAP aceste sume.
Titularul licenţei acceptă prin prezentul Acord să despăgubească
SAP pentru orice Impozite şi costuri, dobânzi şi penalităţi aferente
plătite sau datorate de SAP.
5.
DURATA ACORDULUI
5.1.
Durată. Prezentul Acord şi licenţa acordată prin acesta
intră în vigoare de la data stabilită în Formularul de comandă de
software aplicabil şi rămâne valabil până la încetarea sa, ca urmare
a uneia din următoarele condiţii: (i) încetarea Acordului în termen
de treizeci de zile de la data la care Titularul licenţei transmite
către SAP o înştiinţare scrisă privind intenţia Titularului licenţei de
a finaliza prezentul Acord, din orice motiv, dar numai după plata
tuturor taxelor de Licenţă şi Suport SAP datorate şi scadente la
data respectivă; (ii) încetarea acordului în termen de treizeci de
zile de la data la care SAP îi transmite Titularului licenţei o
înştiinţare de încălcare materială a oricărei prevederi din prezentul
Acord de către Titularul licenţei (cu excepţia încălcării de către
Titularul licenţei a obligaţiilor prevăzute la Secţiunile 6, 10 sau 11,
care duce la încetarea imediată a Acordului), inclusiv neplata în
mai mult de treizeci de zile a sumelor datorate prin prezentul
Acord, cu excepţia cazului în care Titularul licenţei a remediat o
astfel de încălcare în perioada respectivă de treizeci de zile; (iii)
încetarea imediată a Acordului dacă Titularul licenţei declară
falimentul, devine insolvabil sau execută o cesiune în favoarea
creditorilor. În scopul evitării oricărui dubiu, încetarea Acordului se
va aplica strict tuturor licenţelor incluse în prezentul Acord,
anexelor, programelor şi formularelor sale de comandă, iar orice
reziliere parţială a Acordului de către Titularul licenţei pe baza
oricărei părţi a Acordului, anexelor, programelor sau documentelor
sale de comandă nu este permisă.
5.2
Obligaţii la încetarea Acordului. În cazul încetării Acordului,
Titularul licenţei şi Filialele sale vor înceta imediat să mai utilizeze
Materialele SAP şi Informaţiile confidenţiale ale SAP. În termen de
treizeci (30) de zile de la încetarea Acordului, Titularul licenţei va
distruge complet sau, la cererea SAP, va livra toate exemplarele
Materialelor SAP şi Informaţiilor confidenţiale SAP pe orice suport,
cu excepţia cazurilor în care, conform prevederilor legale, acesta
este obligat să le păstreze pentru o perioadă mai îndelungată, iar
în acest caz restituirea sau distrugerea acestora va avea loc la
sfârşitul perioadei legale. Titularul licenţei trebuie să dovedească
în scris companiei SAP că şi-a îndeplinit obligaţiile din această
Secţiune 5.2. Titularul licenţei consimte să dovedească în scris
companiei SAP că atât acesta, cât şi Filialele sale, au îndeplinit
obligaţiile de mai sus. Secţiunile 3, 4, 5.2, 6, 7.2, 8, 9, 10, 12.4,
12.5, 12.6 şi 12.8 rămân în vigoare după încetarea Acordului. În
cazul oricărui motiv de încetare a Acordului specificat în prezentul
document, Titularul licenţei nu va avea dreptul la restituirea
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niciunei sume plătite de acesta. Încetarea Acordului nu va scuti
Titularul licenţei de obligaţia sa de a plăti taxele datorate scadente.

6.
INTELLECTUAL PROPERTY RIGHTS.
6.1
Reservation of Rights.
The SAP Materials, and all
Intellectual Property Rights embodied in the foregoing, shall be
the sole and exclusive property of SAP, SAP AG (the parent
company of SAP) or its or their licensors, subject to any rights
expressly granted to Licensee in Section 2 and 6.3 herein.
Except for the rights set forth in Section 6.3 herein, Licensee is
not permitted to modify or otherwise make derivative works of
the Software. Any such unauthorized works developed by
Licensee, and any Intellectual Property Rights embodied
therein, shall be the sole and exclusive property of SAP or SAP
AG.

6.
DREPTURI DE PROPRIETATE INTELECTUALĂ
6.1
Rezervarea drepturilor. Materialele SAP şi toate Drepturile
de proprietate intelectuală incluse în acestea reprezintă
proprietatea unică şi exclusivă a SAP, SAP AG (societatea-mamă a
SAP) sau a emitenţilor de licenţă ale acestora, fiind supuse oricăror
drepturi acordate expres Titularului licenţei în Secţiunea 2 şi 6.3
din prezentul Acord. Exceptând drepturile stabilite în Secţiunea
6.3 din acest document, Titularul licenţei nu are voie să modifice
sau să efectueze alte lucrări derivate ale Software-ului. Orice
astfel de lucrări neautorizate dezvoltate de Titularul licenţei şi orice
Drepturi de proprietate intelectuală cuprinse în acestea reprezintă
proprietatea unică şi exclusivă a SAP sau a SAP AG.

