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CONTRACT DE PRESTĂRI SERVICII
SaaS – Software as a service
Numarul: 17 / Data: 24.08.2021

Încheiat între următorii:
STRUCTURAL MANAGEMENT INNOVATIVE SYSTEM, cu sediul în Jud. Dambovita, com. Comisani, sat Lazuri,
Targului 119, telefon 0756015520, adresa de email office@smis.ro, cod fiscal 43743807, reprezentată de
PICIORUS GEORGETA SORINA, având funcția de administrator, în calitate de PRESTATOR.
Și
BENEFICIAR SRL, persoană juridică română, cu sediul social în ……………………., Mun. ………………………, Str. Nicolae
Titulescu, Nr.32, înmatriculată la Oficiul Registrului Comerţului Prahova sub nr. J……./………/………….., cod de înregistrare
fiscală ………………….., Atribut Fiscal RO, contul bancar RO……………. deschis la Unicredit Bank, în calitate de BENEFICIAR.

Care au convenit următoarele:
...

CAPITOLUL I. OBIECTUL CONTRACTULUI

1.1.

Obiectul prezentului Contract îl reprezintă furnizarea de servicii precum şi asigurarea funcţionării
acestora, constând în acordarea de către Prestator, Beneficiarului a dreptului de utilizare a aplicaţiei
online POCSketch în conformitate cu facilităţile corespunzătoare tipului de pachet ales de către
Beneficiar stabilit in Anexa 1 la prezentul Contract. Prestatorul va oferi consultanță specializată cu privire
la utilizarea aplicației.

1.2.

Obiectul contractului nu poate fi modificat.

... CAPITOLUL II. DURATA CONTRACTULUI
2.1.

Prezentul Contract se consideră încheiat pe o durată de 12 luni şi intră în vigoare la data semnării acestuia
de către ambele Părţi contractante.

2.2

Contractul nu se prelungește automat cu noi perioade de timp. Dacă niciuna dintre parți nu notifică
prelungirea contractului cu 30 de zile înainte, acesta va expira la finele celor 12 luni.
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... CAPITOLUL III. PREŢUL ŞI MODALITATEA DE PLATĂ
3.1.

Preţul serviciilor contractate şi condiţiile, modalitatea de plată a acestora se stabilesc în cuprinsul Anexei 1
la prezentul Contract.

3.2.

Plata se va efectua în lei, în contul prestatorului prin transfer bancar / ordin de plată.

...

CAPITOLUL IV. OBLIGAŢIILE PĂRŢILOR

4.1.

Prestatorul are următoarele obligaţii:
a) Obligaţia de a asigura accesul Beneficiarului la funcţiile disponibile în aplicaţia POCSketch, în conformitate
cu serviciile contractate de către acesta prin Anexa 1 la prezentul Contract, prin activarea contului şi
serviciilor descrise imediat ce a fost confirmată plata facturii;
b) Obligaţia de a pune la dispoziţia Beneficiarului accesul la contul său unde poate vizualiza informaţiile cu
privire la acesta si asigurandu-se ca informatia vizualizata este de actualitate.
c) Obligaţia de a remedia eventualele defecţiuni/disfuncţionalităţi în cel mai scurt timp, insa nu mai tarziu de
48 ore de la informarea de catre Beneficiar, în funcţie de natura defecţiunii;
d) Obligaţia de a păstra confidenţialitatea oricăror documente sau informaţii de care va lua cunoştinţă pe
perioada executării prezentului Contract, neavând dreptul să le divulge, cu excepţia situaţiilor prevăzute
de dreptul comun;

4.2.

Beneficiarul are următoarele obligaţii:
a) Obligaţia de a plăti contravaloarea licenței contractate conform condiţiilor specificate în prezentul Contract
şi Anexa 1 a acestuia;
b) Obligaţia de a semnala Prestatorului în cel mult 24 de ore orice disfuncţionalitate/eroare de funcţionare
survenită cu privire la accesarea contului aferent aplicaţiei POCSketch, în caz contrar Prestatorul neavând
nici o responsabilitate pentru pierderile suferite;
c) Obligaţia de a păstra confidenţialitatea oricăror documente sau informaţii de care va lua cunoştinţă pe
perioada executării prezentului Contract, neavând dreptul să le divulge, cu excepţia situaţiilor prevăzute
de dreptul comun; exceptie facând informațiile obținute sau extrase prin API din platforma Termene.ro
conform serviciilor prestate, numai cu condiția ca Beneficiarul să indice în documentele care emană de la
acesta, sursa informațiilor utilizate și să precizeze expres că acestea au fost obținute din aplicația
POCSketch.

