
CONTRACT DE LICENŢĂ PENTRU SOFTWARE MICROSOFT, ÎNCHEIA T CU PRODUCĂ TORUL 

COMPUTERULUI SA U CU PARTEA CARE A INSTALA T PRODUSUL SOFTWARE  

WINDOWS 8 

Mulţumim că aţi ales un computer pe care este preinstalat Microsoft Windows 8. Acesta este un contract 

de licenţă între dvs. şi producătorul computerului sau partea care a instalat produsul software, care 

distribuie produsul software Windows 8 împreună cu computerul. Prezentul contract descrie drepturile 

dvs. privind utilizarea produsului software Windows 8. Pentru confortul dvs., am organizat acest contract 

în două părţi. Prima parte include termenii introductivi prezentaţi sub formă de întrebări şi răspunsuri; 

urmează Termenii suplimentari şi Garanţia limitată, care conţin mai multe detalii. Se recomandă să 

parcurgeţi întregul contract, inclusiv termenii la care se face trimitere, deoarece toţi termenii sunt 

importanţi şi alcătuiesc împreună acest contract care vi se aplică. Puteţi să consultaţi termenii la care se 

face trimitere, dacă introduceţi linkul de redirecţionare în fereastra browserului, după ce începe să se 

execute produsul software. Termenii suplimentari conţin o clauză compromisorie obligatorie şi o 

clauză de renunţare la acţ iunile colective în justiţ ie. Dacă locuiţ i în Statele Unite ale A mericii, 

aceste clauze vă afectează drepturile privind soluţ ionarea unei dispute cu producătorul sau 

cu partea care a instalat produsul software ori cu Microsoft şi, prin urmare, trebuie să le cit iţi 

cu atenţie. 

Acceptarea acestui contract sau utilizarea produsului software reprezintă acordul dvs. cu 

privire la toţi aceşti termeni şi, de asemenea, reprezintă consimţământul dvs. pentru 

transmiterea anumitor informaţii în momentul act ivării şi pentru caracteristicile pe bază de 

acces la internet ale produsului software. Dacă nu acceptaţi şi nu respectaţi aceşti termeni, 

nu aveţi dreptul să utilizaţi produsul software sau caracterist icile sale. În schimb, puteţi 

contacta producătorul sau partea care a instalat produsul software pentru a afla ce politică de restituiri 

practică şi a restitui produsul software sau computerul, în vederea obţinerii unei rambursări sau a unui 

credit conform respectivei politici. Trebuie să vă conformaţi respectivei politici, care, în vederea 

rambursării, vă poate solicita să restituiţi produsul software împreună cu întregul computer pe care este 

instalat acesta. 

Cum pot să utilizez produsul software?  Produsul software nu este vândut, ci se află sub licenţă de 

utilizare. În baza prezentului contract, vă acordăm dreptul să instalaţi şi să executaţi o copie, numai pe 

computerul împreună cu care aţi achiziţionat produsul software (computerul cu licenţă), pentru utilizarea 

de către o singură persoană la un moment dat şi numai dacă respectaţi toţi termenii prezentului contract. 

Produsul software nu este licenţiat pentru a fi util izat ca produs software de tip server sau pentru 

găzduire în scopuri comerciale. De exemplu, nu puteţi să puneţi la dispoziţie produsul software pentru 

utilizarea simultană de către mai mulţi utilizatori dintr-o reţea. Pentru informaţ ii suplimentare referitoare 

la scenarii privind utilizatori multipli şi virtualizare, consultaţi Termenii suplimentari.  

Pot să fac o copie de rezervă? Da, aveţi dreptul să faceţi o singură copie de rezervă a produsului 

software şi să utilizaţi copia de rezervă respectivă după cum se descrie mai jos.  

Pot să transfer produsul software unui alt ut ilizator? Aveţi dreptul să transferaţi produsul software 

direct unui alt utilizator, numai împreună cu respectivul computer pentru care s-a acordat licenţa. 

Transferul trebuie să includă produsul software, dovada achiziţionării şi, dacă se furnizează împreună cu 

un computer, o etichetă care atestă autenticitatea sistemului Windows, de exemplu, eticheta certificatului 

de autenticitate, inclusiv cheia de produs.  Nu aveţi dreptul să păstraţi nicio copie a produsului software şi 

nicio versiune anterioară. Înainte de un transfer permis, celălalt utilizator trebuie să accepte faptul că 

prezentul contract este valabil pentru transferul şi utilizarea produsului software.  

Cum funcţ ionează activarea prin internet? Prima dată când vă conectaţi la internet în timpul 

utilizării produsului software, acesta va contacta automat compania Microsoft sau afiliaţii săi pentru 



a confirma că produsul software este original şi că licenţa este asociată cu respectivul computer pentru 

care s-a acordat licenţa. Acest proces se numeşte „activare”. Dat fiind că procesul de activare este 

destinat identificării modificărilor neautorizate ale funcţiilor de licenţiere sau activare ale produsului 

software şi prevenirii utilizării fără licenţă a produsului software, nu aveţ i dreptul să ocoliţ i sau să 

evitaţi activarea. 

Produsul software colectează informaţiile mele personale?  Dacă vă conectaţi computerul 

la internet, este posibil ca anumite caracteristici ale produsului software să se conecteze la sistemele 

informatice ale Microsoft sau ale furnizorilor de servicii pentru a trimite şi a primi informaţii, inclusiv 

informaţii personale. Este posibil să nu primiţi întotdeauna o notificare separată la realizarea conexiunilor. 

Dacă optaţi să alegeţi oricare din aceste caracteristici, sunteţi de acord să trimiteţi şi să primiţi aceste 

informaţii atunci când utilizaţi caracteristica respectivă. Multe dintre aceste caracteristici pot fi dezactivate 

sau puteţi alege să nu le utilizaţi.  

Cum utilizează Microsoft informaţiile dvs.? Microsoft utilizează informaţiile colectate prin 

caracteristicile produsului software pentru a face upgrade sau a remedia produsul software ori pentru 

a-şi îmbunătăţi în alt mod produsele şi serviciile. În anumite circumstanţe, Microsoft partajează 

informaţiile cu alte persoane. De exemplu, Microsoft partajează rapoartele de erori cu distribuitorii 

relevanţi de produse hardware şi software, astfel încât aceştia să poată utiliza informaţiile pentru a 

îmbunătăţi modul în care produsele lor funcţionează împreună cu produsele Microsoft.  Sunteţi de acord 

că Microsoft are dreptul să utilizeze şi să dezvăluie informaţiile în conformitate cu Angajamentul de 

respectare a confidenţialităţ ii Microsoft, disponibil la adresa go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=190175.  