6.2
Protection of Rights. Licensee shall not copy, translate,
disassemble, or decompile, nor create or attempt to create the
source code from the object code of the Software in any
manner. Reverse engineering of the Software and other SAP
Materials is prohibited. Licensee is permitted to back up data
in accordance with good information technology practice and
for this purpose to create the necessary backup copies of the
Software. Backup copies on transportable discs or other data
media must be marked as backup copies and bear the same
copyright and authorship notice as the original discs or other
data media. Licensee must not change or remove SAP’s
copyright and authorship notices.

6.2
Protecţia drepturilor. Titularul licenţei nu are voie, în niciun
caz, să copieze, să traducă, să dezasambleze sau să decompileze,
să creeze sau să încerce să creeze codul sursă de la codul obiect al
Software-ului.
Ingineria inversă a Software-ului şi a altor
Materiale SAP este interzisă. Titularul licenţei are voie să facă copii
de backup ale Software-ului conform bunelor practici de tehnologia
informaţiilor. Copiile de backup pe discuri mobile sau pe alte
suporturi de date trebuie inscripţionate ca fiind copii de backup şi
trebuie să aibă aceleaşi înştiinţări de copyright şi paternitate
precum discurile originale sau alte suporturi de date originale.
Titularul licenţei nu are voie să modifice sau să şteargă înştiinţările
referitoare la copyright şi paternitate.

6.3

6.3

Modifications/Add-ons.

Modificări/Add-on-uri.

6.3.1 Conditioned on Licensee’s compliance with the terms
and conditions of this Agreement, Licensee may make
Modifications and/or Add-ons to the Software in furtherance of
its permitted Use under this Agreement, and shall be permitted
to use Modifications and Add-ons with the Software in
accordance with the License grant to the Software set forth in
Section 2..1.1 herein.
Licensee shall comply with SAP’s
registration procedure prior to making Modifications or Addons. All Modifications and all rights associated therewith shall
be the exclusive property of SAP and SAP AG. All Add-ons
developed by SAP (either independently or jointly with
Licensee) and all rights associated therewith shall be the
exclusive property of SAP and SAP AG. Licensee agrees to
execute those documents reasonably necessary to secure
SAP’s rights in the foregoing. All Add-ons developed by or on
behalf of Licensee without SAP’s participation (“Licensee Addon”), and all rights associated therewith, shall be the exclusive
property of Licensee subject to SAP’s rights in and to the
Software; provided, Licensee shall not commercialize, market,
distribute, license, sublicense, transfer, assign or otherwise
alienate any such Licensee Add-ons.
SAP retains the right to
independently develop its own Modifications or Add-ons to the
Software, and Licensee agrees not to take any action that
would limit SAP’s sale, assignment, licensing or use of its own
Software or Modifications or Add-ons thereto.

6.3.1 Dacă Titularul licenţei se supune termenilor şi condiţiilor din
prezentul Acord, Titularul licenţei poate efectua Modificări şi/sau
Add-on-uri la Software, în plus faţă de Utilizarea permisă prin
prezentul Acord şi acesta poate utiliza Modificările sau Add-on-urile
la Software conform condiţiilor de acordare a Licenţei pentru
Software stabilite la Secţiunea 2.1.1 din prezentul Acord. Titularul
licenţei va respecta procedura de înregistrare stabilită de SAP
înainte de a efectua Modificări sau Add-on-uri. Toate Modificările şi
toate drepturile asociate acestora vor fi proprietatea exclusivă a
SAP şi SAP AG.
Toate Add-on-urile dezvoltate de SAP
(independent sau împreună cu Titularul licenţei) şi toate drepturile
asociate acestora vor fi proprietatea exclusivă a SAP şi SAP AG.
Titularul licenţei consimte să redacteze documentele necesare în
mod rezonabil pentru a garanta drepturile SAP în legătură cu
acestea. Toate Add-on-urile dezvoltate de Titularul licenţei sau în
numele acestuia, fără participarea SAP („Add-on-ul Titularului
licenţei”), şi toate drepturile asociate acestora vor fi proprietatea
exclusivă a Titularului licenţei, fiind supuse drepturilor SAP asupra
Software-ului, cu condiţia ca Titularul licenţei să nu comercializeze,
să nu lanseze pe piaţă, să nu distribuie, să nu licenţieze, să nu
sublicenţieze, să nu transfere, să nu cedeze şi să nu înstrăineze în
alt mod respectivele Add-on-uri.
SAP îşi păstrează dreptul de a
dezvolta independent propriile Modificări sau Add-on-uri la
Software, iar Titularul licenţei consimte să nu întreprindă nicio
acţiune care poate limita vânzarea, transferul, licenţierea sau
utilizarea de către SAP a Software-ului sau a Modificărilor sau Addon-urilor proprii la acesta.

6.3.2 Any Modification developed by or on behalf of Licensee
without SAP’s participation or Licensee Add-on must not (and
subject to other limitations set forth herein): enable the
bypassing or circumventing any of the restrictions set forth in
this Agreement and/or provide Licensee with access to the
Software to which Licensee is not directly licensed; nor permit
mass data extraction from Software to any non-SAP software,
including use, modification saving or other processing of data
in the non-SAP software; nor impair, degrade or reduce the
performance or security of the Software; nor render or provide
any information concerning SAP software license terms,
Software, or any other information related to SAP products.