...

CAPITOLUL V. FORŢA MAJORĂ

5.1.

Forţa majoră, aşa cum este definită de lege, exonerează Părţile contractante de îndeplinirea obligaţiilor
asumate prin prezentul Contract, pe toata perioada în care aceasta acţionează. Sunt considerate
evenimente de forţă majoră, incluzând dar fără a se limita la incidentele de securitate cibernetică precum
intruziuni în platforma de software a unor viruşi, accesul neautorizat a unor hackeri, indisponibilitatea/
întreruperea comunicaţiilor care are drept consecinţă imposibilitatea furnizării de date etc.

5.2.

Îndeplinirea Contractului va fi suspendată în perioada de acţiune a forţei majore, dar fără a prejudicia
drepturile ce li se cuveneau Părţilor până la apariţia acesteia.

www.smis.ro

Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020

STRUCTURAL MANAGEMENT INNOVATIVE SYSTEM S.R.L.
CUI: 43743807 | Registrul comerțului: J15/217/2021
SMIS office (+4) 031.402.50.10 / office@smis.ro
RO78BACX0000002127316001 – Unicredit Bank

5.3.

...

Partea contractantă care invocă forţa majoră are obligaţia de a notifica celeilalte Părţi în termen de 15 zile
şi în mod complet, producerea acesteia şi de a lua orice măsuri care îi stau la dispoziţie în vederea limitării
consecinţelor.

CAPITOLUL VI. RĂSPUNDERE CONTRACTUALĂ

6.1.

Prestatorul nu este responsabil pentru acurateţea informaţiilor afişate de instituţiile publice pe site-urile
lor oficiale, respectiv a informațiilor provenite prin API public.

6.2.

Răspunderea Prestatorului nu este angajată în ceea ce priveşte deciziile, acţiunile, faptele Beneficiarului,
luate pe baza rapoartelor obţinute prin utilizarea aplicaţiei POCSketch. Aplicația este un software suport
în scrierea unui proiect nișat, adaptat la programul de finanțare Acțiunea 4.1.1 - Investiții în activități
productive / Consolidarea poziției pe piață a IMM-urilor afectate de pandemia COVID-19 finanțat prin
Programul Operațional Competitivitate 2014-2020 - Axa Prioritara 4. Aplicația generază bugete și
rapoarte în baza datelor introduse în mod exclusiv de către Beneficiar.

6.3.

Prestatorul nu va fi responsabil pentru nici un prejudiciu direct sau indirect, suferit de către utilizatorul
aplicaţiei sau de către terţe persoane, ca urmare a utilizării necorespunzătoare a aplicaţiei sau folosirea
acesteia în alte scopuri decât cele reglementate prin Contract în conformitate cu prevederile legale
aplicabile.

6.4.

Beneficiarul declară că a fost înştiinţat şi acceptă sursele de informare utilizate de Prestator pentru
emiterea rapoartelor. Sursele de informare sunt:

API public – ANAF https://www.anaf.ro/anaf/internet/ANAF/servicii_online/servicii_web_anaf
API Termene.ro - https://termene.ro/
Baze de date si informații MEAT – granturi - http://www.economie.gov.ro/ http://granturi.imm.gov.ro
MIPE - Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene - https://mfe.gov.ro/
MySMIS - https://2014.mysmis.ro/frontOffice/faces/pages/autentificare/login.xhtml

6.5.

Beneficiarul este unicul răspunzător pentru modul în care utilizează rapoartele, documentele sau
informaţiile obţinute pe baza prezentului Contract.

6.6.

Beneficiarul are obligația de a verifica / edita (dacă este cazul) documentele generate prin aplicația
POCSketch.