La ce se aplică prezentul contract? Prezentul contract (inclusiv toţi termenii licenţei imprimaţi pe 

hârtie care însoţesc produsul software) se aplică produsului software, suportului fizic pe care aţi  primit 

produsul software (dacă este cazul) şi actualizărilor, suplimentelor şi serviciilor Microsoft pentru produsul 

software, cu excepţia cazului în care acestea sunt însoţite de alţi termeni. De asemenea, este valabil 

pentru aplicaţiile Windows care însoţesc Windows 8 şi care sunt separate de caracteristicile produsului 

software. Termenii licenţei standard pentru aplicaţii, disponibili la go.microsoft.com/fwlink/?linkid=246694  

(Termenii de utilizare pentru Magazinul Windows), se aplică oricăror aplicaţii preinstalate care nu 

constituie aplicaţii Windows, cu excepţia cazului în care sunt furnizaţi alţi termeni împreună cu 

respectivele aplicaţii.  

Există lucruri referitoare la produsul software care nu-mi sunt permise? Da. Dat fiind că 

produsul software este acordat sub licenţă, nu vândut, producătorul sau partea care îl instalează şi 

Microsoft îşi rezervă toate drepturile (cum ar fi drepturile prevăzute în legislaţia privind proprietatea 

intelectuală) care nu sunt acordate în mod expres prin prezentul contract. În special, această licenţă 

nu vă acordă drepturile următoare, iar dvs. nu aveţi dreptul:  să utilizaţi sau să virtualizaţi separat 

caracteristicile produsului software; să publicaţi, să copiaţi (cu excepţia copiei de rezervă permise), 

să închiriaţi, să daţi în leasing sau să împrumutaţi produsul software; să transferaţi produsul software 

(cu excepţiile permise în prezentul contract); să încercaţi să evitaţi măsurile tehnice de protecţie ale 

produsului software sau să efectuaţi operaţiuni de inginerie inversă, să decompilaţi ori să dezasamblaţi 

produsul software, cu excepţia cazului în care legislaţia ţării în care locuiţi permite acest lucru, chiar şi în 

situaţia în care acesta nu este permis prin prezentul contract. În cazul respectiv, aveţi dreptul să 

procedaţi numai în limita permisă de legislaţie. Atunci când utilizaţi caracteristicile pe bază de acces la 

internet sau produsul software Microsoft pentru siguranţa familiei, nu aveţi dreptul să utilizaţi 

caracteristicile respective în niciun mod care ar putea influenţa utilizarea lor de către orice altă persoană; 

de asemenea, nu aveţi dreptul să încercaţi să obţineţi accesul la niciun serviciu, date, cont sau reţea 

într-un mod neautorizat.  

TERMENI SUPLIMENTARI 

1. Drepturile acordate prin licenţă şi scenariile privind utilizatori mult ipli 



a. Computerul. În prezentul contract „computer" înseamnă un sistem hardware (fizic sau virtual), 

dotat cu un dispozitiv intern de stocare, capabil să execute produsul software. O partiţie hardware 

sau un sistem blade se consideră un computer. Produsul software este licenţiat pentru a fi executat pe 

maximum un procesor de pe computerul cu licenţă.  

b. Versiunile multiple. Produsul software are versiuni multiple (cum ar fi versiunile pe 32 de biţi şi pe 

64 de biţi), iar dvs. aveţi dreptul să instalaţi numai câte una dintre acele versiuni, pe rând. Instalarea 

versiunii Windows 8 pe 32 de biţi pe acest sistem necesită o schimbare a setărilor BIOS la modul BIOS 

pentru versiunile de tip vechi. Dacă reveniţi la versiunea Windows 8 pe 64 de biţi de la versiunea 

Windows 8 pe 32 de biţi, trebuie să reveniţi la setările de BIOS iniţiale. Dacă nu reveniţi la aceste setări 

de BIOS cânt treceţi înapoi la versiunea pe 64 de biţi, următoarele caracteristici Windows 8 nu vor 

funcţiona, întrucât se bazează pe bootarea în modul UEFI:  

· bootarea securizată,  

· experienţa de bootare fără probleme,  

· deblocarea în reţea pentru Bitlocker pentru un computer cu Trusted Platform Module (TPM); şi  

· compatibilitatea cu eDrive.  

Revenirea la modul UEFI va necesita reformatarea hard diskului. Se vor pierde toate datele şi setările 

personale. Vă recomandăm insistent să realizaţi copii de rezervă ale datelor înainte de a reven i la 

modul UEFI. 

c. Conexiunile multiple sau grupate. Produsele hardware sau software pe care le utilizaţi pentru 

a multiplexa sau a grupa conexiunile ori pentru a reduce numărul de dispozitive sau de utilizatori care 

accesează sau utilizează produsul software nu reduc numărul de licenţe de care aveţi nevoie.  Aveţi 

dreptul să utilizaţi astfel de produse hardware sau software numai dacă deţineţi o licenţă pentru 

fiecare copie a produsului software utilizat.  

d. Conexiunile la dispozitive. Aveţi dreptul să permiteţi unui număr maxim de 20 de alte dispozitive să 

acceseze produsul software instalat pe computerul cu licenţă, cu scopul de a utiliza servicii le privind 

fişierele, serviciile de tipărire, servicii le Internet Information Services, Internet Connection Sharing şi 

serviciile de telefonie de pe computerul cu licen ţă. Aveţi dreptul să permiteţi unui număr nelimitat de 

dispozitive să acceseze produsul software de pe computerul cu licenţă în scopul sincronizării datelor între 

dispozitive. Această secţiune nu prevede, însă, că aveţi dreptul să instalaţi produsul software sau să 

utilizaţi funcţia principală a acestuia (în afara caracteristicilor enumerate în această secţiune) pe oricare 

dintre aceste alte dispozitive.  

e. Utilizarea într-un mediu virtual. Dacă utilizaţi produse software de virtualizare pentru a crea unul 

sau mai multe computere virtuale pe un singur sistem hardware de computer, fiecare computer virtual, 

precum şi computerul fizic, sunt considerate computere separate în cadrul acestui contract.  Această 

licenţă vă permite să instalaţi doar o singură copie a produsului software pentru a fi utilizată pe un singur 

computer, indiferent dacă acesta este fizic sau virtual. Dacă doriţi să utilizaţi produsul software pe mai 

multe computere virtuale, trebuie să obţineţi copii separate ale produsului software, precum ş i o licenţă 

separată pentru fiecare copie. Este posibil ca, atunci când se utilizează într-un mediu virtual, conţinutul 

protejat prin tehnologia de administrare a drepturilor digitale sau prin orice altă tehnologie de criptare 

a întregului volum al unităţii de disc, să fie mai puţin securizat într-un mediu virtual.  

f. Accesul de la distanţă . Produsul software conţine tehnologii Desktop la distanţă şi Asistenţă la 

distanţă care permit ca produsele software sau aplicaţii le instalate pe computerul cu licenţă să fie 

accesate de la distanţă de pe alte dispozitive.  



· Desktop la distanţă. Tehnologia Desktop la distanţă sau tehnologiile similare sunt licenţiate 

pentru transmisie în exterior de la acest computer. Aveţi dreptul să accesaţi de pe acest computer 

anumite ediţii ale produsului software care se execută pe un pc gazdă cu licenţă separată, utilizând 

Desktop la distanţă.  