6.3.2
Orice Modificare dezvoltată de Titularul licenţei sau în
numele acestuia, fără participarea SAP, sau orice Add-on al
Titularului licenţei se va supune limitărilor stabilite în prezentul
Acord şi: nu va permite ocolirea sau eludarea oricăror restricţii
stabilite în prezentul Acord şi/sau nu va oferi acces Titularului
licenţei la niciun Software pentru care acesta nu deţine licenţă
directă; nu va permite extragerea în masă a datelor din Software
într-un software non-SAP şi nici nu va permite utilizarea, salvarea
modificărilor sau alte prelucrări de date în software-ul non-SAP; nu
va împiedica, deteriora sau reduce performanţa sau securitatea
Software-ului; nu va oferi informaţii referitoare la termenii de
licenţiere a software-ului SAP, la Software sau orice alte informaţii
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referitoare la produsele SAP.
6.3.3 Licensee covenants, on behalf of itself and its successors
and assigns, not to assert against SAP or its affiliated
companies, or their resellers, distributors, suppliers,
commercial partners and customers, any rights in any
Modifications developed by or on behalf of Licensee without
SAP participation or Licensee Add-ons , or any other
functionality of the SAP Software accessed by such Modification
developed by or on behalf of Licensee without SAP participation
or Licensee Add-on.

6.3.3 Titularul licenţei se obligă, în numele propriu şi în numele
succesorilor şi reprezentanţilor săi, să nu revendice de la SAP sau
de la filialele, revânzătorii, distribuitorii, furnizorii, partenerii
comerciali şi clienţii săi niciun drept asupra oricăror Modificări
dezvoltate de Titularul licenţei sau în numele acestuia fără
participarea SAP sau asupra oricăror Add-on-uri ale Titularului
licenţei sau orice altă funcţionalitate a Software-ului SAP accesată
de o astfel de Modificare dezvoltată de Titularul licenţei sau în
numele acestuia fără participarea SAP sau de Add-on al Titularului
licenţei.

7.
PERFORMANCE WARRANTY.
7.1
Warranty.
SAP warrants that the Software will
substantially conform to the specifications contained in the
Documentation for six months following delivery.
The
warranty shall not apply: (i) if the Software is not used in
accordance with the Documentation; or (ii) if the defect is
caused by a Modification or Add-on (other than a Modification
or Add-on made by SAP and which is provided through SAP
Support or under warranty), Licensee or third-party software.
SAP does not warrant that the Software will operate
uninterrupted or that it will be free from minor defects or
errors that do not materially affect such performance, or that
the applications contained in the Software are designed to
meet all of Licensee's business requirements.
Provided
Licensee notifies SAP in writing with a specific description of
the Software’s nonconformance within the warranty period and
SAP validates the existence of such nonconformance, SAP will,
at its option: a) repair or replace the nonconforming Software,
or b) refund the license fees paid for the applicable
nonconforming Software in exchange for a return of such
nonconforming Software. This is Licensee’s sole and exclusive
remedy under this warranty.

7.
GARANŢIE DE PERFORMANŢĂ
7.1
Garanţie. SAP garantează că Software-ul se va conforma în
fond cu specificaţiile incluse în Documentaţie timp de şase luni de
la livrare. Garanţia nu se va aplica: (i) dacă Software-ul nu este
utilizat în conformitate cu Documentaţia; sau (ii) dacă defecţiunea
este cauzată de o Modificare sau Add-on (cu excepţia Modificărilor
sau Add-on-urilor efectuate de SAP şi care sunt oferite prin Suport
SAP sau pe baza garanţiei), de un software al Titularului licenţei
sau al unei terţe părţi. SAP nu garantează că Software-ul va
funcţiona fără întreruperi sau că nu va avea defecţiuni sau erori
minore, care nu afectează în mod vital performanţa acestuia, şi
nici că aplicaţiile conţinute în Software au fost proiectate pentru a
îndeplini toate nevoile activităţilor comerciale ale Titularului
licenţei. Dacă Titularul licenţei înştiinţează SAP în scris cu o
descriere precisă a neconformităţii Software-ului în perioada de
garanţie şi SAP validează existenţa acestei neconformităţi, la
propria latitudine SAP: a) va repara sau înlocui Software-ul
neconform sau b) va restitui taxele de licenţă plătite pentru
respectivul Software neconform, în schimbul returnării acestuia.
Aceasta este singura remediere oferită de această garanţie
Titularului licenţei.

