CONTRACT
DE CESIUNE NEEXCLUSIVA DE LICENTA DE SOFT SI DE ACCESARE PRIN
TERMINALE A CALCULATORULUI CENTRAL

I. PARTILE CONTRACTANTE
Art. 1 Prezentul contract s-a incheiat intre:
Depozitarul Central S.A., persoana juridica romana, cu sediul in Bucuresti, B-dul Carol I nr.3436, etaj 8, sector 2, inregistrata in Registrul Comertului sub nr. J40/5890/1997, avand codul unic de
inregistrare RO9638020, contul bancar numarul RO45RNCB0071086501740001, deschis la
BCR SUC. PLEVNEI, telefonul 408.58.09, faxul 408.58.14, reprezentata legal prin
________________, denumita in continuare PRESTATOR sau Depozitarul Central
si
Societatea de servicii de investitii financiare _______________ S.A., persoana juridica romana,
cu sediul in _____________________________, cod postal ___________,avand codul unic de
inregistrare _____________, inregistrata la Registrul Comertului sub nr. _____________,
telefon/fax : _________________, e-mailul : _______________, contul bancar nr.
___________________ deschis la ______________________, reprezentata legal prin
______________________________________, denumita in continuare UTILIZATOR sau
Participant la sistemul Depozitarului Central/Agent custode
Avand in vedere faptul ca Utilizatorul trebuie sa detina si sa utilizeze aplicatiile client ale
Programului de Calculator Arena – modulul de compensare – decontare si registru - al
Prestatorului, pentru a-si indeplini activitatea specifica de compensare – decontare, depozitare si
registru,
A intervenit prezentul Contract de cesiune neexclusiva de licenta de soft si de accesare prin
Terminale a Calculatorului Central, in urmatoarele conditii:

II. DEFINITII
Art. 2 Termenii utilizati in prezentul contract au urmatorul inteles:
''CALCULATOR CENTRAL'': calculatoarele si celelalte echipamente electronice si informatice,
pe care este instalat si ruleaza Programul de Calculator Arena – modulul de compensare –
decontare si registru al Prestatorului. Prestatorul are dreptul sa incarce pe Calculatorul Central si
alte programe de calculator, proprii sau luate in folosinta, necesare pentru derularea de operatiuni cu
instrumente financiare.
''CONTRACT'': acest inscris, anexele sale, precum si orice act aditional al acestora care se va
incheia in viitor prin acordul scris al ambelor parti.
“INFORMATII CONFIDENTIALE”: orice informatie dezvaluita de catre Prestator in
legatura cu acest Contract, inclusiv clauzele acestui Contract, Programele de Calculator
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Licentiate, orice cod sursa si toate informatiile financiare, informatiile tehnice si alte informatii
cu valoare comerciala, in orice forma, dar excluzand:
a) informatiile care sunt deja publice;
b) informatiile care devin ulterior publice, altfel decat ca rezultat a unei dezvaluiri neautorizate
a partii receptoare sau a reprezentantilor acesteia; sau
c) informatiile care sunt sau devin disponibile la partea receptoare de la o terta parte care este
legal investita sa le detina si le furnizeaza partii receptoare.
“LEGE”: orice act normativ, indiferent de forta sa juridica, emis de autoritatile romane
competente, inclusiv reglementarile Depozitarului Central (Codul Depozitarului Central), incidente
in materia prezentului Contract.
“PROGRAMUL DE CALCULATOR ARENA – modulul de compensare – decontare si
registru”: produse software de compensare, decontare, custodie, depozitare si registru, inregistrate
sub marca ARENA - AUTOMATED EXCHANGE PLATFORM – CLEARING –
SETTLEMENT, CUSTODY AND REGISTRY SERVER, create de Bursa de Valori Bucuresti
si aflate in proprietatea Prestatorului, care ruleaza curent pe Calculatorul Central
“PROGRAMELE DE CALCULATOR LICENTIATE”: aplicatiile client ale Programului de
Calculator ARENA - AUTOMATED EXCHANGE PLATFORM – CLEARING –
SETTLEMENT, CUSTODY AND REGISTRY SERVER, denumite ARENA AUTOMATED EXCHANGE PLATFORM – CLEARING – SETTLEMENT, CUSTODY
AND REGISTRY SERVICES TERMINAL, de emulare a sesiunilor de lucru pe Calculatorul
Central
''RESTRICTII APLICABILE'': totalitatea conditiilor, exigentelor si coordonatelor, inclusiv cele
mentionate in Anexa nr. 1, referitoare la modul de accesare a Calculatorului Central, de conectare la
Programul de Calculator Arena, respectiv de utilizare a Programelor de Calculator Licentiate, a
codului (obiect) al acestuia, a userilor si a parolelor de acces create si predate de catre Prestator sau
de mandatarii acestuia comunicati de catre Depozitarul Central Utilizatorului, indicate de Prestator
sau cuprinse in Lege, precum si la respectarea regimului de confidentialitate a ansamblului de date
si informatii accesate de Utilizator in baza acestui Contract.
''SISTEM DESEMNAT'': echipamentele hardware, programele de calculator si serviciile de
comunicatii de date necesare pentru operarea sistemului, prevazute in Anexa nr. 2, pentru
utilizarea corespunzatoare a Programelor de Calculator Licentiate, accesarea Calculatorului
Central si pentru executarea, in general, a acestui Contract.
''TARIF DE ACCES'': suma de bani pe care Utilizatorul o va plati Prestatorului pentru accesarea
prin Terminale suplimentare a Calculatorului Central al Prestatorului, corespunzator clauzelor
acestui Contract, prevazut in Lista tarifelor si comisioanelor practicate de catre Depozitarul Central.
“TERMINALE”: calculatoare detinute de Utilizator, carora le corespunde o adresa de IP, pe care
sunt instalate Programele de Calculator Licentiate, prin intermediul carora acesta acceseaza
Calculatorul Central. Sunt considerate “suplimentare” Terminalele solicitate, respectiv dobandite de
catre Utilizator peste numarul stipulat in art. 3 din Contract.
''ZI'': oricare zi calendaristica.
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III.

