
 

ACORD DE  LICENȚĂ PENTRU UTILIZAREA  
PROGRAMELOR SOFTWARE ÎN CLOUD 
COMPUTING 

Termenii și condițiile generale ale acordului de licență privind utilizarea programelor 

software în cloud computing. 

1 - OBIECTUL 

1.1  ENGSOFT SRL se angajează să furnizeze Clientului, care acceptă, Serviciul în cloud 

computing,  accesul și utilizarea programelor software incluse în pachetul GEOSTRU 365 

(denumit în continuare "GEOSTRU 365") și a aplicațiilor conectate la acesta cu un serviciu de 

asistență, în condițiile convenite mai jos (denumit în continuare "Serviciul"). 

1.2   Serviciul va permite Clientului să utilizeze software-ul GEOSTRU 365 în conformitate 

cu propriile sale funcții în scopurile legate de activitățile profesionale ale Clientului, în 

conformitate cu limitările tehnice ale GEOSTRU 365, sub rezerva cerințelor art. 7.2. 

1.3  Contractul de furnizare pentru GEOSTRU 365 și Serviciul este reglementat numai de 

aceste condiții generale și de cele speciale prezente în comandă, cum ar fi, de exemplu, 

contravaloarea și metodele de plată. 

1.4  Contractul de furnizare al Serviciului se consideră finalizat prin semnarea de acceptare 

de către ENGSOFT SRL  a formularului de comandă. 

 

2 - MODUL ÎN CARE SERVICIUL ESTE FURNIZAT ȘI UTILIZAT 

2.1  Contul de acces la serviciul rezervat clientului va fi activat, oferindu-i o comunicare 

prin e-mail la adresa indicată de client, conținând detaliile privind accesul la Serviciul rezervat 

clientului (nume de utilizator și parolă). Clientul se angajează să nu divulge, să nu transmită 

sau să permită utilizarea de către terți a cheilor de acces menționate anterior și să le păstreze 

cu cea mai mare grijă și diligență, fiind singurul responsabil pentru custodia și utilizarea lor. 

Clientul acceptă și recunoaște,   de  acum,  ca fiind propriile sale utilizări și operațiuni  ale 

Serviciului (conexiune, modificare, înregistrare de date sau altele) care vor fi efectuate cu 

datele sale de acces. Clientul acceptă că, în ceea ce privește certificarea tuturor operațiunilor 

efectuate din contul său de conectare, vor fi valabile numai accesările ENGSOFT SRL. 

2.2  Odată ce aveți acces la Serviciu, veți putea, în conformitate cu acest contract, să 

utilizați GEOSTRU 365 și să înregistrați informații și date legate de funcționalitatea GEOSTRU 

365 în spațiul personal de stocare.  Este interzis clientului să înregistreze, în spațtiul de 

stocare din cadrul Serviciului,   alte informații sau date decât cele referitoare la 

funcționalitatea  GEOSTRU 365. 

2.3  Contractul este valabil  un an de la data semnării.   



 

2.4  ENGSOFT SRL va înceta furnizarea Serviciului la data expirării prezentului contract 

(anual).   

2.5  După încetarea Serviciului, ENGSOFT SRL nu va avea obligatia de a pastra datele, 

informatiile si continutul inregistrate de Client în  GEOSTRU 365 si nu va fi răspunzătoare in 

niciun fel pentru eventualele daune, modificări, pierderi, chiar și parțiale. 

2.6  După 15 (cincisprezece) zile de la data încetării Serviciului, ENGSOFT SRL va șterge 

definitiv orice date și informații înregistrate și stocate de către Client. În nici un caz și fără 

nici un motiv  ENGSOFT SRL  nu va fi răspunzătoare pentru datele, informațiile și conținutul 

șterse din contul Clientului și care nu pot fi recuperate. 

2. Clientul acceptă suspendarea Serviciului pentru efectuarea intervențiilor tehnice în 

scopul întreținerii și/sau actualizării Serviciului, GEOSTRU 365 și a resurselor pe care este 

furnizat. ENGSOFT SRL va fi obligată să informeze Clientul  cu privire la acete suspendări 

printr-o notificare electronică (prin e-mail sau alte sisteme de informare electronice) cu  5 

(cinci) zile înainte, cu indicarea datei aproximative pentru restabilirea Serviciului. 