7.2
Express Disclaimer.
SAP AND ITS LICENSORS
DISCLAIM ALL OTHER WARRANTIES EXPRESS OR IMPLIED,
INCLUDING
WITHOUT
LIMITATION,
ANY
IMPLIED
WARRANTIES OF MERCHANTABILITY OR FITNESS FOR A
PARTICULAR PURPOSE EXCEPT TO THE EXTENT THAT ANY
WARRANTIES IMPLIED BY LAW CANNOT BE VALIDLY WAIVED.
8.
INDEMNIFICATION.
8.1 Infringement and Defense of Licensee. SAP shall defend
Licensee against claims brought against Licensee in the
Territory by any third party alleging that Licensee's Use of the
Software, in accordance with the terms and conditions of this
Agreement,
constitutes
a
direct
infringement
or
misappropriation of a patent claim(s), copyright or trade secret
rights, and SAP will pay damages finally awarded against
Licensee (or the amount of any settlement SAP enters into)
with respect to such claims. This obligation of SAP shall not
apply if the alleged infringement or misappropriation results
from Use of the Software in conjunction with any other
software, an apparatus other than a Designated Unit, failure to
use an update provided by SAP if such infringement or
misappropriation could have been avoided by use of the
update, or unlicensed activities. This obligation of SAP also
shall not apply if Licensee fails to timely notify SAP in writing of
any such claim. SAP is permitted to control fully the defense
and any settlement of any such claim as long as such
settlement shall not include a financial obligation on Licensee.
In the event Licensee declines SAP’s proffered defense, or
otherwise fails to give full control of the defense to SAP’s
designated counsel, then Licensee waives SAP’s obligations
under this Section 8.1. Licensee shall cooperate fully in the
defense of such claim and may appear, at its own expense,
through counsel reasonably acceptable to SAP. SAP expressly
reserves the right to cease such defense of any claim(s) in the
event the Software is no longer alleged to infringe or
misappropriate, or is held not to infringe or misappropriate, the
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7.2
Excludere expresă. SAP ŞI EMITENŢII SĂI DE LICENŢĂ
EXCLUD TOATE CELELALTE GARANŢII EXPRIMATE SAU IMPLICITE,
INCLUSIV, DAR FĂRĂ A SE LIMITA LA GARANŢIILE DE
MERCANTIBILITATE SAU ADECVAREA LA UN ANUMIT SCOP, CU
EXCEPŢIA CAZURILOR ÎN CARE GARANŢIILE IMPLICITE PRIN LEGE
NU POT FI EXCLUSE LEGAL.

8.
DESPĂGUBIRE
8.1 Încălcare şi apărarea Titularului licenţei. SAP va apăra
Titularul licenţei de toate reclamaţiile aduse împotriva Titularului
licenţei în Teritoriu de către orice terţă parte care pretinde că
Utilizarea Software-ului de către Titularul licenţei, conform
termenilor şi condiţiilor prezentului Acord, constituie o încălcare
directă sau o însuşire ilegală a unei revendicări de brevet,
copyright sau drepturi asupra secretelor de serviciu şi SAP va plăti
daunele hotărâte definitiv împotriva Titularului licenţei (sau suma
oricărei înţelegeri încheiate de SAP) în legătură cu astfel de
reclamaţii. Această obligaţie a SAP nu se va aplica dacă presupusa
încălcare sau însuşire ilegală rezultă din Utilizarea Software-ului
împreună cu orice alt software, un dispozitiv diferit de Unitatea
desemnată, neutilizarea unei versiuni actualizate oferite de SAP
(dacă o astfel de încălcare sau însuşire ilegală ar fi putut fi evitată
prin utilizarea unei versiuni actualizate) sau activităţi nelicenţiate.
Această obligaţie a SAP, de asemenea, nu se va aplica dacă
Titularul licenţei nu înştiinţează la timp SAP în scris în legătură cu o
astfel de reclamaţie. SAP poate controla complet apărarea şi orice
soluţionare a unei astfel de reclamaţii atât timp cât soluţionarea nu
include o obligaţie financiară pentru Titularul licenţei. În cazul în
care Titularul licenţei refuză apărarea oferită de SAP sau nu
acordă, în alt mod, controlul complet asupra apărării avocatului
desemnat de SAP, în acest caz Titularul licenţei renunţă la
obligaţiile SAP menţionate în Secţiunea 8.1 a acestui document.
Titularul licenţei va coopera pe deplin la apărarea sa şi poate
interveni, pe propria cheltuială, prin avocatul acceptat în mod
rezonabil de SAP. SAP îşi rezervă în mod expres dreptul de a
renunţa la o astfel de apărare de orice reclamaţii dacă se pretinde
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third party’s rights. SAP may settle any claim on a basis
requiring SAP to substitute for the Software alternative
substantially
equivalent
non-infringing
programs
and
supporting documentation. Licensee shall not undertake any
action in response to any infringement or misappropriation, or
alleged infringement or misappropriation of the Software that
is prejudicial to SAP’s rights.

că Software nu mai încalcă sau nu mai însuşeşte ilegal drepturile
terţei părţi sau dacă se consideră că Software-ul nu mai încalcă
sau însuşeşte ilegal drepturile acestuia. SAP poate soluţiona orice
reclamaţie prin care i se solicită companiei SAP să înlocuiască
Software-ul cu programe şi documente justificative alternative,
echivalente în fond cu Software-ul, care nu încalcă respectivele
drepturi.
Titularul licenţei nu va întreprinde nicio acţiune ca
răspuns la orice încălcare sau însuşire ilegală sau ca răspuns la o
presupusă încălcare sau însuşire ilegală a Software-ului care
cauzează prejudicii drepturilor SAP.