OBIECTUL SI SCOPUL CONTRACTULUI

Art. 3 Prestatorul transmite Utilizatorului, cu titlu gratuit, o licenta temporara, neexclusiva si
netransferabila de utilizare a codurilor obiect ale Programelor de Calculator Licentiate (copii),
strict in concordanta cu Restrictiile Aplicabile si pentru Sistemul Desemnat. Prestatorul
recunoaste Utilizatorului dreptul de acces la Calculatorul Central printr-un numar de 3
Terminale.
Art. 4 (1) Scopul incheierii Contractului este:
a) de a permite Utilizatorului sa dobandeasca/sa detina si sa exercite in mod corespunzator
calitatea de Participant la sistemul de compensare–decontare administrat de Prestator, in
conditiile Regimului juridic aplicabil ;
b) de a facilita accesul Utilizatorului la informatiile, inclusiv de natura corporativa, diseminate prin
Programul de Calculator Arena – modulul de compensare – decontare si registru si Calculatorul
Central.
(2) Accesarea Calculatorului Central si a Programului de Calculator Arena – modulul de
compensare – decontare si registru pentru indeplinirea atributiilor specifice ale Utilizatorului de
operator independent, in sensul Legii, se va realiza in conditiile tehnice notificate de Prestator,
care vor forma obiectul unui act aditional.
(3) Prezentul Contract nu indrituieste Utilizatorul la activitati de vizualizare, preluare/parsare si/sau
vanzare de informatii din Calculatorul Central.

IV.

TERMINALELE SUPLIMENTARE. TARIFUL DE ACCES

Art. 5 (1) Prestatorul poate acorda Utilizatorului accesul la Calculatorul Central prin intermediul
unui numar suplimentar de Terminale, in conditiile prevazute in prezentul Contract, prin
incheierea unui act aditional semnat de ambele parti contractante, in schimbul unui Tarif de
Acces.
(2) Numarul maxim de Terminale ale Utilizatorului care pot fi conectate la Calculatorul Central
si durata standard de conectare a acestora se stabileste exclusiv de catre Prestator, potrivit
propriei politici de alocare/distribuire si gestiune a resurselor Calculatorului Central .
(3) In cazul incheierii unui act aditional referitor la Terminale suplimentare, Prestatorul isi va
executa obligatiile mentionate in Contract cu incepere de la data primirii din partea
Utilizatorului, a copiei ordinului de plata a Tarifului de Acces si a eventualelor penalitati de
intarziere corespunzatoare, calculate in conditiile art. 6 alin. 2.
Art. 6 (1) Plata Tarifului de Acces se va efectua in termen de 3 Zile de la data semnarii actului
aditional, prin ordin de plata, in contul bancar al Prestatorului care va fi mentionat in preambulul
actului aditional. O copie a ordinului de plata se va trimite Prestatorului.
(2) Neplata la termen a Tarifului de Acces atrage in sarcina Utilizatorului obligatia de plata a
unei penalitati de intarziere din suma datorata, la nivelul dobanzii legale, pentru fiecare Zi de
intarziere.
(3) Daca in termen de 5 de Zile de la data semnarii actului aditional, Utilizatorul nu isi executa
obligatia de plata a Tarifului de Acces, actul aditional se va considera rezolvit de plin drept, fara
a fi necesara interventia vreunei instante sau vreo formalitate prealabila.
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V.