... CAPITOLUL VII. ÎNCETAREA CONTRACTULUI
7.1.

Prezentul Contract va înceta, în condiţiile legii, de plin drept fără a mai fi necesară intervenţia unui tribunal
arbitrar sau a unei instanţe judecătoreşti şi fără necesitatea unor alte formalităţi în următoarele situaţii:
a)
b)
c)

La împlinirea termenului contractual, cu condiţia notificării cu minim 30 (treizeci) de zile înainte de
expirarea perioadei contractuale iniţiale;
Prin acordul de voinţă al Părţilor, materializat sub forma unui Act Adiţional, semnat, cu respectarea unui
termen de preaviz de 60 de zile calendaristice;
prin reziliere, în cazul neîndeplinirii de către cealaltă parte în mod culpabil si/sau in mod repetat a
obligaţiilor sale asumate în baza prezentului Contract, cu condiţia notificării prealabile a Părţii în culpă cu
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d)

...

cel puţin 30 zile anterior încetării Contractului si acordarea unui termen de remediere de 10 zile. In cazul
rezilierii Contractului din culpa Prestatorului, acesta va datora o penalitate egala cu dublul contravalorii
achitate de catre Beneficiar aferenta unui an.
În cazul în care a fost declanşată procedura de dizolvare sau lichidare (faliment) înainte de începerea
executării prezentului Contract;

CAPITOLUL VIII. LITIGII

8.1.

Orice litigiu decurgând din sau în legătură cu prezentul Contract, inclusiv cu privire la validitatea,
interpretarea, executarea ori desfiinţarea acestuia, va fi soluţionat de către Părţi pe cale amiabilă, prin
tratative directe. În cazul în care soluţionarea pe cale amiabilă nu va fi posibilă în termen de 15 zile, Părţile
convin ca acesta să fie soluţionat de către instanţele judecătoreşti de drept comun din Bucuresti.

... CAPITOLUL IX. COMUNICĂRI
9.1. Orice comunicare între Părţi, referitoare la îndeplinirea prezentului Contract, trebuie să fie transmisă în scris.
Comunicările dintre Părţi se pot face şi prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire, telegramă,
fax sau e-mail, cu condiţia confirmării în scris a primirii comunicării.
9.2. Părţile contractante desemnează ca persoana de contact pe:

Persoana de contact
Telefoane
e-mail
Fax
Adresa de corespondenta

...

Pentru furnizor / prestator
ALEXANDRU EDUARD PICIORUS
0722.114.395 / 0722.115.792
office@smis.ro
Dambovita, Comisani, Strada Targului 119, Lazuri 137121

Pentru beneficiar / achizitor

CAPITOLUL X. DISPOZIŢII FINALE

10.1.

Părţile contractante au dreptul, pe durata îndeplinirii Contractului, de a conveni modificarea clauzelor
Contractului, prin Act Adiţional.

10.2.

Dispoziţiile prezentului Contract se completează cu Condiţiile generale ale Contractului disponibile pe
pagina de internet a societăţii STRUCTURAL MANAGEMENT INNOVATIVE SYSTEM:
www.smis.ro/termeni-si-conditii
În caz de discrepanţă între dispoziţiile prevăzute în prezentul
Contract şi cele din Condiţiile generale, vor prevala cele din prezentul Contract.

CONTRACT VALABIL EXCLUSIV CU SEMNĂTURA DIGITALĂ AUTORIZATĂ
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Lista anexelor
CONTRACT DE PRESTĂRI SERVICII
SaaS – Software as a service
Numarul: 17 / Data: 24.08.2021

ANEXE LA CONTRACT:
ANEXA 1
Informații cu privire la serviciile SaaS oferite – POCSketch
ANEXA 2
Funcționalități, specificații, limitări - POCSketch
ANEXA 3
GDPR - Informarea persoanei vizate – reprezentant Client
ANEXA 4
GDPR - Condițiile generale ale contractului de furnizare de servicii
ANEXA 5
NDA – Acord de confidențialitate a datelor tehnice si profesionale
ANEXA 6
Termeni și condiții utilizare platforma Smis.ro
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Anexa 1
SaaS – Software as a service
La contractul cu numarul: 17 / Data: 24.08.2021