·Asistenţa la distanţă . Aveţi dreptul să utilizaţi tehnologia Asistenţă la distanţă sau tehnologii 

similare pentru a partaja o sesiune activă, fără să obţineţi nicio licenţă suplimentară pentru 

produsul software. Asistenţa la distanţă îi permite unui utilizator să se conecteze direct 

la computerul altui utilizator, de regulă pentru a corecta probleme.  

2. Arbitrajul obligatoriu şi renunţarea la acţ iunile colect ive în justiţ ie  

a. Aplicabilitatea. Această Secţiune 2 se aplică oricărei dispute, DAR NU INCLUDE O DISPUTĂ 

REFERITOARE LA IMPUNEREA ORI VALIDITA TEA DREPTURILOR DE PROPRIETA TE 

INTELECTUA LĂ ALE DVS., ALE PRODUCĂ TORULUI ORI ALE PĂRŢII CARE A INSTA LAT 

PRODUSUL SOFTWA RE SA U ALE ORICĂRUIA DINTRE LICENŢIA TORII NOŞTRI. Dispută 

înseamnă orice dispută, acţionare în justiţie sau altă controversă între dvs. şi producător sau partea care 

a instalat produsul software ori între dvs. şi Microsoft, referitoare la produsul software (inclusiv la preţul 

acestuia) sau la prezentul contract, pe temei legat de contract, garanţie, delict, statut, reglementare, 

ordonanţă sau orice alt temei legal ori echitabil.  Termenului „Dispută” i se va conferi cel mai amplu sens 

posibil şi permis de lege.  

b. Notificarea de dispută. În cazul unei dispute, dvs. sau producătorul ori partea care a instalat 

produsul software trebuie să trimiteţi celeilalte părţi o Notificare de Dispută, adică o declaraţie scrisă 

care include numele, adresa şi informaţiile de contact ale părţii care o emite, faptele care au condus la 

dispută şi măsurile compensatorii solicitate.  Trimiteţi notificarea prin serviciul poştal producătorului sau 

părţii care a instalat produsul software, în atenţia departamentului juridic. Producătorul sau partea care 

a instalat produsul software va trimite orice Notificare de Dispută prin serviciul poştal la adresa dvs., dacă 

este disponibilă, sau la adresa dvs. de e-mail. Dvs. şi producătorul sau partea care a instalat produsul 

software veţi încerca să rezolvaţi orice dispută prin negociere neoficială în decurs de 60 de zile de la data 

trimiterii Notificării de Dispută. După 60 de zile, dvs. sau producătorul ori partea care a instalat produsul 

software puteţi să începeţi arbitrajul.  

c. Instanţa pentru procese minore. De asemenea, puteţi să judecaţi orice dispută în instanţa pentru 

procese minore din judeţul dvs. de reşedinţă sau din locaţia sediului principal al producătorului ori al părţii 

care a instalat produsul software, dacă disputa îndeplineşte toate condiţiile pentru a fi prezentată în faţa 

instanţei pentru procese minore. Puteţi să judecaţi o dispută în instanţa pentru procese minore, indiferent 

dacă mai întâi aţi negociat neoficial sau nu.  

d. Arbitrajul obligatoriu. Dacă dvs. şi producătorul sau partea care a instalat produsul 

software ori Microsoft nu soluţ ionaţi o dispută prin negociere neoficială sau în instanţa 

pentru procese minore, orice alt efort de soluţionare a disputei se va desfăşura exclusiv 

prin arbitrajul obligatoriu. Renunţaţi la dreptul de a judeca (sau de a part icipa în calitate 

de parte sau de membru al unui colect iv) orice dispută în instanţă înaintea unui judecător 

sau juriu. În schimb, toate disputele vor fi rezolvate înaintea unui arbitru neutru, a cărui decizie va fi 

definitivă, cu excepţia unui drept de apel limitat în baza Legii federale a arbitrajului (Federal Arbitration 

Act). Orice instanţă cu drept de jurisdicţie asupra părţilor poate aplica decizia arbitrului.  

e. Renunţarea la acţiunile colective în justiţie. Toate procedurile de rezolvare sau judecare 

a unei dispute în orice tribunal se vor desfăşura doar la nivel individual.  Nici dvs. şi nici 

producătorul sau partea care a instalat produsul software ori Microsoft  nu veţi încerca 

să transformaţi nicio dispută într-o acţiune colectivă în justiţ ie, ca acţiune privată a 

procurorului general sau în nicio altă procedură în care oricare dintre părţi acţionează sau 



îşi propune să acţioneze în capacitate de reprezentare. Niciun arbitraj şi nicio procedură 

nu se va combina cu alte arbitraje sau proceduri fără consimţământul scris în prealabil al 

tuturor părţilor implicate în toate arbitrajele sau procedurile vizate.  

f. Procedurile de arbitraj. Toate arbitrajele vor fi realizate de Asociaţia americană de arbitraj („AAA” – 

American Arbitration Association) în conformitate cu Regulile pentru arbitrajul comercial (Commercial 

Arbitration Rules). Dacă sunteţi o persoană individuală şi utilizaţi produsul software în scopuri personale 

sau la domiciliu ori dacă valoarea disputei nu depăşeşte suma de 75.000 USD, indiferent dacă sunteţi o 

persoană individuală sau indiferent de modul în care utilizaţi produsul software, se vor aplica, de 

asemenea, Procedurile suplimentare pentru disputele referitoare la consumatori (Supplementary 

Procedures for Consumer-Related Disputes) ale AAA. Pentru a începe procedura de arbitraj, trimiteţi un 

formular de cerere de arbitraj în conformitate cu Regulile pentru arbitrajul comercial (Commercial 

Arbitration Rules). Puteţi solicita o audiere în persoană sau prin telefon urmând regulile AAA . În cazul 

disputelor a căror valoare nu depăşeşte 10.000 USD, toate audierile vor fi prin telefon, exceptând cazul în 

care arbitrul consideră necesară o audiere în persoană. Pentru informaţii suplimentare, consultaţi adr.org 

sau apelaţi 1-800-778-7879. Sunteţi de acord să începeţi arbitrajul doar în judeţul dvs. de reşedinţă sau 

în locaţia sediului principal al producătorului ori al părţii care a instalat produsul software.  Producătorul 

sau partea care a instalat produsul software este de acord să înceapă arbitrajul doar în judeţul dvs. de 

reşedinţă. Arbitrul vă poate acorda în mod individual aceleaşi măsuri reperatorii pe care vi le poate acorda 

o instanţă judecătorească. Arbitrul poate emite o hotărâre constatatoare sau o dispoziţie de interdicţie 

numai individual, pentru dvs., şi numai în măsura necesară pentru soluţionarea cazului dvs. individual.  

g. Onorariile şi stimulentele de arbitraj. 

i. Disputele cu o valoare maximă de 75.000 USD. Producătorul sau partea care a instalat 

produsul software va rambursa imediat taxele de procesare şi va achita onorariile şi costurile 

