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condiţii speciale
Condiţii speciale de utilizare a serviciilor Microsoft

1. Obiectul contractului pentru Serviciile Microsoft
1.1 Prezentul document stabileşte condiţiile tehnice şi comerciale speciale în care
Orange Moldova oferă Clientului posibilitatea de a accesa Serviciile online, precum
şi Produse software, furnizate de către Microsoft Ireland Operations Limited (în
continuare „Microsoft”), în bază de Abonament, în schimbul achitării unei plăţi
lunare de către Client.
1.2 Prin semnarea de către Client a Anexei privind Serviciile Microsoft (în
continuare „Anexa”), Clientul acceptă integral şi necondiţionat prezentele Condiţii
Speciale, Lista de preţuri Servicii Microsoft (disponibilă pe www.orange.md),
Contractul pentru Microsoft Cloud şi alţi Termeni şi Condiţii Microsoft incluşi prin
referinţă la un link, care reglementează condiţiile de furnizarea şi utilizare a
Serviciilor online şi Produselor Microsoft Office 365 furnizate Clientului.
Prezentele Condiţii Speciale, se completează cu Condiţiile Generale Orange
aplicabile abonamentului Orange deţinut de Client, disponibile pe www.orange.md.
Prezentele Condiţii Speciale au prioritate asupra Condiţiilor Generale Orange.
Anumite Servicii Microsoft pot fi reglementate suplimentar de termeni suplimentari
specifici unor oferte, care se aproba de Orange Moldova si de care Clientul ia
cunoştinţă în momentul solicitării activării acestora.
1.3 Serviciile online Microsoft se furnizează Clientului ca Servicii Adiţionale la
Abonamentul Orange (pentru Serviciile Orange Abonament sau Orange Internet
Acum) deţinut de Client. Astfel, Clienții existenți ai Orange Moldova care sunt
abonaţi la Servicii Orange Abonament sau la Servicii Orange Internet Acum pot
achiziționa Abonamente Office 365 ca și servicii adiţionale. Clienții noi pot
achiziționa Abonamente Office 365, doar împreuna cu un Serviciu Orange
Abonament sau Orange Internet Acum.
Rezilierea sau suspendarea contractului de furnizare a serviciilor de comunicații
electronice pentru Serviciile de Abonament Orange, deţinut de Client sau cesiunea
(schimbarea titularului) contractului de furnizare a serviciilor de comunicații
electronice, are ca efect încetarea prestării Serviciilor online Microsoft aferente.
Serviciile online Microsoft se prestează exclusiv clienţilor-persoane juridice.
2. definitii
Abonament: o abonare la Serviciile online pe o Durată definită specificată în
Anexă.
Opţiune: o abonare la opţiuni pentru Serviciile online pe o Durată definită
specificată în Anexă.
Internet Service Provider (ISP): furnizor servicii internet altul decât Orange
Moldova.
Politica de utilizare acceptabilă: este stabilită în Termenii Serviciilor online.
Afiliat: orice entitate juridică aflată în proprietatea unei părţi, care deţine
proprietatea asupra unei părţi sau care se află sub proprietatea comună a unei
părţi.Proprietate inseamna, in sensul prezentei definitii, o participaţie mai mare
de 50% în cadrul unei entităţi.
Datele Clientului: toate datele, inclusiv fisierele text, audio, imagine si produsele
software, furnizate de catre Client sau in numele acestuia, prin documentele
contractuale, prin utilizarea unui Serviciu Online sau in legatura cu Serviciile
profesionale catre Orange Moldova si/sau Microsoft.
Utilizator final: înseamnă orice persoană căreia îi permiteţi să acceseze Datele
Clientului găzduite în cadrul Serviciilor online ori să utilizeze Serviciile online în alt
mod.
Remediere: înseamnă remedierile, modificările sau îmbunătăţirile aduse Produselor
ori derivatelor acestora pe care Microsoft fie le lansează în general (cum ar fi
pachetele de servicii pentru Produse), fie le furnizează Clientului pentru
soluţionarea unei anumite probleme.
Site privind licenţierea: înseamnă http://www.microsoft.com/licensing/contracts
sau un site succesor.
Produs ce nu aparţine companiei Microsoft: este definit în Termenii Serviciilor
online.
Servicii online sau Servicii Microsoft: înseamnă orice servicii online găzduite de
Microsoft la care Clientul se abonează prin semnarea Anexei, inclusiv Microsoft
Dynamics Online Services, Serviciile Office 365, Serviciile Microsoft Azure ori
Microsoft Intune Online Services.
Termenii şi condiţiile Microsoft: Contractul pentru Microsoft Cloud,Termenii
privind Produsul, Termenii Serviciilor online şi alţi termeni suplimentari care se
aplică utilizării de către Client a Serviciilor online/Produselor, publicaţi pe Site-ul
privind licenţierea şi actualizaţi periodic.