8.2
THE PROVISIONS OF THIS SECTION 8 STATE THE SOLE,
EXCLUSIVE, AND ENTIRE LIABILITY OF SAP AND ITS
LICENSORS TO LICENSEE, AND IS LICENSEE'S SOLE REMEDY,
WITH
RESPECT
TO
THE
INFRINGEMENT
OR
MISAPPROPRIATION
OF
THIRD-PARTY
INTELLECTUAL
PROPERTY RIGHTS

8.2
PREVEDERILE ACESTEI SECŢIUNI 8 STABILESC UNICA,
EXCLUSIVA ŞI ÎNTREAGA RĂSPUNDERE A SAP ŞI A EMITENŢILOR
SĂI DE LICENŢĂ FAŢĂ DE TITULARUL LICENŢEI ŞI REPREZINTĂ
UNICA DESPĂGUBIRE ACORDATĂ TITULARULUI LICENŢEI CU
PRIVIRE
LA
ÎNCĂLCAREA
SAU
ÎNSUŞIREA
ILEGALĂ
A
DREPTURILOR DE PROPRIETATE INTELECTUALĂ A TERŢELOR
PĂRŢI

9.
LIMITATIONS OF LIABILITY.
9.1
Not Responsible. SAP and its licensors will not be
responsible under this Agreement (i) if the Software is not
used in accordance with the Documentation; or (ii) if the defect
or liability is caused by Licensee, a Modification or Add-on
(other than a Modification or Add-on made by SAP which is
provided through SAP Support or under warranty), or thirdparty software. SAP AND ITS LICENSORS SHALL NOT BE
LIABLE FOR ANY CLAIMS OR DAMAGES ARISING FROM
INHERENTLY DANGEROUS USE OF THE SOFTWARE AND/OR
THIRD-PARTY SOFTWARE LICENSED HEREUNDER.

9.
LIMITAREA RĂSPUNDERII
9.1
Răspundere. SAP şi emitenţii săi de licenţă nu vor răspunde
în baza prezentului Acord (i) dacă Software-ul nu este utilizat
conform Documentaţiei sau (ii) dacă defecţiunea sau obligaţia de
plată este cauzată de Titularul licenţei, de o Modificare sau Add-on
(cu excepţia Modificărilor sau Add-on-urilor oferite prin Suport SAP
sau pe baza garanţiei) sau de un software al unei terţe părţi. SAP
ŞI EMITENŢII SĂI DE LICENŢĂ NU VOR RĂSPUNDE DE
RECLAMAŢIILE SAU PAGUBELE CARE APAR CA URMARE A
PROPRIEI UTILIZĂRI PERICULOASE A SOFTWARE-ULUI ŞI/SAU A
SOFTWARE-ULUI DE LA TERŢE PĂRŢI LICENŢIAT PRIN PREZENTUL
ACORD.

9.2
Exclusion
of
Damages;
Limitation
of
Liability.
ANYTHING TO THE CONTRARY HEREIN NOTWITHSTANDING,
EXCEPT FOR DAMAGES RESULTING FROM UNAUTHORIZED
USE OR DISCLOSURE OF CONFIDENTIAL INFORMATION OR
DEATH OR PERSONAL INJURY ARISING FROM EITHER PARTY’S
GROSS NEGLIGENCE OR WILLFUL MISCONDUCT, UNDER NO
CIRCUMSTANCES AND REGARDLESS OF THE NATURE OF ANY
CLAIM SHALL SAP, ITS LICENSORS OR LICENSEE BE LIABLE
TO EACH OTHER OR ANY OTHER PERSON OR ENTITY FOR AN
AMOUNT OF DAMAGES IN EXCESS OF THE PAID LICENSE FEES
FOR THE SOFTWARE DIRECTLY CAUSING THE DAMAGES OR
BE LIABLE IN ANY AMOUNT FOR SPECIAL, INCIDENTAL,
CONSEQUENTIAL, OR INDIRECT DAMAGES, LOSS OF GOOD
WILL OR BUSINESS PROFITS, WORK STOPPAGE, DATA LOSS,
COMPUTER FAILURE OR MALFUNCTION, ATTORNEYS’ FEES,
COURT COSTS, INTEREST OR EXEMPLARY OR PUNITIVE
DAMAGES. The provisions of this Agreement allocate the risks
between SAP and Licensee.
The license fees reflect this
allocation of risk and the limitations of liability herein.

10.

CONFIDENTIALITY.

10.1. Use
of
Confidential
Information.
Confidential
Information shall not be reproduced in any form except as
required to accomplish the intent of this Agreement. Any
reproduction of any Confidential Information of the other shall
remain the property of the disclosing party and shall contain
any and all confidential or proprietary notices or legends which
appear on the original. With respect to the Confidential
Information of the other, each party : (a) shall take all
Reasonable Steps (defined below) to keep all Confidential
Information strictly confidential; and (b) shall not disclose any
Confidential Information of the other to any person other than
its bona fide individuals whose access is necessary to enable it
to exercise its rights hereunder. As used herein “Reasonable
Steps” means those steps the receiving party takes to protect
its own similar proprietary and confidential information, which
shall not be less than a reasonable standard of care.
SAP Confidential
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9.2
Excluderea daunelor; limitarea răspunderii. FĂRĂ A ADUCE
ATINGERE PREVEDERILOR CONTRARE DIN ACEST ACORD, CU
EXCEPŢIA DAUNELOR CAUZATE DE UTILIZAREA SAU DIVULGAREA
NEAUTORIZATĂ A INFORMAŢIILOR CONFIDENŢIALE, DE DECES
SAU DE VĂTĂMARE CORPORALĂ CA URMARE A CULPEI GRAVE SAU
A CONDUITEI ILICITE INTENŢIONATE, SAP, EMITENŢII SĂI DE
LICENŢĂ SAU TITULARUL LICENŢEI NU VOR RĂSPUNDE UNUL
FAŢĂ DE ALTUL, ŞI NICI FAŢĂ DE ALTE PERSOANE SAU ENTITĂŢI,
ÎN NICIUN CAZ ŞI INDIFERENT DE NATURA ORICĂREI
RECLAMAŢII, PENTRU O VALOARE A PAGUBELOR CARE
DEPĂŞEŞTE VALOAREA TAXELOR DE LICENŢĂ PLĂTITĂ PENTRU
SOFTWARE-UL CARE CAUZEAZĂ DIRECT PAGUBELE ŞI NICI NU VA
RĂSPUNDE MATERIAL PENTRU DAUNELE SPECIALE, INCIDENTALE,
SUBSIDIARE SAU INDIRECTE, PENTRU PIERDEREA FONDULUI
COMERCIAL SAU A PROFITURILOR COMERCIALE, OPRIREA
ACTIVITĂŢII, PIERDERILE DE DATE, AVARIILE SAU DEFECŢIUNILE
DE
SISTEM,
ONORARIILE AVOCAŢILOR,
CHELTUIELI
DE
JUDECATĂ, DOBÂNZI SAU DAUNE EXEMPLARE SAU PUNITIVE.
Prevederile acestui Acord distribuie riscurile între SAP şi Titularul
licenţei. Taxele de licenţă reflectă această distribuire a riscului şi
limitările răspunderii din acest Acord.
10.