2.8  Clientul recunoaște că Serviciul se bazează pe o tehnologie în continuă evoluție, prin 

urmare acceptă că ENGSOFT SRL aduce modificări caracteristicilor tehnice și economice 

convenite în acest contract care afectează gradul de utilizare al GEOSTRU 365 de către 

client(de exemplu, schimbarea tehnologiei componentelor hardware ale dispozitivelor, 

extinderea capacității de procesare și/sau stocare). ENGSOFT SRL va notifica Clientul prin e-

mail cu privire la modificările introduse, cu informațiile relevante pentru cea mai bună 

utilizare a Serviciului astfel modificat. Modificările vor intra în vigoare la 10 (zece) zile de la 

data trimiterii e-mailului, cu excepția cazului în care, între timp, Clientul a comunicat prin e-

mail că intenționează să se retragă din acest contract. 

2.9 ENGSOFT SRL poate schimba caracteristicile tehnice, sistemele, resursele ca urmare a 

evoluției tehnologice a componentelor hardware și software, garantând clientului aceeași 

funcționalitate, chiar și fără a comunica nimic clientului. 

 

3 - OBLIGAȚIILE CLIENTULUI 

3.1  Clientul este obligat să acceseze și să utilizeze Serviciul și să utilizeze GEOSTRU 365 

exclusiv în contextul activității sale și, în scopuri legale și legitime, cu activitatea profesională, 

cu cea mai mare diligență, în strictă conformitate cu prevederile legale și respectarea legilor, 

precum și cu prevederile prezentului contract și anexele sale, fără a încălca drepturile și 

interesele  ENGSOFT  SRL și ale terților. 

3.2  Clientul este singurul responsabil pentru orice operațiune efectuată în utilizarea și 

gestionarea Serviciului și a GEOSTRU 365. Clientul exonerează începând de acum ENGSOFT 

SRL de orice responsabilitate pentru operațiunile efectuate în utilizarea Serviciului și 

GEOSTRU 365 și pentru orice daune directe sau indirecte aduse persoanelor sau lucrurilor 

care decurg din aceste operațiuni, angajându-se să nu implice pe ENGSOFT SRL în orice 



 

litigiu și/sau cerere de despăgubire sau orice alte cereri făcute de terți pentru aceste 

operațiuni. 

3.3  Cu excepția cazului în care se convine altfel, în scris, în formularul de comandă, 

Clientul declară că este singurul și exclusiv utilizatorul Serviciului și singurul responsabil 

pentru conținutul informațiilor, textelor și datelor înregistrate, stocate și transmise cu 

GEOSTRU 365. ENGSOFT SRL este exonerată de orice răspundere pentru un astfel de 

conținut și pentru orice daune directe sau indirecte aduse persoanelor sau lucrurilor care 

rezultă din utilizarea conținutului respectiv, angajându-se să nu implice pe ENGSOFT SRL în 

orice litigiu și/sau cerere de despăgubire sau orice alte cereri făcute de terți pentru conținutul 

respectiv. 

3.4  Clientul recunoaște că prelucrarea datelor, informațiilor și conținutului pe care le-a 

pus în aplicare în utilizarea GEOSTRU 365 și publicarea lor pe internet se realizează pe riscul 

său, fără niciun fel de răspundere pentru ENGSOFT SRL.  

3.5 Clientul recunoaște și acceptă că Serviciul este furnizat prin intermediul rețelei de 

internet care nu este controlată de ENGSOFT SRL, ceea ce nu garantează monitorizarea 

constantă a performanței și funcționalității structurilor rețelei sau controlul conținutului 

informațiilor transmise prin rețea. ENGSOFT SRL nu este responsabilă și nici nu este obligată 

să ia măsuri pentru a elimina orice informații și conținut ilegal care pot fi transmise de terți 

sau primite din orice motiv în cadrul Serviciului. 

3.6  Clientul va informa prompt ENGSOFT SRL cu privire la orice utilizare neautorizată a 

contului său, a cheilor de acces sau a oricărei alte încălcări de securitate a Serviciului. În caz 

de furt și/sau pierdere a cheilor de acces, trebuie să notificați imediat ENGSOFT SRL, astfel 

încât să asigure dezactivarea și înlocuirea acestora. 