Generale:

În baza prezentului Contract, Contul Beneficiarului în platforma Smis.ro – aplicația de scriere proiecte
POCSketch (Acțiunea 4.1.1 - Investiții în activități productive / Consolidarea poziției pe piață a IMM-urilor afectate
de pandemia COVID-19 / Programul Operațional Competitivitate 2014-2020 - Axa Prioritara 4) permite accesul
la următoarele servicii şi funcţionalităţi**:
Aplicația Smis® pentru scrierea proiectului este dedicată atât antreprenorilor cât și firmelor de consultanță.
• Consultanță specializată* prin chat / whatsapp / e-mail / telefon
• Consultantul tău dedicat
*Serviciile de consultanță acoperă asistența pentru utilizarea funcțiilor aplicației și într-o mai mică măsura, sfaturi și recomandări cu
privire la scrierea proiectului. Acesta nu este un serviciu specializat de consultanță.

• Tutoriale și asistență în crearea contului în platforma de aplicare
• Tutoriale și asistență în configurarea contului și adăugarea companiei în platforma de aplicare
• Configurare profil companie aplicant / administratori / ajutoare de stat etc.
• Punctaj în timp real și soluții de maximizare a punctajului. Avertizări în timp real
• Generarea 100% automată a documentelor de aplicare
• Planificare și sugestii predefinite (personalizate) pentru activități, indicatori și obiective
• Modul complet de achiziții și cheltuieli, intuitiv și simplu de utilizat
• Analiza bugetului proiectului și încadrarea cheltuielilor în limitele impuse prin ghid
• Planul de afaceri complet, generat automat & anexa bugetului xls conform ghid
• Calcul indicatori financiari și previziuni financiare prin importul informațiilor despre companie
• Checklist avansat documente proiect - descarcă toate documentele generate
• Dosarul tău de aplicare complet generat
• Tutoriale video detaliate depunere cerere de finanțare
• Prebugetare aplicație dedicată pentru identitate vizuală
• Prebugetare aplicație dedicată pentru managementul proiectului 411 POCManager
• Știri și informații actualizate în timp real

**anumite funcții și funcționalități pot suferi modificări în cazul în care se impune acest lucru.
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...

Acces, limitări, condiții specifice

Un cont de acces înseamnă un user şi o parolă unică.
Contul Smis.ro este destinat exclusiv utilizării proprii, iar datele de conectare / licențele nu ar trebui să fie
partajate, dezvăluite sau utilizate de nicio altă parte, fie în interiorul sau în afara organizației.
Utilizatorul poate accesa platforma de pe mai multe dispozitive separate, simultan. Nu recomandăm
editarea unui proiect, simultan din mai multe surse de acces. Nu ne asumam nicio eroare de functionare generată
de accesul simultan multiplu.
Condițiile generale ale Contractului sunt disponibile pe pagina de internet a societății STRUCTRURAL
MANAGEMENT INNOVATIVE SYSTEM iar Termenii si conditiile și sunt acceptate prin crearea contului.

...

Probleme și disfuncționalități

Orice problemă identificată trebuie raportată către Smis în maxim 24h de la momentul apariției. Raportarea
se va face exclusiv în scris – din secțiunea PROBLEMA APLICATIE sau prin e-mail la office@smis.ro
Problemele semnalate vor fi remediate în cel mai scurt timp, fără a depăși 48 de ore de la momentul
transmiterii situației specifice.
Aplicația funcționează pe un server performant și beneficiază adițional de doua servere de back-up. Astfel,
în cazul în care apar disfuncționalități de orice natură (atac cibernetic, problema server, hacking etc) toate
informațiile vor fi disponibile in serverul de back-up iar platforma va reveni online într-un termen cuprins între 1
minut si maxim 3 ore.
Toate informațiile specifice ale proiectului sunt introduse de către utilizator și nu aparțin societății
STRUCTRURAL MANAGEMENT INNOVATIVE SYSTEM. Prin platformă vor fi precompletate câmpurile, cu titlul de
model. Utilizatorul este responsabil să verifice si să genereze informațiile ce se vor regăsi în forma finală a
proiectului. Nu ne asumăm o eventuală respingere a proiectului ca urmare a unor informații eronate, introduse de
utilizator sau precompletate în orice câmp.
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...

