ACORDUL DE LICENŢĂ ŞI SUPORT SOFTWARE
Termeni şi condiţii generale
(„TCG”)
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” 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
„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 „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
„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
„Documentaţie” se referă la documentaţia SAP care este livrată sau pusă la dispoziţia Titularului licenţei împreună cu
Software-ul din prezentul Acord.
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 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 „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” 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.
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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

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

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

ACORDAREA LICENŢEI

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 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 printr-un 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.
2.2
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 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
Informaţii confidenţiale SAP
Pagina 2
roRO v.5-2011

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.]
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 dintr-o 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 niciunei sume plătite de acesta. Încetarea Acordului nu va scuti Titularul licenţei de obligaţia
sa de a plăti taxele datorate scadente.
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
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
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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

Modificări/Add-on-uri.

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 Addon-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 Add-on-urilor proprii la acesta.
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 referitoare la
produsele SAP.
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.
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
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 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
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
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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
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, 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 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 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.
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.

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