DURATA CONTRACTULUI

Art. 7 (1) Prezentul contract se incheie pe o perioada de 1 an;
(2) In lipsa unei notificari transmisa cu cel putin 30 de Zile inainte de expirarea contractului,
contractul se considera prelungit pentru aceeasi perioada.
VI.

OBLIGATIILE UTILIZATORULUI

Art. 8 (1) Utilizatorul nu va putea invoca sau solicita nici un alt drept in afara celui mentionat in
art. 3, in legatura cu Programele de Calculator Licentiate sau cu documentatiile aferente.
(2) Utilizatorul cunoaste si accepta faptul ca Programul de Calculator Arena – modulul de
compensare – decontare si registru asigura indeplinirea de catre Prestator a functiilor de
Depozitar Central, motiv pentru care functioneaza potrivit reglementarilor emise de Prestator si
celorlalte norme incidente ale Legii. Utilizatorul cunoaste si accepta faptul ca Prestatorul are
putere discretionara in modificarea reglementarilor proprii si in adaptarea si modificarea
corespunzatoare a Programului de Calculator Arena – modulul de compensare – decontare si
registru si a Programelor de Calculator Licentiate.
Art. 9 In afara cazurilor in care s-a permis expres in scris sa se faca altfel sau a cazurilor
prevazute in Lege, atunci cand prevederile legale nu pot fi excluse conventional, Utilizatorul nu
va copia Programele de Calculator Licentiate si documentatiile aferente, exceptand dreptul de a
face o copie a Programelor de Calculator Licentiate intr-o forma citibila de catre echipamentul
sau, in scop de back-up.
Art. 10 (1) Utilizatorul se obliga:
a) sa nu multiplice sau/si sa difuzeze, prin orice mijloace si cu orice titlu, Programele de
Calculator Licentiate si documentatiile aferente;
b) sa se asigure ca nu se face nici o copie sau utilizare neautorizata sau exploatare anormala a
Programelor de Calculator Licentiate si a documentatiilor aferente;
c) sa nu inlature sau sa deterioreze nici o referinta relevanta privind drepturile de autor si
drepturile de proprietate de pe Programele de Calculator Licentiate si documentatiile
aferente;
d) in cazul in care copierea este expres permisa de catre Producator, sa mentina acuratetea si
actualitatea inregistrarilor numarului de locatii si a tuturor copiilor Programelor de
Calculator Licentiate, in orice forma, ale Programelor de Calculator Licentiate si ale oricarei
documentatii aferente;
e) sa nu dezvolte mai departe, sa nu altereze sau sa modifice Programele de Calculator
Licentiate si documentatiile aferente;
f) sa nu traduca, adapteze, aranjeze, transforme, decompileze, inverseze ingineria sau sa
dezasambleze Programele de Calculator Licentiate si /sau codul acestora, sau sa incerce sa
faca astfel de operatii, exceptand cazurile expres permise prin acest Contract sau permise
prin Lege, atunci cand prevederile legale nu pot fi excluse conventional;
g) sa se abtina de la orice actiune sau inactiune prin care ar incalca Restrictiile Aplicabile;
h) sa acceseze Calculatorul Central cu respectarea Legii si a prevederilor prezentului Contract;
i) sa nu divulge unor terte persoane codurile de user si parolele de acces, alocate de
Depozitarul Central persoanelor autorizate expres de catre Utilizator, angajate ale acestuia si
care detin calitatea de agenti participanti la sistemul Depozitarului Central;
j) sa notifice de indata Prestatorului adresa de IP a Terminalelor sale si orice modificare a
acestora;
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k) sa notifice in timp util Prestatorului iminenta sau potentialitatea producerii unuia dintre
cazurile de incetare a Contractului;
l) sa raspunda integral pentru activitatea desfasurata in PROGRAMUL DE CALCULATOR
ARENA – modulul de compensare – decontare si registru si in Calculatorul Central in numele
si pe seama sa si/sau a clientilor sai;
m) sa nu cesioneze prezentul contract.
(2) Autorizarea Prestatorului este obligatorie atunci cand Utilizatorul doreste sa obtina
informatiile necesare interoperabilitatii Programelor de Calculator Licentiate cu alte programe
pentru calculator.
(3) In toate cazurile, se interzice Utilizatorului sa utilizeze Programele de Calculator Licentiate
sau parti ale acestuia pentru a definitiva, produce ori comercializa un program pentru calculator,
a carui expresie este similara cu Programele de Calculator Licentiate.
Art. 11 Utilizatorul trebuie sa il despagubeasca si sa faca astfel incat sa fie efectiv despagubit
Prestatorul pentru si impotriva oricarei cereri, actiuni, pagube, pierderi, raspunderi, cost, plata,
tarif sau cheltuiala, incluzand, dar fara a se limita la, pierderile consecvente, pierderile
economice si cheltuielile legale (calculate pe o baza avocat/client) suferite sau atrase asupra
Prestatorului, izvorate dintr-o incalcare a art. 8-10 de catre Utilizator.