CONFIDENŢIALITATE

10.1. Utilizarea
informaţiilor
confidenţiale.
Informaţiile
confidenţiale nu vor fi reproduse sub nicio formă, cu excepţia
cazurilor necesare pentru executarea intenţiei acestui Acord. Orice
reproducere a Informaţiilor confidenţiale ale celeilalte părţi va
rămâne în proprietatea părţii care face dezvăluirea şi va conţine
toate notificările sau legendele care fac referire la confidenţialitate
şi proprietate şi care apar pe original. Referitor la Informaţiile
confidenţiale ale celeilalte părţi, fiecare parte: (a) va urma toate
Etapele rezonabile (definite mai jos) pentru a păstra stricta
confidenţialitate a Informaţiilor confidenţiale şi (b) nu va dezvălui
nicio Informaţie confidenţială a celeilalte părţi niciunei persoane, în
afara persoanelor de bună-credinţă, al căror acces este necesar
pentru a permite exercitarea propriilor drepturi care decurg din
prezentul Acord. Conform utilizării din acest document, „Etape
rezonabile” înseamnă etapele urmate de partea destinatară pentru
protejarea propriilor informaţii private şi confidenţiale similare,
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Confidential Information of either party disclosed prior to
execution of this Agreement shall be subject to the protections
afforded hereunder.

care nu vor fi inferioare unui standard de grijă rezonabil.
Informaţiile confidenţiale ale oricărei părţi dezvăluite înainte de
redactarea prezentului Acord se vor supune protecţiei indicate mai
jos.

10.2 Exceptions.
The above restrictions on the use or
disclosure of the Confidential Information shall not apply to any
Confidential Information that: (a) is independently developed
by the receiving party without reference to the disclosing
party’s Confidential Information, or is lawfully received free of
restriction from a third party having the right to furnish such
Confidential Information; (b) has become generally available to
the public without breach of this Agreement by the receiving
party; (c) at the time of disclosure,
was known to the
receiving party free of restriction; or (d) the disclosing party
agrees in writing is free of such restrictions.

10.2 Excepţii. Restricţiile de mai sus referitoare la utilizarea sau
dezvăluirea Informaţiilor confidenţiale nu se vor aplica Informaţiilor
confidenţiale care: (a) sunt dezvoltate independent de partea
destinatară, fără referire la Informaţiile confidenţiale ale părţii care
face dezvăluirea, sau care sunt primite legal fără restricţii de la o
terţă parte care are dreptul de a furniza aceste Informaţii
confidenţiale; (b) au fost puse la dispoziţia publicului fără
încălcarea prezentului Acord de către partea destinatară; (c) la
data dezvăluirii, îi erau cunoscute părţii destinatare fără nicio
restricţie; sau (d) sunt menţionate în scris de către partea care
face dezvăluirea ca neavând astfel de restricţii.

10.3 Confidential Terms and Conditions; Publicity. Licensee
shall not disclose the terms and conditions of this Agreement
or the pricing contained therein to any third party. Neither
party shall use the name of the other party in publicity,
advertising, or similar activity, without the prior written
consent of the other, except that Licensee agrees that SAP
may use Licensee's name in customer listings or, at times
mutually agreeable to the parties, as part of SAP's marketing
efforts (including without limitation reference calls and stories,
press testimonials, site visits, SAPPHIRE participation). SAP
will make reasonable efforts to avoid having the reference
activities unreasonably interfere with Licensee's business.

10.3 Termeni şi condiţii confidenţiale; publicitate.
Titularul
licenţei nu va dezvălui niciunei terţe părţi termenii şi condiţiisle
prezentului Acord sau metodele de stabilire a preţurilor conţinute
în acesta. Niciuna din părţi nu va utiliza numele celeilalte părţi în
anunţuri publicitare, reclame sau activităţi similare, fără
consimţământul prealabil în scris al celeilalte părţi, cu excepţia
faptului că Titularul licenţei consimte că SAP poate utiliza numele
Titularului licenţei în listele de clienţi sau, în cazurile acceptate
reciproc de părţi, ca parte din eforturile de marketing ale SAP
(inclusiv, dar fără a se limita la apeluri de referinţă şi relatări ale
clienţilor, testimoniale, vizite la locaţiile SAP, participări la
SAPPHIRE). SAP va depune toate eforturile rezonabile pentru a
evita ca activităţile de referinţă să afecteze nerezonabil activitatea
Titularului licenţei.