3.7  Clientul poate acorda acces la serviciu și utilizarea GEOSTRU 365 doar angajaților sau 

colboratorilor săi, care s-au angajat în scris să respecte toate obligațiile care decurg din acest 

contract. Se înțelege că veți fi tras la răspundere în fața ENGSOFT SRL pentru orice încălcare 

a acestui contract sau a unui act ilegal sau ilicit comis de personalul dumneavoastră sau de 

asociații autorizați sau de alți utilizatori. ENGSOFT SRL isi rezervă dreptul de a lua măsuri 

legale împotriva clientului, în cazul în care acesta din urmă, încalcă orice mențiune din 

prezentul acord. 

3.8  Clientul va suporta toate costurile legate de echipamente electrice, electronice sau 

orice alt echipament, alte programe, servicii telefonice și/sau de rețea și orice altceva necesar 

pentru a accesa și utilizarea Serviciului.  

 

4 - OBLIGAȚIILE ENGSOFT SRL 

4.1  ENGSOFT SRL asigura în mod unitar funcționalitatea 24 de ore din 24, șapte zile pe 

săptămână, pe durata contractului în conformitate cu termenii acestui contract. ENGSOFT 

asigură mentenanța și asistența în intervalul orar de funcționare a biroului, de luni până 

vineri. 



 

4.2  ENGSOFT SRL nu are nicio legătură cu activitatea Clientului și nu este supusă 

obligațiilor de supraveghere privind utilizarea Serviciului de către client și a GEOSTRU 365.   

4.3  ENGSOFT SRL nu răspunde pentru datele, informațiile și conținutul introduse, 

transmise sau prelucrate de Client în GEOSTRU 365 și, în general, pentru utilizarea GEOSTRU 

365 de către Client. De asemenea își rezervă dreptul de a adopta orice inițiativă și acțiune, 

pentru a proteja propriile drepturi și interese și ale terților, inclusiv comunicarea către părțile 

interesate a datelor utile pentru a permite indicarea Clientului. 

4.4  ENGSOFT SRL nu răspunde pentru utilizarea făcută de clientul  GEOSTRU 365 în 

legătură cu situații de o importanță deosebită care implică, de exemplu, riscuri pentru alte 

servere, terțe părți și date ale terților. 

4.5  ENGSOFT SRL declară că este echipată cu instrumente pentru protejarea eficientă a 

securității informației din punct de vedere fizic, IT și organizațional. 

4.6  Clientul acceptă că răspunderea ENGSOFT SRL  pentru posibila furnizare incorectă a 

Serviciului se limitează la contravaloarea plătită de Client în ultimele 12 (douăsprezece) luni. 

Nu va datora nimic altceva ENGSOFT SRL  ca despăgubire, compensație sau alte garanții. 

4.7  ENGSOFT SRL nu va fi în niciun fel răspunzătoare pentru daunele indirecte pretinse 

de Client, cum ar fi scăderea veniturilor, pierderea datelor, scăderea cifrei de afaceri, 

pierderea șanselor. 

5 - ASISTENȚA 

5.1  Întreținerea, revizuirea și actualizarea periodică și evolutivă a GEOSTRU 365s sunt 

incluse în prezentul Acord de furnizare a serviciilor. ENGSOFT SRL nu are obligația de a 

actualiza și dezvolta în continuare GEOSTRU 365, dar vă va informa, prin alerte electronice, 

cu privire la actualizările și revizuirile emise cu referire la GEOSTRU 365.  Toate dispozițiile 

prezentului acord se aplică serviciului   GEOSTRU 365, astfel actualizat sau revizuit. 