Termenii Serviciilor online: termenii suplimentari care se aplică utilizării de către
Client a Serviciilor online, publicaţi pe Site-ul privind licenţierea şi actualizaţi
periodic.
Versiuni de examinare: versiunile de examinare, versiunile beta sau alte versiuni
pre-lansare ori caracteristici ale Serviciilor online sau ale Produsului software, pe
care Microsoft le oferă pentru a obţine feedback de la clienţi.
Produs: toate produsele din Termenii privind Produsul, cum ar fi toate Produsele
software, Serviciile online şi alte servicii web, inclusiv Versiunile de examinare.
Termenii privind Produsul: documentul care furnizează informaţii despre
Produsele şi Serviciile profesionale Microsoft disponibile prin licenţierea de volum.
Documentul „Termenii privind Produsul” este publicat pe Site-ul privind licenţierea
şi este actualizat periodic.
Servicii profesionale: serviciile adiţionale de asistenţă pentru Produse şi serviciile
de consultanţă pe care Orange Moldova le oferă Clientului în baza tarifelor
standarde sau negociate cu Orange Moldova.

SLA: Acordul privind nivelul serviciului, care specifică nivelul minim de servicii
pentru Serviciile online şi este publicat pe Site-ul privind licenţierea.
Produs software: înseamnă copiile licenţiate ale produselor software Microsoft
identificate în Termenii privind produsul. Produsele software nu includ Servicii
online, însă pot face parte dintr-un Serviciu online.
Abonament sau Abonament Office 365: înseamnă o abonare la Servicii online pe
o Durată definită specificată în Anexă.
Perioada minimă contractuală sau Durată: durata minimă a unui Abonament,
indicat în Anexă (de exemplu, o lună sau 12 luni).
Drepturi de utilizare: drepturile de utilizare sau condiţiile de utilizare a serviciului
pentru fiecare Produs publicat pe Site-ul privind licenţierea, actualizate periodic.
Drepturile de utilizare prevalează faţă de termenii unui acord de licenţă pentru
utilizatorul final care însoţesc un Produs. Drepturile de utilizare pentru Produsele
software sunt publicate de Microsoft în Termenii privind Produsul. Drepturile de
utilizare pentru Serviciile online sunt publicate în Termenii Serviciilor online.
Orange Moldova: IM "Orange Moldova" SA, IDNO 1003600106115, cu sediul pe
str. Alba Iulia 75, Chișinău, MD-2071, Republica Moldova. Orange Moldova este
autorizată de Microsoft să revândă Licenţe pentru Produsele software şi
Abonamente la Servicii online în cadrul acestui program, fiind angajată de Client
pentru a furniza asistenţă pentru Abonament.
3. descrierea şi activarea serviciilor
3.1 Numărul şi tipul Abonamentelor şi Opţiunilor pentru Serviciile Microsoft care fac
obiectul contractului cu Clientul sunt indicate în Anexa aferentă Serviciilor
Microsoft. Descrierea detaliată a Serviciilor, precum şi condiţiile şi restricţiile de
utilizare specifice aplicabile Serviciilor online şi Produselor software sunt conţinute
în Termenii şi Condiţiile Microsoft, care pot fi actualizate periodic.
3.2 Activarea serviciilor online Microsoft contractate de Client are loc în termen
maxim de 7 zile lucrătoare de la semnarea de către Client a Anexei.
3.3 Clientul va primi un email pe adresa email de contact al Clientului definita in
Anexa (“Adresa email contact”) cu instrucţiunile de conectare si activare a
Serviciului in platforma Microsoft. Resursele vor fi disponibile la adresa
“www.office.com”.
3.4 In cazul in care Serviciile online şi Produsul Microsoft Office 365 nu poate fi
activat din motive tehnice in termenul indicat, Orange Moldova poate rezilia
unilateral Anexa (contractul privind Serviciile Microsoft) cu o notificare scrisă,
niciuna dintre parti nedatorand daune/interese pentru o astfel de incetare.
4. perioada minima contractuala
4.1 Serviciile Microsoft care fac obiectul Anexei/contractului cu Clientul sunt
contractate de Client pe durata Perioadei minime contractuale a Serviciului,
indicata in Anexă. Perioada minimă contractuală se calculeaza incepand de la
prima data de facturare de dupa data activarii serviciilor specificate in Anexa.
4.2 În cazul suspendarii Serviciului de catre Client, Perioada minima contractuala
aplicabila Abonamentului suspendat se prelungeşte cu perioada de suspendare
respectiva.
4.3 După expirarea perioadei minime contractuale Anexa (contractul privind
Serviciile online) se prelungeşte automat pe o perioadă nedeterminată, iar Clientul
va putea oricând solicita încetarea Abonamentelor Office 365 / dezactivarea
Serviciilor Microsoft, prin depunerea unei cereri, cu cel putin cu 3 zile înainte de
următoarea dată de facturare.