Costuri de utilizare (licență) *tarife fără TVA
Valabilitatea licenței este de 12 luni de la data achiziției licenței.

Opțiune 1 licență:
UN

€485*

2425 lei*

M2

Licență standard IMM

Utilizator nou
Utilizator M2manager

X

1

€290*

1450 lei*

UT

Utilizator Termene

€370*

1850 lei*

DA

Discount aplicat

-

TP

Total de plată

-

Consultanți / licențe multiple:
Tip pachet / licență
A

Multi-licensing 5-9

B

Multi-licensing 10-29

Număr licențe

Unitar*

Total lei*

€4,320*

21.600 lei*

€290*
24

€180*

C

Multi-licensing 30-49

€140*

D

Multi-licensing over 50

€90*

www.smis.ro
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Licențe multiple / parteneriat AMCOR România:
Asociația Consultanților în Management din România

ML

...

Tip pachet / licență

Număr licențe

Unitar*

Multi-licensing AMCOR CMC

40

€485*

Condiții de licențiere

Grație parteneriatului cu AMCOR CMC România, unul dintre beneficiile membrilor AMCOR este utilizarea licențelor fără a se achita acest serviciu în avans (la achiziție / la utilizare).
Utilizatorii AMCOR vor utiliza aplicația în mod gratuit și vor achita licențele exclusiv pentru proiectele selectate pentru finanțare.
Plata serviciilor / licențelor se va realiza după afișarea companiilor beneficiare (IMM) în lista oficială, în termen de maxim 30 de zile. În cazuri excepționale – de exemplu – Anularea
programului de finanțare, utilizatorii vor achita 10% din valoarea licențelor utilizate, respectiv €48,5* pentru fiecare proiect scris.
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Anexa 2
SaaS – Software as a service
La contractul cu numarul: 17 / Data: 24.08.2021

Funcționalități, specificații, limitări - POCSketch

Dashboard proiecte
...

Specificații și limitări

Este secțiunea dedicată firmelor de consultanță din care poate fi vizualizat un status general pentru proiectele
aflate în curs de scriere
Limitări: Nu există
Prelucrare informații: Nu există

Platforma MySMIS
...

Specificații și limitări

Este secțiunea de tip tutorial care vizează crearea unui cont in platforma MySMIS.
Limitarea responsabilității: Nu ne asumăm răspunderea pentru codurile SMIS ale proiectului introduse în mod eronat de
către utilizatorul aplicației
Prelucrare informații: Nu există
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Compania mea
...

Specificații și limitări

Este secțiunea în care se completează informațiile cu privire la compania aplicanta.
Limitarea responsabilității: Nu ne asumăm răspunderea pentru datele provenite prin API din platforma Termene.ro
Utilizatorul are obligația de a verifica / edita orice informații din această secțiune. Toate câmpurile sunt editabile,
informațiile precompletate au rol de informare. ATENȚIE, încadrarea companiilor în categoria firmelor legate sau
partenere se face după o analiză de către un consultant.
În cazul în care reprezentați o firma legată sau parteneră, vă rugăm să analizați cu atenție prevederile legii Nr. 346 din 14
iulie 2004 privind stimularea înfiinţării şi dezvoltării întreprinderilor mici şi mijlocii, în special Art. 6 (alin) (6) Datele,
inclusiv numărul mediu anual de salariaţi, ale unei întreprinderi partenere sau legate cu o altă întreprindere se vor stabili
pe baza situaţiilor financiare anuale şi a altor date ale întreprinderii ori, dacă există, pe baza situaţiilor financiare anuale
consolidate în care întreprinderea este inclusă, care se vor cumula cu datele oricărei întreprinderi partenere a
întreprinderii în cauză, situată imediat în amonte sau în aval de aceasta, proporţional cu procentul de participare la
capital ori cu procentul drepturilor de vot (cel mai ridicat dintre aceste procente).
Vă rugăm să alegeți tipul companiei. În cazul în care compania se încadrează în categoria întreprinderilor legate sau
partenere vă rugăm să aveți în vedere completarea anexelor suplimentare care însoțesc ANEXA 2.5 - Platforma Smis®
analizează prin Termene® dacă in compania dumneavoastră există alte companii care au calitatea de asociați. Din păcate,
nu putem identifica dacă compania dumneavoastră are calitatea de asociat în alte companii. Vă rugăm astfel, în urma
analizei, să alegeți mai jos opțiunea corectă pentru dumneavoastră.
Prelucrare informații: SMIS.ro poate prelucra informații din această secțiune în scopul întocmirii de analize globale, charturi, rapoarte, etc. ca de exemplu, tipul de companii, locație etc
SMIS.ro prelucreaza informații cu caracter personal în scopul generării documentelor de aplicare (anexe)