11.
ASSIGNMENT. Licensee may not, without SAP's prior
written consent, assign, delegate, pledge, or otherwise transfer
this Agreement, or any of its rights or obligations under this
Agreement, or the SAP Materials or SAP Confidential
Information, to any party, whether voluntarily or by operation
of law, including by way of sale of assets, merger or
consolidation.
SAP may assign this Agreement to any of its
affiliates.

11.
TRANSFER. Titularul licenţei nu poate, fără consimţământul
prealabil în scris al SAP, să cesioneze, să delege, să garanteze sau
să transfere în alt mod prezentul Acord sau oricare din drepturile
sau obligaţiile sale prevăzute în acesta, precum şi Materialele SAP
sau Informaţiile confidenţiale SAP niciunei părţi, voluntar sau prin
lege, inclusiv prin vânzarea activelor, fuziune sau consolidare.
SAP poate transfera prezentul Acord oricărei filiale proprii.

12.

12.

GENERAL PROVISIONS.

12.1 Severability. It is the intent of the parties that in case
any one or more of the provisions contained in this Agreement
shall be held to be invalid or unenforceable in any respect,
such invalidity or unenforceability shall not affect the other
provisions of this Agreement, and this Agreement shall be
construed as if such invalid or unenforceable provision had
never been contained herein.

PREVEDERI GENERALE

12.1 Clauză specială Este intenţia părţilor ca, în cazul în care una
sau mai multe prevederi conţinute în acest Acord sunt considerate
nule sau inaplicabile, nulitatea sau inaplicabilitatea acestora nu va
afecta celelalte prevederi ale Acordului, iar acest Acord va fi
interpretat ca şi cum prevederile nule sau inaplicabile nu au fost
conţinute de acesta.

12.2 No Waiver. If either party should waive any breach of
any provision of this Agreement, it shall not thereby be
deemed to have waived any preceding or succeeding breach of
the same or any other provision hereof.

12.2 Renunţare la drepturi. Dacă oricare din părţi renunţă la o
încălcare a vreunei prevederi din acest Acord, renunţarea sa nu va
fi considerată drept o renunţare la orice încălcare anterioară sau
ulterioară ale aceleiaşi prevederi sau a oricăror alte prevederi
menţionate în prezentul document.

12.3 Counterparts. This Agreement may be signed in two
counterparts, each of which shall be deemed an original and
which shall together constitute one Agreement.

12.3 Exemplare.
Prezentul Acord poate fi semnat în două
exemplare, fiecare fiind considerată versiunea originală, şi acestea,
împreună, vor constitui un singur Acord.

12.4 Regulatory Matters. The Software, Documentation and
SAP Materials are subject to the export control laws of various
countries, including without limit the laws of the United States
and Germany. Licensee agrees that it will not submit the
Software, Documentation or other SAP Materials to any
government agency for licensing consideration or other
regulatory approval without the prior written consent of SAP,
and will not export the Software, Documentation and SAP
Materials to countries, persons or entities prohibited by such
laws. Licensee shall also be responsible for complying with all
applicable governmental regulations of the country where
Licensee is registered, and any foreign countries with respect
to the use of the Software, Documentation or other SAP
SAP Confidential
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12.4 Reglementarea Acordului.
Software-ul, Documentaţia şi
Materialele SAP se supun legilor privind controlul exporturilor din
diverse ţări, inclusiv, dar fără a se limita la legile din Statele Unite
şi Germania.
Titularul licenţei consimte că nu va transmite
Software-ul, Documentaţia sau alte Materiale SAP niciunei agenţii
guvernamentale pentru analiza licenţierii sau pentru alte aprobări
de reglementare fără consimţământul prealabil în scris al SAP şi nu
va exporta Software-ul, Documentaţia şi Materialele SAP ţărilor,
persoanelor sau entităţilor care au interdicţii prin aceste legi. De
asemenea, Titularul licenţei va răspunde de respectarea tuturor
reglementărilor guvernamentale ale ţării în care este înregistrat şi
ale oricăror ţări străine cu privire la utilizarea Software-ului, a
Documentaţiei sau a altor Materiale SAP de către Titularul licenţei
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Materials by Licensee and/or its Affiliates.

şi/sau Filialele acestuia.

12.5
Governing Law; Limitations Period. This Agreement
and any claims arising out of or relating to this Agreement and
its subject matter shall be governed by and construed under
the laws of Romania, without reference to its conflicts of law
principles. In the event of any conflicts between foreign law,
rules, and regulations, and Romanian law, rules, and
regulations, Romanian law, rules, and regulations shall prevail
and govern. The United Nations Convention on Contracts for
the International Sale of Goods shall not apply to this
Agreement. The Uniform Computer Information Transactions
Act as enacted shall not apply. Licensee must initiate a cause
of action for any claim(s) arising out of or relating to this
Agreement and its subject matter within one (1) year from the
date when Licensee knew, or should have known after
reasonable investigation, of the facts giving rise to the
claim(s).