AAA şi ale arbitrului. Dacă refuzaţi ultima ofertă de înţelegere pe care producătorul sau partea 

care a instalat produsul software o formulează în scris înainte de numirea arbitrului („ultima 

ofertă în scris”), soluţionarea disputei rămâne la decizia arbitrului („decizie”), iar arbitrul vă 

acordă măsuri compensatorii care depăşesc ultima ofertă în scris, producătorul sau partea 

care a instalat produsul software vă va acorda trei stimulente: (1) va plăti suma mai mare 

dintre valoarea stabilită prin decizie sau 1.000 USD; (2) va plăti dublul onorariilor rezonabile 

ale avocaţilor dvs., dacă există; şi (3) va rambursa toate cheltuieli le rezonabile (inclusiv 

onorariile şi costurile legate de martori în calitate de experţi) suportate de avocatul dvs. în urma 

investigării, pregătirii şi urmăririi procedurilor pentru cazul dvs. de arbitraj. Arbitrul va stabili 

sumele. 

ii. Disputele cu o valoare de peste 75.000 USD. Plata taxelor de procesare şi a onorariilor 

şi costurilor AAA şi ale arbitrului se va supune regulilor AAA.  

iii. Disputele care implică orice sumă. În orice procedură de arbitraj pe care o iniţiaţi, producătorul 

sau partea care a instalat produsul software va solicita plata onorariilor şi costurilor AAA şi 

ale arbitrului sau plata taxelor dvs. de procesare pe care le-a rambursat, numai dacă arbitrul 

consideră că arbitrajul este neîntemeiat sau solicitat dintr-un motiv inadecvat. În orice 

procedură de arbitraj pe care o iniţiază, producătorul sau partea care a instalat produsul 

software va achita toate taxele de procesare, precum şi onorariile şi costurile AAA şi ale 

arbitrului. Producătorul sau partea care a instalat produsul software nu va solicita achitarea 

de către dvs. a onorariilor sau a cheltuielilor sale cu avocaţii în niciun caz de arbitraj. 

Onorariile şi cheltuielile nu sunt luate în calcul la stabilirea valorii unei dispute. 

h. Pretenţiile sau disputele trebuie iniţiate în decurs de un an. În măsura permisă de lege, fiecare 

pretenţie sau dispută rezultată în conformitate cu prezentul contract, căreia i se aplică prevederile 

Secţiunii 2, trebuie să fie iniţiată în decurs de un an în instanţa pentru procese minore (Secţiunea 2.c) 



sau în arbitraj (Secţiunea 2.d). Perioada de un an începe de la data primei înregistrări a pretenţiei sau 

disputei. În cazul în care pretenţia sau disputa nu este depusă în decurs de un an, aceasta va fi 

eliminată definitiv. 

i. Nulităţi parţiale. În cazul în care clauza de renunţare la acţiunile colective în justiţie de la Secţiunea 

2.e este considerată ilegală sau inaplicabilă pentru întreaga dispută sau pentru părţi ale acesteia, atunci 

Secţiunea 2 nu se va aplica părţilor respective. În schimb, părţile respective vor fi separate şi trimise către 

o instanţă de judecată, iar părţile rămase vor continua arbitrajul. Dacă orice altă prevedere a Secţiunii 2 

este considerată ilegală sau inaplicabilă, prevederea respectivă va fi separată, iar restul Secţiunii 2 va 

rămâne valabil şi în vigoare.  

j. Beneficiar terţă parte. Microsoft Corporation nu constituie o parte contractantă în baza acestui 

contract, ci este un beneficiar terţă parte al acordului dintre dvs. şi producător sau par tea care a instalat 

produsul software de a soluţiona disputele prin negociere neoficială sau arbitraj. Dacă disputa dvs. este 

cu Microsoft, Microsoft este de acord să întreprindă tot ceea ce producătorul sau partea care a instalat 

produsul software acceptă să întreprindă în Secţiunea 2, iar dvs. sunteţi de acord să întreprindeţi faţă 

de Microsoft tot ceea ce vi se impune prin Secţiunea 2 să întreprindeţi faţă de producător sau de partea 

care a instalat produsul software. Expediaţi prin serviciul poştal o Notificare de Dispută cu Microsoft către 

Microsoft Corporation, ATTN: LCA ARBITRATION, One Microsoft Way, Redmond, WA 98052-6399, USA. 

Puteţi iniţia un arbitraj sau un caz împotriva Microsoft în instanţa pentru procese minore în judeţul dvs. 

De reşedinţă sau în King County, Washington.  

3. ALEGEREA LEGISLA ŢIEI 

Legislaţia statului sau a ţării în care locuiţi guvernează toate pretenţiile şi disputele apărute în baza 

prezentului contract, inclusiv pretenţiile referitoare la încălcarea contractului şi pretenţiile apărute 

în baza legilor naţionale privind protecţia consumatorului, concurenţa neloială, garanţia implicită, 

îmbogăţirea fără just temei şi delictele. Dacă aţi achiziţionat produsul software în orice altă ţară, sunt 

valabile legile ţării respective. Prezentul contract descrie anumite drepturi legale. Este posibil ca legile 

statului sau ţării dvs. să vă acorde alte drepturi, inclusiv drepturi de consumator. De asemenea, este 

posibil să beneficiaţi de drepturi în legătură cu partea de la care aţi achiziţionat produsul software. 

Prezentul contract nu modifică aceste alte drepturi, dacă legislaţia statului sau ţării dvs. nu permite 

acest lucru. 

4. ACTIVAREA 

a. Mai multe informaţii despre modul în care funcţionează activarea. Produsul software vă va notifica  

dacă o copie instalată a acestuia are licenţa corectă.  În timpul activării, produsul software îi va transmite 

companiei Microsoft informaţii despre software şi despre computer. Aceste informaţii includ: versiunea, 

limba şi cheia de produs a produsului software; adresa Internet Protocol a computerului; şi informaţii 

derivate din configuraţia hardware a computerului.  Pentru informaţii suplimentare despre activare, 

consultaţi pagina go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=190175. În cazul în care computerul cu licenţă este 

conectat la internet, produsul software se va conecta automat la Microsoft pentru activare. De asemenea, 

puteţi activa produsul software manual, prin internet sau telefon. În oricare dintre cazuri, este posibil 

să apară costuri aferente conexiunii la internet şi convorbirilor telefonice.  

b. Reactivarea. Este posibil ca unele modificări ale componentelor computerului dvs. sau produsul 

software să necesite reactivarea produsului software. 

c. Activarea nereuşită. Dacă, în timpul activării sau al reactivării online, se constată că funcţiile 

de licenţiere sau activare ale produsului software sunt contrafăcute, licenţiate incorect sau includ 

modificări neautorizate, activarea nu va reuşi, iar produsul software va încerca să se repare singur, 

înlocuind orice produs software Microsoft corupt cu un produs software Microsoft original. Produsul 



software vă va notifica dacă respectiva copie instalată a acestuia este licenţiată incorect sau include 

modificări neautorizate. În plus, este posibil să primiţi mementouri privind obţinerea unei copii cu 

licenţă corespunzătoare a produsului software. Este posibil să nu puteţi obţine anumite actualizări 

şi upgrade-uri de la Microsoft, în cazul în care se constată că respectiva copie a produsului software 

pe care o deţineţi este licenţiată incorect.  

d. Particularizarea. Unele dintre informaţii le colectate în timpul activării sunt trimise la Microsoft 

după activare pentru a vă oferi servicii particularizate.  De exemplu, servicii precum Tehnologia Windows 

de raportare a erorilor şi Magazinul Windows trimit unele dintre aceste informaţii pentru a furniza servicii 

particularizate pentru tipul de hardware de computer pe care se execută acest produs software. În mod 

similar, şi serviciul de conturi Microsoft poate să trimită unele dintre aceste informaţii pentru a simplifica 

crearea conturilor Microsoft. Pentru informaţii suplimentare, consultaţi pagina 

go.microsoft.com/fwlink/?LinkID=190175.  

