Acord de Licenta pentru “PROGRAM”

Prezentul Acord de Licenta reprezinta intelegerea legala intre dumneavoastra
(utilizator final - profesori, elevi si administratori autorizati de Ministerul Educatiei si
Cercetarii in acest scop) si SIVECO Romania SA pentru utilizarea programului
software pentru calculator cu continut educational multimedia (“PROGRAMUL”) care
include programul software pentru calculator si poate include in mod adiacent
materiale media asociate, materiale tiparite si documentatie electronica (denumite in
mod colectiv "materiale adiacente") precum si browserul prin care va fi accesat
acest program (“Browserul”), atat programul software cat si materialele adiacente
fiind proprietatea exclusiva a SIVECO Romania SA si fiind protejate de legile
dreptului de autor din Romania si de tratatele internationale.
Va rugam sa cititi cu atentie Termenii si Conditiile acestui Acord inainte de a instala
“PROGRAMUL”. Instaland, copiind sau utilizand in orice alt mod “PROGRAMUL”,
demonstrati intelegerea si acceptarea in totalitate a conditiilor acestui Acord si
certificati faptul ca prevederile prezentului Acord prevaleaza asupra tuturor si
oricaror intelegeri anterioare, scrise sau verbale, precum si oricaror altor comunicari
anterioare privind obiectul Acordului. Daca nu sunteti de acord cu conditiile acestei
intelegeri, nu instalati, nu folositi si nu pastrati copii ale “PROGRAMULUI” si/sau ale
materialelor adiacente asa cum au fost definite mai sus.
LICENTA “PROGRAM”. “PROGRAMUL” este proprietatea exclusiva a societatii
SIVECO Romania SA. “PROGRAMUL”, este protejat de conventiile internationale si
de legislatia Romaniei referitoare la protectia dreptului de autor, ca si de alte legi si
tratate asupra proprietatii intelectuale. Prin prezentul Acord de Licenta se transmite
licenta de utilizare a Sistemului “PROGRAM” si a Browserului si nu dreptul de
proprietate asupra acestuia.

ACORDAREA LICENTEI. Prin prezentul Acord de Licenta, SIVECO Romania SA va
acorda dumneavoastra si numai dumneavoastra dreptul ne-exclusiv, nesublicentiabil si ne-transferabil sub orice modalitate juridica (cum ar fi, fara a se
limita la, inchiriere, cesiune, etc.) de a utiliza “PROGRAMUL” si Browserul conform
documentatiei utilizatorului final si conform numarului de licente de utilizare
acordate. Nu aveti dreptul de a exploata “PROGRAMUL” si/sau Browserul decat in
scopurile indicate de SIVECO Romania SA si in configuratia hardware specificata.
“PROGRAMUL” si/sau browserul nu vor fi folosite decat de catre profesorii, elevii si
administratorii din liceele si scolile gimnaziale autorizati de Ministerul Educatiei si
Cercetari

COPYRIGHT. Toate drepturile, indiferent de natura lor, titlul de proprietate
intelectuala si orice beneficiu privind “PROGRAMUL”, precum si toate drepturile de
proprietate intelectuala asupra documentatiei scrise, materialelor tiparite insotitoare,
oricarei documentatii adiacente in general si a oricaror copii ale “PROGRAMULUI”
apartin in mod exclusiv societatii SIVECO Romania SA. “PROGRAMUL” este protejat
de legislatia interna a proprietatii intelectuale, precum si de legile copyright-ului si
de prevederile tratatelor internationale.
Nu aveti dreptul de a copia, in intregime sau partial, “PROGRAMUL”. Nu puteti sublicentia, inchiria, imprumuta, vinde, distribui sau transmite prin leasing sau prin alt
act juridic sau in orice alt mod exploata, cu titlu oneros sau cu titlu gratuit, integral
sau partial, “PROGRAMUL” si/sau Browserul. Nu aveti voie sa comunicati, sa
dezvaluiti sau sa faceti cunoscut sau disponibil, integral sau partial, “PROGRAMUL”
si/sau Browserul catre terte persoane. Nu aveti voie sa comunicati, sa faceti
cunoscut sau disponibil “PROGRAMUL” si/sau Browserul, integral sau partial, catre
terte persoane, in/prin panouri de informatii electronice publice, grupuri de stiri,
site-uri web publice, PTP publice sau alte mijloace de postare sau transmitere de
material pe internet, servicii on-line sau relele cu raspandire globala. Nu aveti voie
sa faceti cunoscut sau disponibil “PROGRAMUL” si/sau Browserul, integral sau
partial, prin acces cu telecomanda, catre terte persoane. Nu aveti dreptul de a
primi, de a utiliza sau de a examina nicio sursa de cod sau documentatie de
proiectare in legatura cu “PROGRAMUL” si/sau Browserul (in afara cazurilor
specificate). Nu aveti voie sa decompilati, sa recompilati, sa dezasamblati, sa folositi
“PROGRAMUL” si/sau Browserul pentru a crea lucrari, produse sau servicii derivate,
sa-l fuzionati cu alte produse, baze de date sau servicii, sa modificati, sa alterati sau
sa adaptati integral sau partial “PROGRAMUL” si/sau Browserul (incluzand, dar fara
a se limita la translatari, extensii, extinderi de functionalitate sau proiecte
complementare), sa traduceti, sau sa faceti incercari de a reconstitui codul sursa
pentru “PROGRAM”.Nu aveti dreptul sa folositi “PROGRAMUL” si/sau Browserul,
integral sau partial, intr-un mod care ar afecta drepturile de autor si celelalte
drepturi de proprietate ale societatii SIVECO Romania SA. Nu aveti voie sa stergeti,
sa inlaturati sau sa ascundeti in orice fel anuntul cu privire la drepturile de autor ale
societatii SIVECO Romania SA privind “PROGRAMUL”. Fara nicio exceptie, modul in
care utilizati acest sistem trebuie sa fie conform cu prevederile acestui Acord.
Toate drepturile privind “PROGRAMUL” sunt rezervate societatii SIVECO Romania
SA. Nicio parte a “PROGRAMULUI” nu va putea fi reprodusa sau transmisa in orice
forma sau prin orice mijloc, incluzand fotocopiere si/sau inregistrare, fara acordul
expres al societatii SIVECO Romania SA.