5. conditii comerciale
5.1 Pentru prestarea Serviciilor online Clientul va achita către Orange Moldova o
plată lunară indicată în Anexa, valoarea căreia este calculată în funcţie de numărul
şi tipul de Abonamente comandate de Client. După caz, Clientul va achita şi tariful
pentru Serviciile suplimentare, Serviciile profesionale sau tarifele administrative
prevăzute în Lista de preturi servicii Microsoft (disponibilă pe site-ul
www.orange.md).
5.2 Plata lunară pentru prestarea Serviciilor online se percepe din data confirmării
activării Serviciilor online.
5.3 Achitarea Serviciilor online Microsoft se efectuează în modul prevăzut în
Condiţiile generale de furnizare a serviciilor de comunicaţii electronice Orange,
aplicabil Abonamentului Orange de bază, deţinut de Client.
5.4 Clientul are dreptul sa-si schimbe tipul de Abonament (planul tarifar) de care
beneficiaza. Pentru trecerea la un alt plan tarifar, Clientul va depune cerere,
conform modelului pus la dispozitia Clientilor de Orange Moldova. Trecerea la un
alt plan tarifar produce efecte din următoarea Data de facturare. Transferul la un alt
plan tarifar se efectuează gratis sau contra plata, conform Listei de preturi Servicii
Microsoft. În cazul în care Clientul a beneficiat de orice fel de oferta promoţionala,
orice modificare a planului tarifar va fi supusa condiţiilor specifice ofertei
promoţionale respective.
6. raspunderea pentru furnizarea serviciilor
6.1 Serviciile online cuprinse in Anexa (de exemplu, Office 365 Business, Office
365 Business Essentials, Office 365 Business Premium, Office 365 ProPlus, Office
365 Enterprise E1, Office 365 Enterprise E3) sunt furnizate de Microsoft si
reprezintă proprietatea Microsoft. Caracteristicile Serviciilor furnizate de Microsoft
precum şi Termenii şi Condiţiile Microsoft pot fi modificate pe durata utilizării ,
inclusiv in perioada minima contractuala care face obiectul Anexei privind Serviciile
Microsoft, cu notificarea prealabila a Clientului, fără ca acesta sa aibă drept de
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reziliere pe acest motiv. În urma unei modificări sau a unei actualizări este posibil ca
anumite funcţionalităţi sau caracteristici disponibile anterior să se modifice ori să nu
mai fie disponibile. Orange va depune toate eforturile rezonabile pentru a
asigura notificarea in legătură cu actualizările cu cel puţin 30 de zile înainte ca
acestea să fie aplicate.
6.2 Orange Moldova depune toate eforturile rezonabile pentru a face disponibile
Serviciile Microsoft descrise in Anexă, fără a putea sa garanteze accesul la
acestea.
6.3 Capacitatea de a utiliza si accesa Serviciile este dependenta in același timp de
calitatea conexiunii la internet ce poate fi asigurata de un alt furnizor de servicii
Internet (ISP) decât Orange; in aceasta situație, Orange Moldova nu este
responsabilă de problemele sau limitările ce decurg din lipsa conectivităţii la
internet, sau din folosirea inadecvata a premiselor software sau hardware ale
Clientului.
6.4 Prezenta Anexă /contract privind serviciile Microsoft nu impune in niciun caz
obligatia Orange de a furniza servicii de internet necesare utilizarii Serviciilor sau sa
asigure conexiunea de internet in alti parametrii decat cei stabiliti, după caz,
conform relatiei comerciale pentru oferirea serviciilor de acces la internet Orange.
6.5 In cazul in care inceteaza raportul contractual al Orange Moldova cu Microsoft,
Orange nu isi asuma nici o raspundere in ceea ce priveste furnizarea in continuare
a Serviciilor catre Client.
6.6 Avand in vedere prevederile prezentului articol, Clientul este de acord ca
întreaga răspundere a Orange Moldova pentru prejudiciile directe, dovedite în mod
corespunzător şi care pot fi atribuite exclusiv Orange Moldova, fiind cauzate strict
de nerespectarea obligaţiilor ce-i revin Orange Moldova potrivit prezentelor Condiţii
speciale, este limitata la Valoarea lunara a Abonamentului pentru Serviciile online
Microsoft.
7. securitate, confidentialitatea si protectia datelor clientului
7.1 Orange Moldova nu are acces la nici un fel de date si/sau continut incarcat/e
sau distribuit de Client sau utilizatorii finali, prin accesarea contului personal si, prin
urmare, nu poate fi în nici o situaţie responsabilă în ceea ce priveşte caracterul
ilegal al conţinutului.