5.CARACTERISTICILE PE BA ZĂ DE ACCES LA INTERNET; VIAŢĂ PRIVA TĂ  

Caracteristicile următoare ale produsului software utilizează protocoale internet, care transmit 

către Microsoft (sau furnizorilor săi ori furnizorilor săi de servicii) informaţii despre computer, cum ar 

fi adresa dvs. Internet Protocol, tipul sistemului de operare şi al browserului,  denumirea şi versiunea 

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

produsul software. Microsoft utilizează aceste informaţii pentru a vă pune la dispoziţie caracteristicile pe 

bază de acces la internet, în conformitate cu Angajamentul de respectare a confidenţialităţii pentru 

Windows 8, disponibil la adresa go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=190175.  Este posibil ca anumite 

caracteristici pe bază de acces la internet să fie furnizate la o dată ulterioară prin serviciul Microsoft 

Windows Update, dacă, de  exemplu, achiziţionaţi o aplicaţie care se bazează pe unul dintre acele servicii.  

a. Windows Update. Dacă utilizaţi serviciul Windows Update din cadrul produsului software, pentru 

buna funcţionare a serviciului, vor fi necesare periodic actualizări sau descărcări pentru serviciul Windows 

Update, iar acestea vor fi descărcate şi instalate fără altă notificare către dvs.  

b. Tehnologia Windows de administrare a drepturilor digitale. Anumiţi proprietari de conţinut 

utilizează tehnologia Windows de administrare a drepturilor digitale (Windows Digital Rights 

Management – WDRM) pentru a-şi proteja drepturile de autor şi alte drepturi de proprietate intelectuală, 

inclusiv prin dezactivarea capacităţii produsulu i software de a reda conţinutul protejat în cazul în care 

WDRM înregistrează erori. Sunteţi de acord că Microsoft are dreptul să includă o listă de revocări odată 

cu licenţele. 

c. Windows Media Player. Atunci când utilizaţi Windows Media Player, acesta verifică la Microsoft 

dacă există servicii online compatibile de redare de muzică în regiunea dvs., precum şi versiuni noi 

ale playerului. Aveţi dreptul să util izaţi Windows Media Player doar conform prevederilor de la adresa 

go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=104605. 

d. Windows Defender. Dacă este activat, Windows Defender va căuta în computerul dvs. multe tipuri 

de programe software rău intenţionate, inclusiv viruşi, programe de tip „worms” „bots”, „rootkits”, 

„spyware”, „adware” şi alte produse software potenţial nedorite. Dacă la prima utilizarea a produsului 

software alegeţi setările de securitate „recomandate”, programele rău intenţionate şi alte produse 

software potenţial nedorite, evaluate ca prezentând risc „mare” sau „grav”, vor fi eliminate automat.  

În urma acestei eliminări, este posibil ca alte produse software de pe computerul dvs. să nu mai 

funcţioneze sau să încălcaţi o licenţă de utilizare a produsului software respectiv. Este posibil să fie 

eliminate sau dezactivate produse software care nu sunt nedorite. Dacă utilizaţi Windows Defender 

şi Windows Update, Windows Defender este actualizat cu regularitate prin Windows Update.  

e. Eliminarea produselor software rău intenţionate. Dacă utilizaţi Windows Update, cel puţin o dată 



pe lună, produsul software va scana şi va elimina de pe computerul dvs. programele rău intenţionate 

enumerate la adresa go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=241725. După finalizarea scanării, se va trimite la 

Microsoft un raport conţinând informaţii specifice despre programele rău intenţionate detectate, erori şi 

alte informaţii referitoare la computerul dvs. Aceste informaţii sunt utilizate pentru îmbunătăţirea 

produsului software şi a altor produse Microsoft. Puteţi să dezactivaţi funcţia de raportare a produsului 

software, urmând instrucţiunile de la adresa go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=241725.  

f. Filtrul SmartScreen. Dacă este activat, filtrul SmartScreen va verifica adresele paginilor web 

şi a conţinuturilor descărcate pe care încercaţi să le vizualizaţi, faţă de o listă actualizată frecvent de 

pagini web şi conţinuturi descărcate raportate la Microsoft ca fiind nesigure sau suspecte.  De asemenea, 

SmartScreen va verifica programele descărcate pe care încercaţi să le executaţi, faţă de o listă de 

programe frecvent descărcate sau executate, pentru a vă ajuta să fiţi mai bine informaţi când luaţi decizii . 

Pentru informaţii suplimentare, consultaţi Angajamentul de respectare a confidenţialităţii pentru Internet 

Explorer la adresa go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=239590. Prin activarea filtrului SmartScreen în 

Windows sau Internet Explorer, sunteţi de acord cu această caracteristică şi vă exprimaţi acordul de a 

utiliza filtrul SmartScreen doar împreună cu Windows sau Internet Explorer. Nu aveţi dreptul să copiaţi, 

să afişaţi, să distribuiţi, să colectaţi sau să stocaţi date furnizate de filtrul SmartScreen, nici manual, nici 

prin activarea sau autorizarea unui produs software ori a unui serviciu.  

g. Serviciul de traversare NAT (Network Address Translation, translatarea adresei de reţea) IPv6 

(Teredo). Ori de câte ori porniţi computerul cu licenţă, Teredo va încerca să identifice pe internet un 

serviciu public Internet Protocol versiunea 6 (IPv6). Acest lucru se întâmplă automat atunci când 

computerul dvs. cu licenţă este conectat la o reţea publică sau privată, însă nu se întâmplă în reţele 

administrate, cum ar fi domeniile Enterprise. În cazul în care utilizaţi un program care necesită ca 

Teredo să utilizeze conectivitatea IPv6 sau în cazul în care configuraţi paravanul de protecţie astfel încât 

să permită mereu conectivitatea IPv6, atunci Teredo va contacta per iodic prin internet serviciul Microsoft 