VII.

OBLIGATIILE PRESTATORULUI

Art. 12(1) Prestatorul se obliga:
a) sa permita Utilizatorului sa se conecteze prin Terminalele contractate la Programul de
Calculator Arena – modulul de compensare – decontare si registru si Calculatorul Central, cu
respectarea Legii si a Restrictiilor Aplicabile;
b) sa creeze coduri de user dedicate agentilor participanti la sistemul Depozitarului Central, ai
Utilizatorului, cu un nivel corespunzator de acces si parole confidentiale de acces si sa le
predea acestora;
c) sa predea Utilizatorului Programele de Calculator Licentiate, impreuna cu instructiunile de
instalare si utilizare, si sa ii asigure folosinta neexclusiva a acestor programe;
d) sa isi execute cu buna credinta si fara neglijenta obiectul de activitate, inclusiv in ceea ce
priveste functionarea Calculatorului Central.
(2) Predarea-primirea codurilor de user si a parolelor de acces, respectiv a suporturilor
electronice ale Programelor de Calculator Licentiate se va consemna intr-un proces-verbal de
predare-primire incheiat intre agentii participanti la sistemul Depozitarului Central, ai
Utilizatorului, respectiv intre Utilizator si Departamentul de specialitate al Prestatorului.
(3) Accesarea Calculatorului Central si a Programului de Calculator Arena se va realiza:
a) dupa programul si orarul stabilit de catre Prestator;
b) la nivelul de acces tehnic stabilit de Prestator;
c) in scopul mentionat in prezentul Contract si cu respectarea Legii;
d) pe raspunderea integrala a Utilizatorului pentru modul, timpul si locul de utilizare propriuzisa a functiilor Programelor de Calculator Licentiate, programului de Calculator Arena –
modulul de compensare – decontare si registru si a Calculatorului Central.
(4) Prestatorul are dreptul sa intrerupa/limiteze/refuze, cu caracter temporar sau definitiv,
accesul la Calculatorul Central prin unul/mai multe/toate Terminalele Utilizatorului, in baza unei
notificari:
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a) potrivit politicii proprii de alocare si gestiune eficienta a resurselor Programului de
Calculator Arena – modulul de compensare – decontare si registru sau/si ale Calculatorului
Central;
b) pentru intretinerea/upgradarea/testarea/auditarea sau remedierea de defectiuni ale acestora;
c) pentru punerea in executare a unor prevederi ale Legii, unor acte administrative, acte
judecatoresti, a unor hotarari ale Consiliului de Administratie a Depozitarului Central sau a
unor organisme care au competente de a impune astfel de masuri.
Art. 13 (1) Prestatorul nu raspunde pentru prejudiciile suferite de catre Utilizator datorita
exercitarii abuzive a drepturilor nascute din prezentul Contract de catre persoanele autorizate
expres de Utilizator, sau de catre alti Utilizatori sau persoane autorizate expres de alti Utilizatori.
(2) Utilizatorul exonereaza integral de raspundere Prestatorul pentru modul de functionare a
Calculatorului Central, Programelor de Calculator Licentiate si a Programului de Calculator
Arena – modulul de compensare – decontare si registru, pentru orice atingere adusa, fara intentia
sau culpa grava a Prestatorului, drepturilor patrimoniale sau personale nepatrimoniale ale
Utilizatorului.
Art. 14 In cazul unei schimbari majore a Programului de Calculator Arena – modulul de
compensare – decontare si registru sau a Programelor de Calculator Licentiate, care ar implica
alte modalitati de accesare a Calculatorului Central si a Programului de Calculator Arena –
modulul de compensare – decontare si registru, alte tarife, modalitati de facturare si/sau alt
Sistem Desemnat decat cel cuprins in Anexa nr. 2, Prestatorul va aduce la cunostinta
Utilizatorului noile conditii, printr-o notificare adresata cu 30 de Zile inainte de data preconizata
pentru introducerea respectivelor modificari. Noile conditii vor face obiectul unui act aditional la
prezentul Contract sau a unui nou contract, dupa caz.
VIII. CERTIFICARE
Art. 15 (1) Prestatorul si Utilizatorul cunosc si accepta ca folosinta Programului de Calculator
Licentiat si accesul Utilizatorului la Programul de Calculator Licentiat, Calculatorul Central si la
Programul de Calculator Arena – modulul de compensare – decontare si registru poate fi
influentat nefavorabil, intrerupt sau intarziat din cauze aflate in afara controlului rezonabil al
Prestatorului incluzand, dar fara a se limita la, erori, disfunctionalitati sau intarzieri, prin actiune,
inactiune sau omisiune, ale:
a) Calculatorului Central si Programului de Calculator Arena – modulul de compensare –
decontare si registru;
b) Utilizatorului sau sistemelor si echipamentelor Utilizatorului;
c) altor Utilizatori sau sistemelor si echipamentelor altor Utilizatori ;
d) liniilor de comunicatii sau furnizorilor de linii de comunicatii;
e) energiei electrice sau furnizorilor de energie electrica.
(2) Utilizatorul este de acord ca Prestatorul nu este raspunzator pentru nici o pierdere, cheltuiala,
prejudiciu sau cost suferit sau atras asupra Utilizatorului ca urmare a unei influente nefavorabile,
intrerupere sau intarziere de tipul celor enumerate in alin. 1.
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IX.