7.2 Responsabilitatea pentru conţinutul tuturor Datelor Clientului îi aparţine în
exclusivitate Clientului. Clientul va asigura, obţine şi va păstra toate drepturile şi
autorizările necesare privind Datele Clientului, în aşa fel încât Clientului să-i fie
furnizate Serviciile online fără a încălca drepturile nici unei terţe părţi şi fără a crea
alte obligaţii pentru Orange Moldova faţă de Client sau faţă de orice terţă parte.
Orange Moldova nu-şi asumă nici o obligaţie cu privire la Datele Clientului sau la
utilizarea Produsului, în afara celor prevăzute în mod expres în acest Condiţii
speciale.
In particular, Orange Moldova nu îşi asuma nici o răspundere în legatura cu:
- continutul incarcat de Client sau de utilizatorii Clientului persoana juridica, inclusiv
in cazul furtului, punerii la dispozitia unui tert sau instrainarii in orice forma a
dispozitivului si/sau cartelei SIM asociate numarului pe care a fost activat si/ sau
utilizat Serviciile online;
- continutul incarcat de Client sau de utilizatorii Clientului persoana juridica in cazul
incetarii, din orice motiv, a raportului de munca dintre Client si propriii sai angajati;
- pentru orice alta situaţie care deriva din raportul de munca dintre Clientul
persoana juridica si propriii sai angajati, utilizatori finali;
- apariţia vreunui prejudiciu ca urmare a unei situatii care nu poate fi controlata in
intregime de Orange Moldova.
7.3 Clientul este in intregime responsabil pentru pastrarea confidenţialităţii tuturor
acreditărilor de autentificare private asociate cu accesarea şi utilizarea Serviciilor
Microsoft si de toate actiunile care decurg din folosirea acestora, inclusiv de catre
toti utilizatorii finali sau terţii care deruleaza activitati prin intermediului contului
Clientului sau conturile asociate. Orange Moldova nu poate fi tinuta in niciun fel
responsabila de consecinţele neglijenţei Clientului privind păstrarea in siguranta a
acreditărilor de autentificare (credentialelor sale de acces). Clientul va trebui sa
raporteze către Orange Moldova imediat in legatura cu orice abuzuri posibile legate
de conturile Clientului sau acreditărilor de autentificare ori in legatura cu orice
incident de securitate asociat cu Serviciul Online.
7.4 Datele furnizate de Client către Orange Moldova sunt strict confidenţiale.
Orange Moldova se angajează în faţa Clienţilor săi să le utilizeze strict pentru uzul
relaţiei contractuale şi să nu furnizeze aceste date unor terte persoane sau
companii (cu excepţia subcontractorilor Orange Moldova sau a cazului în care
suntem obligaţi prin lege).
În cazul în care o terţă parte ne va contacta pentru a solicita Datele Clientului, vom
încerca să redirecţionăm terţa parte pentru a le solicita direct de la dvs, dacă acest
lucru nu este interzis prin lege. În acest scop, este posibil să furnizăm respectivei
terţe părţi informaţiile dvs. de contact de bază. În cazul în care vom fi obligaţi să
divulgăm Date de client unei terţe părţi, vă vom notifica în timp util şi vă vom oferi o
copie a solicitării, dacă acest lucru nu este interzis prin lege. Vă revine
responsabilitatea de a da curs solicitărilor unei terţe părţi în legătură cu utilizarea de
către dvs. a Serviciului online, cum ar fi solicitarea de retragere a conţinutului, în
baza legilor aplicabile.
Datele furnizate de Client vor putea fi transmise organelor de drept sau altor
autorităţi competente pentru efectuarea verificărilor justificate în baza şi conform
prevederilor legii.
7.5 Datele Clientului furnizate către Orange Moldova (inclusiv Datele de contact ale
Clientului / administratorului contului Microsoft, indicate în Anexă) sunt prelucrate

de către Orange Moldova în scopurile legate de furnizarea Serviciilor online, inclusiv
activarea şi administrarea Serviciilor online, oferirea suportului şi remedierea
problemelor care afectează funcţionarea Serviciului Online).
Prin semnarea Anexei privind Serviciile Microsoft, Clientul este de acord cu
prelucrarea datelor Clientului de către Orange Moldova în scopul facilitării executării
contractului privind Serviciile online şi administrării Serviciilor online, inclusiv
transferul lor către Microsoft. Clientul, la discreţia sa, poate opta să furnizeze date
personale către Orange Moldova în numele unor terţe părţi (incluzând persoane de
contact, distribuitori, administratori şi angajaţi ai dvs.) în cadrul prezentului
contract. În acest caz, Clientul va obţine toate consimţămintele necesare de la
aceste terţele părţi, conform cerinţelor legale aplicabile, pentru prelucrările de date
menţionate în prezentul capitol, înainte de a furniza orice informaţii personale către
Orange Moldova.
În cazul în care sunt prelucrate datele personale ale Clientului, Orange Moldova va
asigura prelucrarea în conformitate cu prevederile aplicabile ale Legii nr 133 din 8
iulie 2011 privind protecția datelor cu caracter personal.