Teredo. Singurele informaţii trimise la Microsoft sunt informaţiile standard despre computer şi numele 

serviciului solicitat (de exemplu, teredo.ipv6.microsoft.com). Informaţiile trimise de Teredo de pe 

computerul dvs. sunt utilizate pentru a determina dacă acesta este conectat la internet şi dacă poate 

localiza un serviciu public IPv6. Odată ce serviciul a fost localizat, se trimit informaţiile pentru a se păstra 

conexiunea cu serviciul IPv6.  

h. Dispozitive şi extensii Plug and Play. Computerul dvs. este posibil să nu aibă driverele necesare 

pentru comunicarea cu echipamentele hardware pe care le conectaţi la acesta. În cazul acesta, 

caracteristica de actualizare a produsului software poate obţine şi instala versiunea corectă a driverului 

pe computerul dvs. Un administrator poate dezactiva această caracteristică de actualizare.  

i. Certificatele digitale. Produsul software utilizează certificate digitale pentru a confirma identitatea 

utilizatorilor de internet, trimiţând informaţii criptate standard X.509, pentru a semna digital fişierele şi 

macrocomenzile şi pentru a verifica integritatea şi originea conţinutului fişierelor. Prin Internet, produsul 

software poate să preia şi să actualizeze certificatele, listele de certificate revocate şi lista autorităţilor de 

certificare de încredere.  

j. Informare cu privire la reţea. Această caracteristică determină dacă un sistem este conectat 

la o reţea, fie prin monitorizarea pasivă a traficului de reţea sau prin interogări active DNS sau HTTP.  

Interogarea transferă exclusiv informaţii standard TCP/IP sau DNS în scopuri de rutare.  Puteţi să 

dezactivaţi caracteristica de interogare activă prin intermediul unei setări de registry.  

k. Acceleratoare. Când faceţi clic pe sau treceţi cu mouse-ul peste un Accelerator în Internet Explorer, 

este posibil ca următoarele informaţii să fie trimise furnizorului serviciului respectiv (care poate să nu 

fie Microsoft): titlul şi adresa web completă sau adresa URL a paginii web curente, informaţii standard 

despre computer şi orice conţinut selectat de dvs. Pentru informaţii suplimentare, consultaţi pagina 

go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=239590.  



l. Actualizarea datelor despre furnizorii de servicii de căutare. Produsul software va descărca o 

actualizare a datelor aflate pe computerul dvs. cu privire la furnizorii de servicii de căutare. Această 

actualizare face upgrade furnizorilor cu cele mai recente caracter istici, cum ar fi pictograme sau sugestii 

de căutare noi.  Această actualizare are loc o singură dată, însă produsul software va încerca să efectueze 

actualizarea de mai multe ori, dacă există erori la descărcare. Pentru informaţii suplimentare, consultaţi 

pagina go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=239590.  

m. Modulele cookie. Dacă alegeţi să utilizaţi caracteristicile online ale produsului software, cum ar fi 

Ajutorul sau Asistenţa online, se pot configura module cookie. Pentru a afla cum să blocaţi, să controlaţi 

şi să ştergeţi modulele cookie, citiţi secţiunea despre module cookie din angajamentul de respectare 

a confidenţialităţii de la adresa go.microsoft.com/fwlink/?linkId=74170.  

n. Magazinul Windows. În plus faţă de termenii prezentului contract, pentru caracteristicile pe bază de 

acces la internet, aveţi dreptul să utilizaţi Magazinul Windows doar în conformitate cu termenii disponibili 

la adresa go.microsoft.com/fwlink/?linkid=246694. Termenii respectivi conţin, de asemenea, informaţii 

despre Serviciul de notificare Windows (Windows Notification Service). Aplicaţiile Windows sau orice 

aplicaţii preinstalate din meniul Start pot să utilizeze Serviciul de notificare Windows (Windows 

Notification Service). Sunteţi de acord că Microsoft are dreptul să trimită  notificări în conformitate cu 

Angajamentul de respectare a confidenţialităţii pentru Windows 8 sau cu condiţiile de util izare a serviciilor 

pentru Magazinul Windows. 

6.APLICAŢIILE WINDOWS 

Aplicaţiile Windows (cum ar fi Mail, Mesagerie, Calendar şi Persoane) sunt aplicaţii dezvoltate de 

Microsoft, incluse în Windows 8, şi vă sunt acordate sub licenţă în baza prezentului contract. Puteţi 

să accesaţi fiecare aplicaţie Windows din dala sa corespunzătoare din meniul Start.  Anumite aplicaţii 

Windows furnizează un punct de acces la  serviciile online, iar utilizarea serviciilor respective este uneori 

guvernată de termeni şi politici de confidenţialitate separate. Puteţi să vizualizaţi termenii şi politicile 

respective, consultând setările aplicaţiei. Cu excepţia cazului în care vă sunt afişaţi sau prezentaţi alţi 

termeni în setările aplicaţiei, sunteţi de acord că serviciile pe care le accesaţi din aplicaţiile Windows 

sunt guvernate de Contractul de servicii Microsoft de la adresa go.microsoft.com/fwlink/?LinkID=24 6338 

sau, pentru aplicaţii le Windows care accesează serviciile Xbox, consultaţi xbox.com/legal/livetou. 

Serviciile se pot modifica în orice moment. În anumite ţări, este posibil ca serviciile să nu fie disponibile. 

De asemenea, producătorul dispozitivului poate distribui aplicaţii dezvoltate de Microsoft şi de alţi 

dezvoltatori, care se vor supune altor termeni ai licenţei. Puteţi alege să dezinstalaţi orice aplicaţie 

Windows în orice moment şi, de asemenea, puteţi alege să reinstalaţi orice aplicaţie Windows, 

descărcând-o din Magazinul Windows. Anumite aplicaţii Windows includ publicitate. Puteţi opta să 

renunţaţi la publicitatea personalizată, accesând pagina choice.live.com. 

7. DOVA DĂ DE LICENŢIERE („PROOF OF LICENSE” SA U „POL”)  

Elementele unei licenţe valide includ o cheie de produs originală, activarea fără erori a produsului 

software, o etichetă de autenticitate Windows, de exemplu, Certificatul de autenticitate (COA, 

Certificate of Authenticity) şi dovada achiziţionării de la un furnizor de produse sof tware originale 

Microsoft. O licenţă validă poate include şi un fişier de activare Windows instalat pe dispozitiv de 

producător. Dacă există un certificat COA sau o altă etichetă Windows, aceasta trebuie să fie lipită 

pe computer sau să apară la achiziţionare pe ambalajul ori perifericele de la producător sau de la 

partea care a instalat produsul software. Dacă primiţi o etichetă de autenticitate separat de dispozitiv, 

aceasta nu face dovada licenţei.  

Pentru informaţii suplimentare despre produsele software originale Microsoft, consultaţi howtotell.com. 