INSTALAREA SISTEMULUI DESEMNAT LA LOCATIA UTILIZATORULUI

Art. 16 Utilizatorul este raspunzator pentru conexiunile fizice cu Calculatorul Central,
Programul de Calculator Licentiat si Programul de Calculator Arena – modulul de compensare –
decontare si registru si pentru toate costurile asociate acestora.
Art. 17 (1) Utilizatorul trebuie sa achizitioneze, sa foloseasca si sa intretina pe costurile sale
calculatoare care sa se conformeze Sistemului Desemnat, mentionat in Anexa nr. 2 sau indicat
de Prestator, pentru a accesa Programele de Calculator Licentiate si Programul de Calculator
Arena - modulul de compensare – decontare si registru, precum si sa adapteze corespunzator si
sa asigure conditii de operare corespunzatoare pentru aceste echipamente informatice.
(2) Pentru a se putea conecta in conditii optime la Programul de Calculator Arena - modulul de
compensare – decontare si registru si Calculatorul Central, Utilizatorul se va conforma
permanent Sistemului Desemnat din Anexa nr. 2 si cerintelor cuprinse in Lege.
Art. 18 La solicitarea si pe cheltuiala Utilizatorului, Prestatorul poate furniza Utilizatorului, in
baza unei conventii distincte, acele informatii si asistenta care ii vor fi in mod rezonabil cerute
de acesta, pentru ca Utilizatorul sa isi pregateasca si sa isi instaleze facilitatile. Prestatorul nu isi
asuma nici o responsibilitate pentru nici o deficienta a facilitatilor de acces la Calculatorul
Central, Programele de Calculator Licentiate aflate in folosinta Utilizatorului si la Programul de
Calculator Arena – modulul de compensare – decontare si registru.
Art. 19 Utilizatorul trebuie sa contracteze servicii de comunicatii de date cu o societate
specializata agreata de Prestator. Utilizatorul este raspunzator pentru retelele sale de comunicatii
din aria locala (sau retelele locale extinse), prin care acesta se va conecta la Calculatorul Central,
Programele de Calculator Licentiate si la Programul de Calculator Arena – modulul de
compensare – decontare si registru.