Aveți dreptul de acces, intervenţie şi opoziţie faţă de prelucrarea datelor dvs. pe
care le puteţi exercita în orice moment, printr-o cerere scrisă adresată Orange
Moldova.
7.6 Datele Clientului colectate şi prelucrate prin intermediul Serviciului online pot fi
transferate, stocate şi procesate în alte ţări, în care Microsoft ori furnizorii săi de
servicii deţin birouri. Detalii suplimentare referitoare la confidenţialitate şi securitate,
precum şi angajamentele Microsoft în acest sens, pot fi găsite în Termenii Serviciilor
online.
8. securitatea datelor
Vor fi implementate măsurile tehnice şi organizaţionale rezonabile şi
corespunzătoare, conform descrierii din prezentarea generală a securităţii care se
aplică Serviciului online Microsoft (conţinută în Termenii Serviciilor online), pentru a
asigura securitatea Datelor Clientului procesate ori accesate în cadrul Serviciului
Microsoft împotriva pierderii, accesării sau divulgării accidentale ori ilegale.
Clientul înţelege şi accepta că aceste măsuri sunt în afara controlului Orange
Moldova, care nu este responsabilă de asigurarea lor.
9. suspendarea Serviciului de către Client. Conservarea datelor.
9.1 Cu excepţia cazurilor în care oferta comerciala specifica prevede altfel şi sub
rezerva pct. 9.3, Clientul poate, de doua ori pe an, solicita suspendarea Serviciului
pentru oricare Abonament Microsoft , pentru cel mult 3 Perioade de facturare (luni)
consecutive, oricare ar fi motivul.
9.2 Pe durata valabilităţii Abonamentului Clientului, acesta va putea să acceseze şi
să extragă Datele clientului stocate în fiecare Serviciu online. Cu excepţia
versiunilor de încercare gratuite, Microsoft va reţine Datele de client stocate într-un
Serviciu online într-un cont cu funcţionare limitată, timp de 90 de zile de la
expirarea ori încetarea Abonamentului Clientului, astfel încât acesta să le poată
extrage. După expirarea perioadei de conservare de 90 de zile, Microsoft va
dezactiva contul Clientului şi va şterge Datele de client.
Este posibil ca Serviciul online să nu accepte conservarea sau extragerea
produselor software furnizate de Client.
Orange Moldova nu îşi asumă responsabilitatea pentru ştergerea Datelor de client
conform prevederilor din această secţiune.
10. nivelul minim de calitate. Garanţie limitată Microsoft
10.1 Acordul privind nivelul serviciului (SLA) se aplică Serviciilor Microsoft (cu
excepţia cazurilor special indicate în Termenii şi Condiţiile Microsoft, specifici
pentru un anumit serviciu). Timpul de nefunctionare - reprezinta perioada in care
aspectele privind Serviciul Microsoft este indisponibil. Se exclud:
• Perioadele de mentenanta planiﬁcate
• Factori in afara controlului (dezastre naturale, terorism, etc.)
• Rezultatul datorat echipamentelor, softurilor si serviciilor clientilor sau ale unei
terte parti, incluzand, fara a se limita la, largimea de banda inadecvata
• Nu se urmeaza instrucţiunile / sfaturile privind utilizarea sau modiﬁcarea modului
de utilizare a Serviciului.
• Servicii beta si trial (stabilite de furnizor).
• Rezultatul unor actiuni neautorizate sau lipsei unor actiuni cand sunt cerute din
partea Clientului, a angajatilor acestora, a agentilor, contractorilor sau furnizorilor,
sau oricui acceseaza reteaua Clientului prin intermediul parolei sau echipamentului.
• Nerespectarea conﬁguratiilor si platformelor suportate si neurmarea politicilor de
utilizare acceptabila.
• Licențe rezervate dar neplătite la momentul incidentului.
10.2 Microsoft acordă o garanţie limitată privind Serviciile online şi Produsele, după
cum este indicat in Termenii si Condiţiile Microsoft, aplicabili. Orange Moldova nu
acordă garanţii şi nu îşi asumă responsabilitatea pentru Serviciile online Microsoft.
11. termeni general privind Licența pentru Abonamentul Microsoft
11.1 Clientul are dreptul să instaleze şi să utilizeze Produsele Software pe
dispozitive exclusiv pentru utilizarea împreună cu Abonamentele Microsoft. În
unele cazuri, numărul de copii ale Produsului Software pe care Clientul va avea
dreptul să le utilizeze, sau numărul de dispozitive pe care va avea dreptul să
utilizeze Produsul Software va fi limitat, conform prevederilor din termenii specifici
pentru Abonamentele Office 365. Dreptul Clientului de a utiliza Produsul Software
încetează la cea mai apropiată din următoarele două date: data încetării sau
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expirării dreptului de utilizare a Abonamentului pentru Servicii Microsoft ori data la
care este actualizat Serviciul Microsoft şi acesta nu mai acceptă Produsul Software.