8. ACTUA LIZĂRILE ŞI UPGRA DE-URILE 



Puteţi obţine actualizări sau upgrade-uri pentru produsul software numai de la Microsoft sau din surse 

autorizate. Este posibil să nu puteţi obţine anumite actualizări sau upgrade-uri de la producător sau de 

la partea care a instalat produsul software ori de la Microsoft în cazul în care se constată că respectiva 

copie a produsului software pe care o deţineţi este licenţiată necorespunzător. Anumite upgrade-uri, 

servicii de asistenţă şi alte servicii pot fi oferite doar utilizatorilor de produse software originale Microsoft. 

Pentru informaţii suplimentare despre Windows original, consultaţi pagina 

go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=104612.  

9. VERSIUNILE CU DREPTURI LIMITA TE 

Anumite versiuni ale produsului software, precum „Not for Resale” („Nu se revinde”) şi „Academic 

Edition”, sunt distribuite în scopuri limitate. Nu aveţi dreptul să vindeţi produsele software marcate 

cu „NFR” sau „Not for Resale” („Nu se revinde”); trebuie să fiţi un Utilizator educaţional calificat pentru 

a utiliza produsele software marcate cu „Academic Edition” sau „AE”. Dacă doriţi să aflaţi mai multe 

despre produsele software pentru mediul academic sau dacă doriţi să aflaţi dacă sunteţi un Utilizator 

educaţional calificat, accesaţi pagina microsoft.com/education sau contactaţi afiliatul Microsoft care 

deserveşte ţara dvs.  

10.FONTURILE, PICTOGRA MELE, IMA GINILE ŞI SUNETELE 

a. Componentele de tip font. În timpul executării produsului software, aveţi dreptul să utilizaţi 

fonturile acestuia pentru a afişa şi a imprima conţinut. Aveţi dreptul să descărcaţi temporar fonturile 

pe o imprimantă sau alt dispozitiv de ieşire pentru a imprima conţinut şi aveţi dreptul să încorporaţi 

conţinut doar în conformitate cu restricţiile privind încorporarea în fonturi.  

b. Pictogramele, imaginile şi sunetele. În timpul executării produsului software, aveţi dreptul 

să accesaţi şi să utilizaţi pictogramele, imaginile, sunetele şi conţinutul media doar de pe computerul 

cu licenţă. Nu aveţi dreptul să partajaţi eşantioanele de imagini, sunete şi conţinut media furnizate 

împreună cu produsul software sau să le utilizaţi în alte scopuri.  

11..NET FRAMEWORK 

Produsul software conţine una sau mai multe componente ale .NET Framework pe care aveţi dreptul 

să le utilizaţi doar în conformitate cu prevederile de la adresa go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=66406, 

dacă utilizaţi componente .NET Framework pentru a efectua teste interne de eva luare. 

12.H. STA NDARDELE VIZUALE H.264/AVC ŞI MPEG-4 ŞI STA NDA RDUL VIDEO VC-1 

ACEST PRODUS ESTE LICENŢIAT ÎN CONDIŢIILE LICENŢELOR PORTOFOLIULUI DE BREVETE ÎN 

DOMENIUL VIZUAL AVC, VC-1 ŞI ÎN DOMENIUL MPEG-4 PART 2 PENTRU UTILIZAREA PERSONALĂ ŞI 

NECOMERCIALĂ DE CĂTRE UN CONSUMATOR PENTRU (i) CODIFICARE VIDEO ÎN CONFORMITATE CU 

STANDARDELE DE MAI SUS („STANDARDE VIDEO”) Ş I/SAU (ii) DECODIFICAREA UNUI MATERIAL VIDEO 

AVC, VC-1 ŞI MPEG-4 PART 2 CARE A FOST CODIFICAT DE UN CONSUMATOR ÎN CURSUL UNEI 

ACTIVITĂŢI PERSONALE ŞI NECOMERCIALE Ş I/SAU CARE A FOST OBŢINUT DE LA UN FURNIZOR VIDEO 

AUTORIZAT SĂ FURNIZEZE ASTFEL DE MATERIALE VIDEO.  NU SE ACORDĂ NICIO LICENŢĂ EXPLICITĂ 

SAU IMPLICITĂ PENTRU NICIO ALTĂ UTILIZARE. INFORMAŢII SUPLIMENTARE SE POT OBŢINE DE LA 

MPEG LA, L.L.C; CONSULTAŢI MPEGLA.COM. 

13.ADOBE FLASH PLAYER 

Este posibil ca produsul software să conţină o versiune de Adobe Flash Player. Sunteţi de acord că 

utilizarea de către dvs. a Adobe Flash Player este guvernată de termenii licenţei pentru Adobe Systems 

Incorporated, aflaţi la adresa go.microsoft.com/fwlink/?linkid=248532. Adobe şi Flash sunt mărci 



comerciale înregistrate sau mărci comerciale ale Adobe Systems Incorporated din S.U.A. şi/sau alte ţări.  

14. RESTRICŢIILE GEOGRA FICE ŞI REFERITOA RE LA EXPORT 

Dacă utilizarea produsului software este limitată la o anumită zonă geografică, atunci aveţi dreptul 

să activaţi produsul software doar în zona respectivă. De asemenea, trebuie să respectaţi toate legile 

şi reglementările naţionale şi internaţionale cu privire la export, care se aplică produsului software şi 

care includ restricţii privind destinaţiile, utilizatorii finali şi utilizarea finală. Pentru informaţii suplimentare 

despre restricţiile geografice şi referitoare la export, vizitaţi paginile 

go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=141397 şi microsoft.com/exporting. 

15. PROCEDURILE DE ASISTENŢĂ ŞI RAMBURSARE 

Pentru a afla care sunt opţiunile de asistenţă pentru produsul software în general, luaţi legătura cu 

producătorul sau cu partea care a instalat produsul software. Căutaţi numărul de asistenţă furnizat 

împreună cu produsul software. Pentru actualizări şi suplimente obţinute direct de la Microsoft, 

compania Microsoft poate oferi servicii limitate de asistenţă conform prezentării de la pagina 

support.microsoft.com/common/international.aspx. Nu aveţi dreptul să beneficiaţi de servicii de 

asistenţă  dacă utilizaţi un produs software care nu este licenţiat corespunzător.  

Dacă doriţi o rambursare, contactaţi producătorul sau partea care a instalat produsul software pentru 

a afla ce politică de restituiri practică în ceea ce priveşte recuperarea banilor sau creditul.  Trebuie să 

vă conformaţi respectivei politici, care, în vederea rambursării, vă poate solicita să restituiţi produsul 

software împreună cu întregul computer pe care este instalat acesta.  