X.

CONFIDENTIALITATE

Art. 20 (1) Utilizatorul trebuie:
a) sa pastreze confidentialitatea tuturor Informatiilor Confidentiale incorporate in Programele
de Calculator Licentiate si documentatia aferenta sau dezvaluite in alta maniera
Utilizatorului in baza acestui Contract; si
b) sa nu foloseasca nici o astfel de Informatie Confidentiala in nici un scop, altul decat
utilizarea Programelor de Calculator Licentiate in conformitate cu acest Contract; si
c) sa nu dezvaluie Informatiile Confidentiale (sau orice parte a acestora) vreunei persoane
(exceptand angajatii ori partenerii contractuali ai Utilizatorului care au o nevoie sa le
cunoasca, in scopul acestui Contract, limitandu-se la informatiile strict necesare acestora
pentru exercitarea atributiilor de serviciu, respectiv a obligatiilor contractuale fata de
Utilizator) fara consimtamantul scris al Prestatorului.
(2) Utilizatorul trebuie sa faca toate demersurile pentru a se asigura ca angajatii si partenerii sai
contractuali sunt instructati sa pastreze strict confidentiale toate Informatiile Confidentiale – si
chiar le pastreaza – fiind direct raspunzator de indeplinirea acestei obligatii.
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X. RASPUNDEREA UTILIZATORULUI
Art. 21 Nerespectarea prevederilor art. 8-10 si art. 16-20, inclusiv tentativa de accesare
frauduloasa a Calculatorului Central de catre Utilizator si/sau angajatii acestuia prin actiune,
inactiune sau omisiune a acestora, atrage rezilierea de plin drept a prezentului Contract, fara a fi
necesara indeplinirea unei formalitati prealabile sau interventia vreunei instante, precum si
obligatia Utilizatorului de a plati Prestatorului despagubiri, corespunzator prejudiciilor cauzate
acestuia.
Art. 22 Nerespectarea prevederilor Legii nr. 8/1996 privind dreptul de autor si drepturile
conexe, cu modificarile si completarile ulterioare atrage raspunderea civila, contraventionala sau
penala, dupa caz, a Utilizatorului, conform Legii.
XI. FORTA MAJORA
Art. 23 Exceptand cazurile in care nu au prevazut in mod expres altfel, nici una din partile
prezentului Contract nu va fi raspunzatoare pentru neexecutarea la termen si/sau in mod
corespunzator, total sau partial, a oricareia din obligatiile care ii incumba in baza prezentului
Contract, daca neexecutarea obligatiei respective a fost cauzata de un eveniment imprevizibil,
aflat in afara controlului partii respective, ale carui consecinte sunt de neinlaturat de catre partea
care il invoca (calamitati naturale, razboi si orice alt eveniment care este in afara controlului
partii care il invoca).
Art. 24 Partea care invoca evenimentul mentionat in art. 23 este obligata sa aduca la cunostinta
celeilalte, imediat si in mod complet, producerea acestuia si sa ia orice masuri care ii stau la
dispozitie in vederea limitarii consecintelor.

XII.