5.2  Pe durata acestui contract, ENGSOFT SRL va oferi Clientului asistență în rezolvarea 

problemelor legate de acces și utilizarea Serviciului și de funcționarea și utilizarea GEOSTRU 

365.  Cererile de asistență și informațiile pot fi transmise, de preferință în scris, la datele de 

contact furnizate în formularul de comandă. Serviciile de sistență sunt furnizate de ENGSOFT 

SRL sau de angajații săi în timpul zilelor lucrătoare în timpul orelor indicate pe portalul de  

suport  geostru.eu, cu cea mai mare diligență și punctualitate, în concordață cu nevoile și 

angajamentele lor de muncă. Pentru a permite prestarea serviciilor, Clientului i se va solicita 

să furnizeze ENGSOFT SRL cheile de acces, dacă este necesar. ENGSOFT SRL nu garantează 

că, prin serviciile de suport, pot fi rezolvate toate problemele de acces și utilizare a Serviciului, 

de exploatare  și utilizare a GEOSTRU 365.  

5.3  Serviciile de suport nu includ alte activități decât rezolvarea problemelor de acces, 

funcționare și utilizare menționate anterior, cum ar fi de exemplu, modificări ale GEOSTRU 

365, dezvoltarea programelor personalizate, recuperarea arhivelor clienților, conectarea la 

diferite programe, intervenții la sediul Clientului. Aceste activități, precum și orice alte 



 

activități care nu sunt incluse în contractul de furnizare a Serviciului, vor fi furnizate de 

ENGSOFT SRL la tarifele în vigoare, care vor fi comunicate Clientului, la cererea acestuia. 

5.4  Cu excepția cazului în care se convine altfel în scris, ENGSOFT SRL nu va fi obligată să 

ofere Clientului instruire în ceea ce privește actualizările și revizuirile GEOSTRU 365. 

5.5  Cu excepția cazului în care se convine în scris, în formularul de comandă, instruirea 

personalului Clientului este exclusă din acest contract.  

5.6  ENGSOFT SRL nu va fi rrăspunzătoare în nici un fel pentru pierderea și deteriorarea 

datelor, informațiilor și conținutului prezente în GEOSTRU 365 în timpul assitenței 

menționate anterior și a serviciilor suplimentare. 

6 -  SUSPENDAREA SERVICIULUI 

6.1  Pe lângă cazul prevăzut la art. 2.4 și 2.7, ENGSOFT SRL poate, chiar și fără preaviz să 

suspende Serviciul dacă: 

6.1.1  Clientul încalcă orice prevedere a acestui contract, inclusiv anexele;  

6.1.2  ENGSOFT SRL are motive întemeiate să creadă că Serviciul este utilizat de terți 

neautorizați;  

6.1.3  Apar cazuri de forță majoră sau circumstanțe care, conform hotărârii 

necontestată a ENGSOFT SRL, se impune luarea de măsuri urgente, în special pentru 

rezolvarea problemelor de securitate și pentru prevenirea sau evitarea pericolelor pentru 

întreaga rețea sau pentru oameni sau lucruri; 

6.1.4  Clientul este implicat, în orice calitate, într-un litigiu juridic de natură civilă, 

penală și/sau  administrativă chiar și cu terți, în special atunci când litigiul se referă la Serviciu 

sau GEOSTRU 365;   

6.1.5  Suspendarea este solicitată de instanță. ENGSOFT SRL își rezervă dreptul de a 

restabili Serviciul atunci când consideră că, cauzele care au condus la suspendare au fost 

rezolvate și eliminate. 

6.2  În cazul suspendării Serviciului imputabil Clientului, perioada de suspendare nu va fi 

rambursată sau recuperată în niciun fel, iar  ENGSOFT SRL are dreptul la despăgubiri 

pentru daunele suferite din cauza conduitei Clientului. 

6.3  În cazul suspendării Serviciului imputabil ENGSOFT SRL, durata acestui contract va fi 

prelungită proporțional cu numărul de zile în care Serviciul a fost suspendat, fără ca, Clientul 

să poată solicita despăgubiri, rambursări sau compensații de orice fel. 

 

7 - GARANȚII 

7.1  ENGSOFT SRL garntează că Serviciul va fi furnizat și că GEOSTRU 365 funcționează în 

conformitate cu documentația ilustrativă. Clientul recunoaște că versiunea GEOSTRU 365 

utilizabilă prin intermediul Serviciului poate fi îmbunătățită și supusă actualizării și evoluției. 