La încetarea dreptului Clientului de a utiliza Produsul Software, Clientul işi asuma
obligatia de a-l dezinstala. De asemenea, Microsoft / Orange Moldova isi rezerva
dreptul să-l dezactiveze în momentul respectiv.
12. produsele care nu apartin companiei Microsoft
12.1 Microsoft poate să vă pună la dispoziţie produse ce nu aparţin companiei
Microsoft prin intermediul utilizării de către Client a Serviciilor Microsoft sau prin alte
mijloace. Utilizarea acestor produse non-Microsoft va fi reglementată prin termeni
separaţi încheiaţi între Client şi terţa parte care furnizează produsul non-Microsoft.
Orange Moldova / Microsoft nu îşi asumă nici o răspundere pentru Produsul ce nu
aparţine companiei Microsoft.
Clientul este unicul responsabil pentru orice produse ce nu aparţin companiei
Microsoft pe care le instaleaza sau le utilizeaza prin Serviciul Microsoft. Orange
Moldova / Microsoft nu face parte din niciun contract care reglementează utilizarea
de către Client a oricărui produs non-Microsoft.
Dacă instaleaza sau utilizeaza prin Serviciul Online un produs ce nu aparţine
companiei Microsoft / Orange Moldova, atunci Clientul, nu Orange Moldova /
Microsoft, dirijeaza şi controleaza instalarea şi utilizarea produsului respectiv prin
utilizarea interfeţelor de programare a aplicaţiilor şi prin alte mijloace tehnice care fac
parte din Serviciul Microsoft. Orange Moldova /Microsoft nu va face copii ale unui
astfel de produs non-Microsoft în afara relaţiei cu Clientul.
Dacă instaleaza sau utilizeaza prin Serviciul Microsoft un produs ce nu aparţine
companiei Microsoft, Clientul nu are dreptul să faca acest lucru într-un mod prin
care proprietatea intelectuală sau tehnologia Microsoft / Orange Moldova ar trebui
să se supună altor obligaţii decât celor incluse în contractul Clientului.
13. politica de utilizare acceptabila
13.1 Nici Clientul, nici utilizatorii care accesează Serviciul Online prin intermediul
Clientului, nu are dreptul să utilizeze Serviciul Online:
• într-un mod interzis prin lege, reglementări sau orice acte normative;
• ca să incalce drepturile altora;
• pentru a încerca să obţineţi acces neautorizat la servicii, date, conturi sau reţele
ori pentru a perturba funcţionarea acestora;
• ca să introduca spam sau să distribuie programe rău-intenţionate;
• ca să utilizeze Serviciul Online într-o manieră care îl poate pune în pericol sau
poate afecta utilizarea acestuia de către alte persoane; sau
• într-o aplicaţie sau situaţie în care o defecţiune a Serviciului online ar putea duce la
decesul sau vătămarea corporală gravă a unei persoane ori la pagube materiale sau
ecologice grave.
Încălcarea Politicii de utilizare acceptabilă poate atrage suspendarea Serviciului
Online, respectiv a furnizării Produsului Microsoft Office 365, si chiar încetarea
Anexei/contractului pentru Abonamentele Microsoft pentru culpa Clientului.
Suspendarea Serviciului online are loc doar în cazul în care acest lucru este necesar
în mod rezonabil, cu o notificare.
14. notificări electronice
14.1 Clientul poate primi informaţii despre Serviciul Microsoft în format electronic.
Acestea pot fi trimise printr-un mesaj de e-mail la adresa pe care o precizează in
anexa Abonamentelor Microsoft Office 365 sau printr-un site web pe care îl
specifică Orange Moldova. Notificările prin poştă electronică se consideră efectuate
la data transmiterii.
15. limitări tehnice
15.1 Clientul îşi asumă obligaţia de a respecta şi nu are dreptul să evite toate
limitările de natură tehnice ale Produselor şi Serviciilor online care îi permit să le
utilizeze numai în anumite moduri. Clientul nu are dreptul să descarce sau să
elimine în alt mod copii ale produsului software sau ale codului sursă dintr-un
Serviciu online exceptând cazurile când se permite în mod explicit acest lucru.
16. termeni suplimentari aplicabili Serviciilor Microsoft
16.1 Prin semnarea Anexei pentru Serviciile Microsoft, Clientul acceptă în mod
expres şi integral Contractul pentru Microsoft Cloud („Contractul”), încheiat între
Client şi Microsoft pentru achiziţionarea Abonamentelor respective. Toate drepturile
acordate de Microsoft conform Contractului sunt neexclusive şi netransferabile şi se
aplică atât timp cât nici Clientul, nici Afiliaţii săi nu încalcă în mod grav Contractul.