DURATA. Prezenta licenta este in vigoare pana la data cand va fi reziliata. Puteti sa
o reziliati oricand prin distrugerea tuturor copiilor programului. Orice incalcare din
partea dumneavoastra a prevederilor acestui Acord de Licenta va indreptati
societatea SIVECO Romania SA sa considere reziliata respectiv desfiintata in mod
automat prezenta licenta, fara notificarea prealabila sau alta formalitate judiciara
sau extrajudiciara. In caz de reziliere sau incetare a licentei, din momentul rezilierii
respectiv incetarii dreptului de a mai utiliza “PROGRAMUL” si/sau Browserul aveti
obligatia sa distrugeti toate copiile programului (inclusiv toate partile sale modificate
sau fuzionate, sub oricare forma) pe care le detineti.
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LIMITAREA GARANTIEI. SIVECO Romania SA nu garanteaza ca functionarea
“PROGRAMULUI” si/sau Browserului va fi neintrerupta sau fara erori sau ca toate
erorile vor fi corectate. SIVECO Romania SA nu garanteaza ca “PROGRAMUL” si/sau
Browserul vor/ va indeplini aşteptările dumneavoastră, ci numai specificaţiile
primite. Prin prezenta, SIVECO Romania SA neaga orice alte garantii pentru
“PROGRAM” si/sau Browser, fie ele exprese sau implicite.

ABSENTA RASPUNDERII PENTRU DAUNE. Oricine utilizeaza, testeaza sau
evalueaza “PROGRAMUL”si/sau Browserul suporta toate riscurile in ceea ce priveste
calitatea si performanta “PROGRAMULUI” si/sau Browserul. Societatea SIVECO
Romania SA nu va putea, in niciun caz, sa fie raspunzatoare de niciun fel de daune
directe, indirecte sau subsecvente, inclusiv profit sau beneficiu nerealizat,
prejudicierea vanzarilor sau afacerii, prejudicierea reputatiei, pierderea de date sau
de software sau pierderea dreptului de a utiliza date sau software, orice alte pierderi
financiare, sau de nicio alta dauna accidentala directa sau indirecta, decurgand din
utilizarea, functionarea, livrarea sau imposibilitatea de a utiliza “PROGRAMUL” si/sau
Browserul din incapacitatea de a folosi programul sau documentatia, sau din modul
in care sunt folosite acestea, chiar daca societatea SIVECO Romania SA a fost
informata despre existenta sau posibilitatea unor astfel de daune. Limitarile stabilite
mai sus se vor aplica in momentul cand utilizati, evaluati sau testati “PROGRAMUL”
si/sau Browserul, indiferent daca acceptati sau nu.

NOTA IMPORTANTA PENTRU UTILIZATORI. Acest software nu este fara erori
si nu este proiectat sau destinat pentru utilizare intr-un mediu periculos necesitand
functionarea sau operarea fara eroare. Acest software nu poate fi utilizat in
navigarea aparatelor de zbor, facilitati nucleare, sau sisteme de comunicatii, sisteme
de armament, sisteme de sustinere directa sau indirecta a vietii, control al traficului
aerian, sau orice alta aplicatie sau instalatie unde eroarea poate avea ca rezultat
moartea, rani fizice, pagube aduse proprietatii, mediului, etc.

DIVERSE. Acest acord este reglementat de legislatia Romaniei. Daca oricare dintre
prevederile acestui Acord s-ar dovedi ilegala, nula sau, pentru oricare motiv,
inaplicabila, atunci nu vor fi afectate validitatea sau aplicarea celorlalte prevederi ale
sale. Acest Acord poate fi modificat doar printr-un act aditional care se va constitui
intr-o anexa a acestuia si va insoti acest Acord sau de un document scris care a fost
semnat, atat de dumneavoastra cat si de SIVECO Romania SA. Acest Acord a fost
scris in limba romana si nu poate fi tradus sau interpretat in orice alta limba.
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