 

7.2  ENGSOFT SRL nu garantează adecvarea Serviciului și GEOSTRU 365 pentru scopurile 

specifice ale Clientului și nici adaptabilitatea acestuia la realitatea și activitățile de afaceri ale 

companiei, care sunt responsabilitatea exclusivă a Clientului, care declară ca a primit 

ilustrarea detaliată a functionării și functionalității Serviciului și GEOSTRU 365 de la ENGSOFT 

SRL și că le-au considerat conforme cu nevoile sale profesionale. 

7.3  ENGSOFT SRL nu garantează că livrarea Serviciului și funcționarea  GEOSTRU 365 vor 

avea loc fără întreruperi sau erori sau, în orice caz, în toate combinațiile posibile de utilizare, 

nici că toate erorile sau defecte pot fi remediate. 

7.4  ENGSOFT SRL nu va fi responsabilă în niciun fel pentru defectarea sau utilizarea 

parțială a Serviciului și funcționăriii  GEOSTRU 365 cauzată de lipsa inițială sau viitoare a 

caracteristicilor tehnice. 

7.5  Responsabilitatea ENGSOFT SRL rămâne exclusă, cu excepția cazurilor de abatere și 

neglijență gravă, pentru daune de orice fel, inclusiv cele care decurg din utilizarea sau 

neutilizarea Serviciului, din utilizarea sau neutilizarea GEOSTRU 365, pierderea activității, 

pierderea datelor, suspendarea activității. În orice caz, răspunderea ENGSOFT SRL nu va 

depăși cuantumul taxei anuale de 50% plătită de Client. 

 

8 - CONTRAVALOAREA 

8.1  În vederea furnizării Serviciului, Clientul este obligat să plătească societății ENGSOFT 

SRL contravaloarea prevăzută în formularul de comandă, după cum este indicat. 

8.2  Clientul nu poate suspenda plata taxei din orice motiv, nici măcar  în cazul unor litigii 

privind furnizarea Serviciului și funcționarea GEOSTRU 365.   

8.3  Neplata taxei după termenul limită stabilit, de 15 (cincisprezece) zile, determină 

societatea ENGSOFT SRL de a suspenda Serviciul, fără a aduce atingere despăgubirilor 

pentru daune, și fără a aduce atingere dreptului său de a solicita îndeplinirea sau rezilierea 

acestui contract prin comunicare electronică (e-mail), la același e-mail utilizat în timpul 

înregistrării la Serviciu de către utilizator, fără a fi nevoie de o notificare formală. 

 

9 - DURATA – REZILIERE 

9.1  Cu excepția cazului în care se convine altfel în scris, în formularul de comandă, acest 

contract durează un an de la data trimiterii cheilor de acces, fără reînnoire tacită pentru 

aceeași durată la expirarea acestuia.   

9.2  ENGSOFT SRL poate rezilia acest contract cu efecte imediate în cazul nerespectării 

înștiințării adresate Clientului, indicând termenul de 10 (zece) zile pentru respectarea 

celorlalte obligații menționte în contract. 

 

 

 



 

10 - PROPRIETATE INTELECTUALĂ 

10.1  Clientul este obligat să utilizeze Serviciul în conformitate cu drepturile de proprietate 

intelectuală a ENGSOFT SRL. 

10.2  Acest contract nu implică cedarea către Client a niciunui drept de proprietate asupra 

GEOSTRU 365.   ENGSOFT SRL este unicul deținător al drepturilor de proprietate, inclusiv 

drepturile intelectuale, asupra GEOSTRU 365, precum și a drepturilor morale și cele de 

utilizare economică, inclusiv dreptul de a efectua traducerea, adaptarea, transformarea, 

modificarea și distribuirea sub orice formă și fără limitare, inclusiv vânzarea și închirierea 

copiilor și a versiunilor sale modificate sau actualizate. Proprietatea asupra tuturor codurilor 

de obiecte și a tuturor codurilor sursă ale GEOSTRU 365 rămâne a ENGSOFT SRL, precum și 

a tuturor elementelor, componentelor, aplicațiilor, versiunilor, dezvoltărilor, actualizărilor și 

software-ului conectat sau derivat din GEOSTRU 365, posibil utilizabil de către Client prin 

intermediul Serviciului. 