16.2 Produsul software. La acceptarea fiecărei comenzi, Microsoft îi acordă
Clientului un drept limitat de a utiliza Produsul software în cantităţile comandate.
(i) Drepturile de utilizare. Drepturile de utilizare în vigoare la plasarea comenzilor
pentru Produsul software de către Client se aplică utilizării de către Client a versiunii
Produsului software existent la data respectivă. Pentru versiunile viitoare şi
Produsele software noi, se vor aplica Drepturile de utilizare în vigoare la lansarea
pentru prima dată a versiunilor şi Produselor software respective. Nu se vor aplica
modificările aduse de Microsoft Drepturilor de utilizare pentru o anumită versiune,
decât dacă Clientul decide să aplice modificările respective.
(ii) Licenţele temporare şi licenţele perpetue. Licenţele disponibile pe bază de
Abonament sunt temporare. Pentru toate celelalte licenţe, dreptul de a utiliza
Produsul software devine permanent în urma achitării integrale.
16.3 Servicii online. Clientul poate să utilizeze Serviciile online după cum se
specifică în Contract.
(i) Termenii Serviciilor online. Termenii Serviciilor online în vigoare la data la care

Clientul comandă sau reînnoieşte Abonamentul pentru un Serviciu online se vor
aplica pe durata Abonamentului aplicabil.
(ii) Suspendarea. Orange Moldova şi/sau Microsoft are dreptul să suspende
utilizarea unui Serviciu online pentru perioada în care Clientul încalcă Politica privind
utilizarea acceptabilă, nu plăteşte sumele datorate sau nu răspunde la o pretenţie
referitoare la o presupusă încălcare a prevederilor legale. Orange Moldova şi/sau
Microsoft va trimite o notificare Clientului înainte de suspendarea unui Serviciu
online, atunci când acest lucru este rezonabil.
(iii) Utilizatorii finali. Clientul controlează accesul Utilizatorilor finali şi este responsabil
pentru utilizarea Produsului de către aceştia în conformitate cu Contractul. De
exemplu, Clientul se va asigura că Utilizatorii finali respectă Politica de utilizare
acceptabilă.
(iv) Datele clientului. Responsabilitatea pentru conţinutul tuturor Datelor Clientului îi
aparţine în exclusivitate Clientului. Clientul va asigura şi va păstra toate drepturile şi
autorizările necesare privind Datele Clientului pentru ca Microsoft să furnizeze
Serviciile online Clientului fără a încălca drepturile niciunei terţe părţi şi fără a crea
alte obligaţii pentru Microsoft faţă de Client sau faţă de orice terţă parte. Microsoft
nu-şi asumă şi nu-şi va asuma nicio obligaţie cu privire la Datele Clientului sau la
utilizarea Produsului, în afara celor prevăzute în mod expres în acest Contract sau
după cum impune legea aplicabilă.
(v) Răspunderea pentru conturile dvs. De asemenea, Clientul este responsabil
pentru păstrarea confidenţialităţii tuturor acreditărilor de autentificare private
asociate cu utilizarea de către Client a Serviciilor online. Clientul trebuie să informeze
imediat serviciul suport clienţi în legătură cu toate abuzurile posibile legate de
conturile Clientului sau de acreditările de autentificare ori în legătură cu orice
incident de securitate asociat cu Serviciile online.
16.4 Rezervarea drepturilor. Produsele sunt protejate prin dreptul de autor şi alte
legi şi tratate internaţionale privind drepturile de proprietate intelectuală. Microsoft îşi
rezervă toate drepturile care nu sunt acordate în mod expres în acest Contract.
Renunţarea sau autoritatea de lucru judecat nu acordă şi nu implică acordarea
vreunui drept. Drepturile de a accesa sau a utiliza Produsele software pe un
dispozitiv nu îi conferă Clientului dreptul să implementeze brevete aparţinând
Microsoft sau alte drepturi de proprietate intelectuală ale Microsoft pe dispozitivul
respectiv sau pe alte produse software sau dispozitive.
16.5 Restricţiile. Clientul are dreptul să utilizeze Produsul doar în conformitate cu
termenii prezentului Contract. Clientul nu poate (şi nu este licenţiat): (1) să refacă
programul sursă, să decompileze ori să dezasambleze vreun Produs sau o
Remediere, nici să încerce să întreprindă o astfel de acţiune; (2) să instaleze ori să
utilizeze produse software ori tehnologii care nu aparţin companiei Microsoft în orice
fel care ar supune drepturile de proprietate intelectuală sau tehnologia Microsoft la
orice alţi termeni de licenţă; sau (3) să ocolească limitările de natură tehnică ale unui
Produs sau ale unei Remedieri sau restricţiile din documentaţia Produsului. Clientul
nu are dreptul să dezactiveze, să modifice sau să încerce în alt mod să evite orice
mecanism de facturare care măsoară utilizarea Serviciilor online de către Client. Cu
excepţia cazurilor permise în mod expres în prezentul Contract sau în documentaţia
Produsului, Clientul nu are dreptul să distribuie, să sublicenţieze, să închirieze, să
dea în leasing, să revândă sau să transfere Produsele, în întregime sau parţial, nici
să le utilizeze pentru a oferi servicii de găzduire unei terţe părţi.