16. ÎNTREGUL CONTRACT 

Prezentul contract (împreună cu termenii licenţei imprimaţi pe hârtie sau cu alţi termeni care însoţesc 

suplimentele, actualizările şi serviciile aferente produselor software, furnizate de producător sau de 

partea care a instalat produsul software ori de Microsoft şi pe care le utilizaţi) şi termenii de la linkurile 

web enumerate în acest contract, constituie întregul contract pentru produsul software şi pentru 

suplimentele, actualizările şi serviciile respective (cu excepţia cazului în care producătorul sau partea 

care a instalat produsul software ori Microsoft furnizează alţi termeni odată cu aceste suplimente, 

actualizări sau servicii). Puteţi consulta prezentul contract după ce se execută produsul software, 

accesând microsoft.com/about/legal/en/us/intellectualproperty/useterms/default.aspx sau urmând 

instrucţiunile din Centrul de acţiuni – Activarea Windows (Action Center - Windows Activation) din cadrul 

produsului software. De asemenea, puteţi să consultaţi termenii prin accesarea oricăruia dintre linkurile 

menţionate în prezentul contract, după ce se execută produsul software, tastând adresele URL în bara de 

adrese a browserului, şi sunteţi de acord să faceţi acest lucru. Pentru fiecare serviciu sau aplicaţie inclusă 

guvernată de prezentul contract şi de termenii speciali la care se face trimitere în prezentul contract, 

sunteţi de acord să citiţi termenii pentru serviciul respectiv înainte de a-l utiliza. Înţelegeţi că, prin 

utilizarea serviciului, sunteţi de acord cu prezentul contract şi cu termenii la care se face trimitere.  

Prezentul contract include şi l inkuri de informare. Linkurile cu termeni obligatorii pentru dvs. sunt 

următoarele:  

· go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=190175 (Angajamentul de respectare a confidenţialităţii pentru 

Windows 8) 

· go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=104605 (Windows Media Player)  

· go.microsoft.com/fwlink/?linkid=246694 (Termenii de utilizare pentru Magazinul Windows)  

· go.microsoft.com/fwlink/?LinkID=246338 (Contractul de servicii Microsoft)  



· xbox.com/legal/livetou (Termenii de utilizare pentru XBox Live)  

· go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=66406 (Termenii pentru .NET Framework)  

· go.microsoft.com/fwlink/?linkid=248532 (Termenii licenţei pentru Adobe Flash Player) 



 

GA RA NŢIE LIMITA TĂ  

 

Există o GARA NŢIE LIMITA TĂ pentru produsul software? Da. Producătorul sau partea care 

a instalat produsul software garantează că produsele software licenţiate în mod corespunzător vor 

funcţiona în principal conform descrierii din materialele Microsoft care le însoţesc. Dacă obţineţi 

actualizările sau suplimentele direct de la Microsoft pe perioada de 90 de zile a acestei garanţii l imitate, 

garanţia limitată pentru acestea este furnizată de Microsoft, şi nu de producător sau partea care a instalat 

produsul software. Această garanţie limitată nu acoperă problemele provocate de dvs. sau care apar 

atunci când nu respectaţi instrucţiunile ori care sunt cauzate de evenimente ce nu se află sub controlul 

rezonabil al producătorului sau al părţii care a instalat produsul software ori al Microsoft.  Această garanţie 

limitată începe când primul utilizator al copiei dvs. a produsului software achiziţionează copia respectivă, 

şi durează timp de 90 de zile. Toate suplimentele, actualizările sau produsele software înlocuitoare pe 

care le primiţi de la producător sau de la partea care a instalat produsul software ori de la Microsoft în 

cursul respectivei perioade de 90 de zile vor fi, de asemenea, acoperite de garanţie, însă doar pentru 

intervalul rămas din respectiva perioadă sau pentru 30 de zile, oricare dintre aceste două perioade 

este mai lungă. Prin transferul produsului software nu se va prelungi durata acestei garanţii limitate.  

Producătorul, partea care a ins talat produsul software şi Microsoft nu acordă garanţii sau condiţii 

exprese. Producătorul sau partea care a instalat produsul software şi Microsoft exclud toate 

garanţiile implicite, inclusiv cele de vandabilitate, adecvare la un anumit scop şi de 

neîncălcare a prevederilor legale. Dacă legislaţ ia locală nu permite excluderea garanţiilor 

implicite, atunci fiecare garanţie sau condiţie implicită va fi valabilă numai pe durata 

acestei garanţii limitate şi se va limita cât de mult permite legislaţ ia locală. Dacă legislaţia 

locală impune o durată mai mare a garanţiei limitate, în ciuda prevederilor din prezentul 

contract, atunci se va aplica durata mai mare, dar aveţi la dispoziţ ie doar măsurile 

reparatorii descrise în prezentul contract. 

Ce se întâmplă dacă producătorul sau partea care a instalat produsul software ori Microsoft 

îşi încalcă garanţia? Dacă producătorul sau partea care a instalat produsul software îşi încalcă garanţia 

limitată, atunci producătorul sau partea care a instalat produsul software, la libera alegere, 

(i) va repara sau înlocui gratuit produsul software sau (ii) va accepta returnarea produselor 

în vederea restituirii sumelor plăt ite, dacă este cazul. De asemenea, producătorul sau 

partea care a instalat produsul software (sau Microsoft, dacă l-aţi achiziţionat direct de 

la Microsoft) poate repara sau înlocui suplimentele, actualizările şi produsele software 

înlocuitoare sau vă poate restitui suma pe care aţi plătit-o pentru acestea, dacă este cazul. 

Acestea sunt singurele măsuri reparatorii de care beneficiaţi în cazul încălcării acestei 

garanţii limitate. Luaţi legătura cu producătorul sau cu partea care a instalat produsul software pentru 

a afla cum puteţi beneficia de serviciul de garanţie pentru produsul software. Pentru a obţine rambursări, 

trebuie să furnizaţi o copie a dovezii achiziţionării şi să respectaţi politicile de restituire ale producătorului 

sau ale părţii care a instalat produsul software. Dacă se furnizează împreună cu computerul, eticheta 

originală a certificatului de autenticitate, inclusiv cheia de produs, trebuie să rămână lipită pe computer.  

Ce se întâmplă dacă producătorul sau partea care a instalat produsul software ori 

Microsoft încalcă orice parte a prezentului contract? Nu puteţi obţ ine despăgubiri pentru 

alte daune, inclusiv daune directe, incidente, pierderi de profit, daune speciale, indirecte 

sau subsecvente, cu excepţia oricărei rambursări oferite de producător sau de partea 

care a instalat produsul software ori de Microsoft. Excluderile şi limitările referitoare la daune 

din prezentul contract sunt valabile chiar dacă repararea, înlocuirea sau rambursarea pentru produsul 

software nu acoperă în întregime pierderile dvs. sau dacă producătorul sau partea care a instalat 

produsul software ori Microsoft ştia ori ar fi trebuit să ştie despre posibilitatea producerii daunelor. 



Unele state şi ţări nu permit excluderea sau limitarea daunelor incidente, secundare sau a altor daune, 

astfel că este posibil ca limitările ori excluderile respective să nu fie aplicabile în  cazul dvs. Dacă 

legislaţ ia locală vă permite să recuperaţi alte daune de la producător sau de la partea care a 

instalat produsul software ori de la Microsoft, chiar dacă prezentul contract nu permite acest 

lucru, nu puteţi să recuperaţ i o valoare mai mare decât cea plăt ită pentru produsul software.  

EULAID:Win_RM_3_CC_O_ro-ro 

 