NOTIFICARI

Art. 25 Toate notificarile/comunicarile referitoare la acest Contract, adresate de o parte
contractanta celeilalte, vor fi considerate valabil indeplinite daca vor fi expediate acestei din urma
parti la adresa sau faxul mentionate in art. 1 din prezentul Contract, ori la acele adrese/numere de
fax care au fost notificate de oricare dintre parti celeilalte. In cazul in care o parte isi schimba
adresa/numarul de fax mentionate in art. 1, acesteia ii va reveni obligatia de a comunica, celeilalte
parti, in termen de cel mult 2 Zile, noua adresa/noul numar de fax. Omisiunea comunicarii
adresei/numarului de fax nu angajeaza raspunderea partii care foloseste adresa/numarul de fax
mentionate in Contract.
Art. 26 (1) Notificarile/comunicarile prevazute in art. 25 se expediaza prin fax sau prin scrisori
recomandate cu confirmare de primire, sau se livreaza personal la serviciul de registratura si sunt
considerate ca primite la primirea dovezii livrarii lor.
(2) Mesajele diseminate de Prestator prin intermediul Programului de Calculator Arena – modulul
de compansare – decontare si registru sau al Calculatorului Central, individuale sau colective, sunt
considerate ca reprezentand o notificare valabila a Utilizatorului in raport cu continutul acestora.
Art. 27 Comunicarile/notificarile verbale nu sunt luate in considerare de nici una din parti, daca
nu sunt confirmate prin una din modalitatile prevazute in art. 26.
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XIII. LITIGII
Art. 28 Partile contractante vor incerca solutionarea pe cale amiabila, prin conciliere directa, a
tuturor neintelegerilor privind valabilitatea obligatiilor, interpretarea, executarea sau incetarea
prezentului Contract. In acest scop, oricare din parti este in drept sa notifice celeilalte parti invitatia
de a se intalni la un loc si la o data determinate, pentru ca prin reprezentantii lor special desemnati
sa incerce stingerea potentialului litigiu. In solutionarea neintelegerilor, partile vor actiona cu buna
credinta, echilibru si in mod rezonabil, prezentandu-si reciproc toate datele, informatiile si
documentatiile apte sa duca la salvgardarea Contractului si la continuarea colaborarii lor. Procedura
de solutionare a neintelegerilor pe cale amiabila nu suspenda executarea Contractului.
Art. 29 In cazul in care partile nu au reusit, in conditiile specificate mai sus, solutionarea pe cale
amiabila a neintelegerilor lor, orice litigiu care decurge din sau in legatura cu acest Contract,
inclusiv cele referitoare la validitatea, interpretarea, executarea ori desfiintarea lui, se va solutiona
de catre instanta judecatoreasca competenta.

XIV. INCETAREA CONTRACTULUI
Art. 30 (1) Prezentul Contract inceteaza de plin drept, fara a fi necesara interventia vreunei instante
judecatoresti si fara nici o alta formalitate prealabila, in urmatoarele cazuri:
a) cand o parte nu isi executa, din culpa, o obligatie contractuala considerata esentiala de catre
cealalta parte, dupa ce a fost avertizata prin notificare de catre cealalta parte ca o noua
incalcare va duce la rezilierea acestui contract;
b) cand o parte este declarata in stare de incapacitate de plata, faliment sau se declanseaza
procedura de lichidare voluntara/procedura insolventei;
c) cand Utilizatorul cesioneaza drepturile si obligatiile sale izvorate din acest Contract fara a
avea acordul Prestatorului;
d) la incetarea capacitatii juridice a Utilizatorului de a desfasura activitati de compensare –
decontare si registru pe sistemul operat de Prestator, inclusiv la incetarea calitatii de
Participant la sistemul Depozitarului Central;
e) in cazurile mentionate in art. 21 si 35.
f) in cazul in care una din parti transmite o notificare celeilalte parti, conform art. 7 alin.
(2).
(2) Prestatorul isi rezerva dreptul de a denunta unilateral prezentul Contract, in privinta unuia
sau mai multor Terminale, in baza unei notificari prealabile adresate Utilizatorului cu cel putin
10 Zile inainte de data la care incetarea ar urma sa isi produca efectele.
Art. 31 La incetarea Contractului, Utilizatorul trebuie imediat:
a) Sa inceteze utilizarea Programelor de Calculator Licentiate;
b) Sa restituie Prestatorului toate copiile Programelor de Calculator Licentiate pe care le are in
posesie sau sub control; si
c) Sa se asigure ca toate copiile Programelor de Calculator Licentiate au fost sterse sau
inlaturate definitiv de pe toate echipamentele sale informatice pe care erau stocate sau
incarcate.
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XV. ALTE CLAUZE
Art. 32 Utilizatorul nu poate cesiona vreun drept sau vreo obligatie nascute prin acest Contract
fara acordul prealabil scris al Prestatorului.
Art. 33 Acest Contract poate fi modificat sau completat in mod valabil numai prin acordul scris
al ambelor parti, daca Prestatorul nu si-a rezervat expres un alt drept.
Art. 34 Nulitatea oricarei clauze a acestui Contract nu produce efecte asupra celorlalte clauze
ale Contractului, care vor ramane valabile.
Art. 35 Daca pe parcursul derularii Contractului se constata ca nu se justifica, din anumite
motive, continuarea lui, acesta se poate desfiinta, prin acordul partilor.
Art. 36 Prezentul Contract este guvernat de Legea romana.
Art. 37 Anexele nr. 1 (Restrictii Aplicabile) si nr. 2 (Sistem Desemnat) fac parte integranta din
prezentul Contract.