 

10.3  Acest contract nu acordă Clientului niciun drept final sau titlu definitiv asupra 

GEOSTRU 365.  Cu excepția cazului în care se convine altfel în scris, Clientul nu va putea să 

îl licențieze sau să permită procesarea sau transferul în alt mod sau să pună GEOSTRU 365 

la dispoziția terților, atât contra cost, cât și gratuit. Clientul nu va putea reproduce, traduce, 

adapta, transforma, modifica GEOSTRU 365 sau orice parte conținută în acesta, nici nu va 

putea realiza sau permite descompunerea sau dezinstalarea acestuia și nici nu poate instrui 

terții să efectueze astfel de activități. Nici măcar Clientul nu va putea face copii de rezervă 

sau de arhivare ale GEOSTRU 365 în scopuri de backup. 

10.4  Toate tehnicile, algoritmii și procedurile conținute în GEOSTRU 365 și în documentația 

aferentă  sunt informații confidențiale deținute de ENGSOFT SRL. 

10.5 Toate mărcile înregistrate și neînregistrate referitoare la GEOSTRU 365 și 

ENGSOFT SRL rămân exclusive acesteia din urmă, fără ca, Clientul să aibă drepturi asupra 

acestora, conform prezentului contract. 

10.6  ENGSOFT SRL, în cazul în care ia cunoștință de utilizări necorespunzătoare ale 

GEOSTRU 365 sau de încălcarea interdicțiilor prevăzute în acest acord, poatei rezilia acest 

contract, fără a fi necesară o notificare formală, doar o notificare scrisă care va fi trimisă prin  

e-mail, la adresa utilizată în timpul înregistrării la Serviciu, cu dreptul de a reține definitiv 

contravaloarea achitată, ca despăgubire parțială pentru daunele suferite, și de a solicita 

daune suplimentare. 

11 - LEGEA APLICABILĂ ȘI JURISDICȚIA 

11.1  Acest contract este reglementat de legislația statului român. 

11.2  Orice litigiu Între părți cu privire la interpretarea, valabilitatea, executarea și rezilierea 

acestui contract este  de competența exclusivă a instanței  din Cluj-Napoca (Romania). 

 

 



 

12 - DIVERSE 

 

12.1  Acest contract este o expresie integrală și completă a acordurilor dintre părți și 

înlocuiește complet orice înțelegere anterioară, scrisă sau verbală, care a avut loc între ele. 

Orice modificare a acestui contract trebuie semnată de ambele părți. 

12.2  Eventuala nulitate a uneia sau mai multor clauze ale prezentului contract nu va duce 

la nulitatea contractului în ansamblu, cu excepția cazului în care pățile nule sunt de natură 

esențială. 

12.3  Clientului i se interzice atribuirea acestui contract către terți, fără acordul prealabil 

scris al ENGSOFT SRL. 

13 - CONFIDENȚIALITATE 

13.1  Părțile semnează acest contract prin care confirmă reciproc primirea informațiilor 

privind prelucrarea datelor în temeiul art. 13 din Regulamentul UE 679/2016. Părțile se 

autorizează reciproc să comunice profesioniștilor de încredere sau autorităților competente, 

datele necesare pentru cconformitatea legală și aspectele administrative sau juridice care 

sunt relevante pentru gestionarea raportului. 

13.2  Clientul este  singurul deținător în temeiul Regulamentului european UE679/2016, al 

prelucrării datelor introduse sau prelucrate în contul său de acces la GEOSTRU 365, cu 

excepția  ENGSOFT SRL. 

 

Data _________________ și locul _______________ 

 

Client             ENGSOFT SRL 

(Reprezentant legal) 

 

 

 

 

 

 

Părțile declară că aprobă în mod specific clauzele menționate la articolul 1 (Obiect), 2 (Modul 

în care Serviciul este furnizat și utilizat), 3 (Obligațiile clientului), 4 (Obligațiile ENGSOFT SRL), 

5 (Asistență), 6 (Suspendarea serviciului), 7 (Garanții), 8 (Contravaloare), 9 (Durată – Reziliere), 

10 (Proprietate intelectuală), 11 (Lege aplicabilă și jurisdicție), 12(Diverse), 13 

(Confidențialitate). 

 

 

Data _________________ și locul _______________ 

 

Client              ENGSOFT SRL 

         (Reprezentant legal) 