12.5
Legea aplicabilă; perioada de limitare. Prezentul Acord şi
orice reclamaţii care apar din acesta sau în legătură cu acesta şi
obiectul său sunt reglementate şi interpretate conform legilor din
România, fără referire la neconcordanţele între principiile de drept.
În cazul oricărei neconcordanţe între legea, normele şi
reglementările străine şi legea, normele şi reglementările române,
acestea din urmă vor prevala şi vor reglementa Acordul.
Convenţia Naţiunilor Unite privind contractele de vânzare
internaţională de mărfuri nu se va aplica acestui Acord. Actul
tranzacţiilor informaţiilor uniforme pe computer (UCITA), după
cum a fost adaptat, nu se va aplica. Titularul licenţei trebuie să
depună o cerere de chemare în judecată pentru orice reclamaţii
care apar în legătură cu prezentul Acord şi cu obiectul său în
termen de un (1) an de la data la care Titularul licenţei a luat la
cunoştinţă sau ar fi trebuit sa ia la cunoştinţă după investigaţii
rezonabile de faptele care au generat reclamaţia.

12.6 Notices. All notices or reports which are required or
may be given pursuant to this Agreement shall be in writing
and shall be deemed duly given when delivered to the
respective executive offices of SAP and Licensee at the
addresses first set forth in any Software Order Form. Where in
this section 12.6 or elsewhere in this Agreement written form
is required, that requirement can be met by facsimile
transmission, exchange of letters or other written form.

12.6 Înştiinţări. Toate înştiinţările sau rapoartele obligatorii sau
care pot fi transmise conform acestui Acord se vor efectua în scris
şi vor fi considerate transmise corespunzător dacă sunt expediate
responsabililor în cauză ai SAP şi ai Titularului licenţei la adresele
stabilite prima dată în Formularul de comandă de software. Când
se prevede în această secţiune 12.6 sau în alte secţiuni ale acestui
Acord că forma scrisă este obligatorie, cerinţa aceasta poate fi
respectată prin transmitere pe fax, prin schimb de scrisori sau prin
altă formă scrisă.

12.7 Force Majeure. Any delay or nonperformance of any
provision of this Agreement (other than for the payment of
amounts due hereunder) caused by conditions beyond the
reasonable control of the performing party shall not constitute
a breach of this Agreement, and the time for performance of
such provision, if any, shall be deemed to be extended for a
period equal to the duration of the conditions preventing
performance.
12.8 Entire Agreement.
This Agreement constitutes the
complete and exclusive statement of the agreement between
SAP and Licensee, and all previous representations,
discussions, and writings are merged in, and superseded by
this Agreement and the parties disclaim any reliance on any
such representations, discussions and writings.
This
Agreement may be modified only by a writing signed by both
parties. This Agreement shall prevail over any additional,
conflicting, or inconsistent terms and conditions which may
appear on any purchase order or other document furnished by
Licensee to SAP.
This Agreement shall prevail over any
additional, conflicting or inconsistent terms and conditions
which may appear in any clickwrap end user agreement
included in the Software. Signatures sent by electronic means
(facsimile or scanned and sent via e-mail) shall be deemed
original signatures.
12.9
Hierarchy. The following order of precedence shall be
applied in the event of conflict or inconsistency between
provisions of the components of this Agreement: (i) the
Software Order Form; (ii) the Schedules; (iii) the Use Terms;
and (iv) the GTC.
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12.7 Forţă majoră. Orice întârziere sau neîndeplinire a oricărei
prevederi din Acord (cu excepţia plăţilor sumelor datorate mai jos)
cauzate de condiţii dincolo de controlului rezonabil al părţii
contractante nu va constitui o încălcare a acestui Acord şi durata
de îndeplinire a unei astfel de prevederi, dacă este cazul, va fi
considerată prelungită cu o perioadă egală cu durata condiţiilor
care împiedică îndeplinirea acesteia.
12.8 Întregul Acord.
Prezentul Acord constituie declaraţia
completă şi exclusivă a Acordului între SAP şi Titularul licenţei, şi
toate declaraţiile, discuţiile şi înscrisurile anterioare sunt incluse şi
înlocuite de prezentul Acord, iar părţile resping orice încredere în
aceste declaraţii, discuţii sau înscrisuri.
Prezentul Acord poate fi
modificat doar printr-un înscris semnat de ambele părţi. Prezentul
Acord va prevala asupra oricăror termeni şi condiţii suplimentare,
contradictorii sau inconsistente care pot apărea pe orice formular
de comandă sau pe alte documente furnizate de Titularul licenţei
companiei SAP.
Prezentul Acord va prevala asupra oricăror
termeni şi condiţii suplimentare, contradictorii sau inconsistente
care pot apărea în orice „acord printr-un clic” cu utilizatorul final
inclus în Software.
Semnăturile transmise prin dispozitive
electronice (prin fax sau scanate şi expediate prin e-mail) vor fi
considerate semnături originale.
12.9
Ierarhie. Următoarea ordine a priorităţii se va aplica în
cazul unei contradicţii sau inconsistenţe între prevederile
componentelor din prezentul Acord: (i) Formularul de comandă de
software; (ii) Anexele; (iii) Termenii de utilizare; şi (iv) Termenii şi
condiţiile generale.
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