Drept pentru care s-a incheiat prezentul Contract de cesiune neexclusiva de licenta de soft si
de accesare prin Terminale a Calculatorului Central, astazi____________, in Bucuresti,
Romania, in limba romana, in 2 exemplare orginale, avand aceeasi forta juridica, cate unul
pentru fiecare parte.

PRESTATOR,

UTILIZATOR,

Depozitarul Central S.A.

S.S.I.F./Institutia de credit __________________

Reprezentant legal:
Nume ____________
Functie __________
Semnatura________
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ANEXA nr. 1

RESTRICTII APLICABILE

Scop:

Numarul de Terminale prin care
Utilizatorul poate accesa
Calculatorul Central al
Prestatorului:
Numarul persoanelor fizice
abilitate sa utilizeze Programul de
Calculator Arena prin fiecare
Terminal:
Locatia:

Copierea de catre Utilizator a
Programelor de Calculator
Licentiate sau a Documentatiilor:
Sublicentierea sau cesiunea
drepturilor catre terti:
Birou de servicii:

Teritoriul:

Programele de Calculator Licentiate si documentatiile acestora pot
fi folosite numai in scopul conectarii la Programul de Calculator
Arena – modulul de compensare – decontare si registru al
Prestatorului, folosit de Prestator, precum si pentru deschiderea de
conturi si evidentierea detinerilor de instrumente financiare,
evidentierea masurilor de garantie/indisponibilizare asupra
instrumentelor financiare, specificarea tipologiilor detinatorilor de
instrumente financiare, executarea operatiunilor de compensare si
decontare a tranzactiilor cu instrumente financiare, precum si
pentru emiterea documentelor justificative certificatoare privind
realizarea sau costurile unei prestatii de compensare-decontare si/
sau registru.
Este determinat in art. 3 si in actele aditionale la Contract. Numarul
maxim acordat Utilizatorului se stabileste exclusiv de catre
Prestator.
Limitat la persoanele fizice angajate ale Utilizatorului, care primesc
userii si parolele de acces de la Prestator, in conditiile prezentului
Contract si ale Legii.
Spatiile ocupate de catre Utilizator in scopul efectuarii si
vizualizarii operatiunilor de compensare, decontare si registru,
conform Legii, prin intermediul Programului de Calculator Arena –
modulul de compensare – deconatare si registru, utilizand
Programele de Calculator Licentiate (sediu social, sediu central,
sucursale, agentii autorizate potrivit Legii).
Nu este permisa, cu exceptia back-up-ului (copie de arhiva sau de
siguranta, pentru regasirea primara si in caz de dezastru) conform
prezentului Contract.
Nu este permisa.
Utilizarea Programelor de Calculator Licentiate pentru a furniza
orice servicii, altele decat cele de intermediere, conform Legii,
unei terte parti nu este permisa.
Programele de Calculator Licentiate nu pot fi utilizate sau accesate
de catre persoane aflate in afara teritoriului Romaniei sau sub o alta
jurisdictie decat cea romana, cu exceptia cazului in care Prestatorul
consimte expres altfel.
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ANEXA nr. 2

SISTEM DESEMNAT

a) Calculator independent
Cerinte:
-

platforma hardware: PC Intel, Procesor: 800 Mhz, RAM: 128 MB, Placa video: memorie
8MB, rezolutie 1024 x 768, HDD:6 GB, Monitor: diagonala 17";
sistem de operare Windows NT WorkStation (SP6a)/ Windows 2000 Professional/ Windows
XP Professional (SP1, SP2);
placa de retea de conectare la Calculatorul Central al Prestatorului;
Programele de Calculator Licentiate - furnizate de Prestator;
Cerintele tehnice prevazute in regulamentele, procedurile si manualele Prestatorului.

b) Echipament si soft de comunicatie
Legatura cu Calculatorul Central al Prestatorului se va face prin societati de comunicatii agreate
de Prestator sau de mandatarii acestuia.
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