16.6 Versiunile de examinare. Microsoft are dreptul să lanseze Versiuni de
examinare. Versiunile de examinare sunt furnizate „ca atare”, „cu toate defectele” şi
„aşa cum sunt disponibile” şi nu fac obiectul acordului SLA şi garanţiilor limitate
prevăzute în Contract. Este posibil ca versiunile de examinare să nu beneficieze de
asistenţă pentru clienţi. Versiunile de examinare pot fi supuse unor angajamente de
securitate, de conformitate sau de respectare a confidenţialităţii cu prevederi reduse
sau diferite, aşa cum sunt prezentate în detaliu în Termenii Serviciilor online şi în
notificările suplimentare care le însoţesc. Microsoft are dreptul să modifice sau să
întrerupă Versiunile de examinare în orice moment, fără notificare. De asemenea,
Microsoft are dreptul să opteze să nu lanseze o Versiune de examinare în regim de
„Disponibilitate generală”.
16.7 Verificarea conformităţii Produselor.
(i) Dreptul de verificare a conformităţii. Clientul va păstra evidenţe privind toate
utilizările şi distribuirile Produselor de către Client şi Afiliaţii săi. Microsoft are dreptul
să verifice, pe propria cheltuială, respectarea termenilor licenţelor pentru Produse.
Clientul va pune imediat la dispoziţia auditorilor independenţi desemnaţi de
Microsoft orice informaţii pe care aceştia le solicită în mod rezonabil în scopul
verificării, inclusiv accesul la sistemele pe care rulează Produsele şi dovada
licenţelor pentru Produsele pe care Clientul le găzduieşte, le sublicenţiază sau le
distribuie terţelor părţi. Clientul este de acord să finalizeze procesul de auto-auditare
al Microsoft pe care Microsoft îl poate solicita ca alternativă la auditul efectuat de o
terţă parte.
(ii) Procesul de verificare. Microsoft va notifica Clientul cu cel puţin 30 de zile înainte
în legătură cu intenţia sa de verificare a conformităţii de către Client cu termenii
licenţei pentru Produsele pe care Clientul şi Afiliaţii săi le utilizează sau le distribuie.
Microsoft va angaja un auditor independent, care va fi ţinut să respecte o obligaţie
de confidenţialitate. Orice informaţii adunate în timpul procesului de auto-auditare
vor fi utilizate doar în scopul stabilirii conformităţii. Această verificare se va desfăşura
în timpul programului de lucru normal şi într-o manieră care să nu interfereze în mod
nerezonabil cu activitatea Clientului.
(iii) Măsuri reparatorii în caz de neconformitate. În cazul în care la verificare sau
auto-audit se constată că există cazuri de utilizare fără licenţă, atunci, Clientul va
trebui să se conformeze obligaţiilor stabilite în Contract.
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17. asistenţă şi suport clienţi
17.1 Orange Moldova asigura asistenta la telefon, online si prin email, şi
înregistrează cererile de asistenţa după cum urmează :
- la telefon, apelând Serviciul suport clienți la numărul +373 22 977 700: in timpul
programului de lucru, de luni pana duminica, intre orele 08:00 – 22:00;
- e-mail - online, la adresa office365.support@orange.md - permanent.
17.2 Orice plângere legată de Serviciul online va fi depusă în formă scrisă personal,
între orele 09:00-18:00, sau expediate prin poştă la adresa: Orange Moldova S.A.,
Serviciul Clienţi, str. Alba Iulia, 75, MD-2071 Chişinău, indicând în mod obligatoriu
obiectul şi motivele reclamaţiei, precum şi adresa la care Orange Moldova va trimite
Clientului răspunsul la reclamaţie.
18. diverse
18.1 Prezentele Condiţii Speciale sunt reglementate de legislația Republicii
Moldova. Orice litigiu cu privire la existența, interpretarea sau executarea acestor
Condiţii Speciale şi la relaţia contractuală între Orange Moldova şi Client, este de
competența exclusivă a instanțelor competente ale Republicii Moldova.
18.2 Orange Moldova poate modifica aceste Condiții Speciale, cu notificarea
Clientului. În acest caz, Orange Moldova va face Condițiile speciale modificate
disponibile pe www.orange.md. Recunoașteți și acceptaţi că, dacă utilizați Serviciul
online după data la care Condiţiile speciale au fost modificate, această utilizare va
însemna că ați acceptat Condițiile speciale modificate.