Proiectul meu
...

Specificații și limitări

Este secțiunea în care se completează informațiile cu privire la proiect/ aplicant.
Limitarea responsabilității: Nu ne asumăm răspunderea pentru datele provenite prin API din platforma Termene.ro
Utilizatorul are obligația de a verifica / edita orice informații din această secțiune. Toate câmpurile sunt editabile,
Codurile CAEN pot fi modificate. Nu ne asumam raspunderea pentru baza de date INS/BNR.
Informațiile cu privire la alte ajutoare de stat, provin din surse oficiale – www.granturi.imm.gov.ro – Vă rugăm să reverificați aceste informații.
Prelucrare informații: Tip proiect (cu/fara constructii) – motiv: Analiza, rapoarte, stiri
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Checklist
...

Specificații și limitări

Este secțiunea în care se încarcă documente suport.
Limitarea responsabilității: Nu ne asumăm răspunderea pentru documentele încarcate. Centralizarea documentelor se
realizeaza în această secțiune. Încarcarea documentelor nu este obligatorie. Motivul pentru care sunt solicitate
documentele este acela de centralizare pentru utilizator. Orice document incărcat in aceasta sectiune va fi disponibil in
mod exclusiv pentru utilizator.
Prelucrare informații: nu este cazul

Activități
...

Specificații și limitări

Este secțiunea în care se vor defini activitățile proiectului
Limitarea responsabilității: Toate activitățile si subactivitatile vor fi editate și se va completa graficul Gannt.
Prelucrare informații: nu este cazul

Obiective
...

Specificații și limitări

Este secțiunea în care se vor defini obiectivele proiectului
Limitarea responsabilității: Toate obiectivele vor fi editate. Vă rugăm să nu utilizati adliteram textele autogenerate. Nu ne
asumăm o eventuală respingere a proiectului din acest motiv.
Prelucrare informații: nu este cazul

Indicatori
...

Specificații și limitări

Este secțiunea în care se vor defini indicatorii proiectului
Limitarea responsabilității: Indicatorii vor fi editati in conformitate cu prevederile proiectului. Nu ne asumăm o eventuală
respingere a proiectului ca urmare a completarii incorecte a acestei sectiuni
Prelucrare informații: nu este cazul
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Achiziții / cheltuieli
Bugetul proiectului
...

Specificații și limitări

Este secțiunea în care se vor defini achizițiile proiectului
Limitarea responsabilității: Cheltuielile vor fi introduse manual. Lista de repere este una orientativă. Ofertele prezente în
platformă sunt în responsabilitatea exclusivă a ofertanților. Mesajele de eroare sau de succes au titlu de informare. Vă
rugăm să introduceți cu atentie informatiile in conformitate cu ghidul solicitantului.
Prelucrare informații: valoare globala proiect, valoare globala cofinantare – SCOP: analize, grafice.

Planul de afaceri
...

Specificații și limitări

Este secțiunea în care se vor defini secțiunile planului de afaceri in conformitate cu GS
Limitarea responsabilității: Toate câmpurile vor fi editate. Vă rugăm să nu utilizati adliteram textele autogenerate. Nu ne
asumăm o eventuală respingere a proiectului din acest motiv.
Prelucrare informații: nu este cazul

Sinteză proiect
...

Specificații și limitări

Este secțiunea în care se vor returna valori de tip TRUE/FALSE cu privire la completarea sectiunilor anterioare
Limitarea responsabilității: Se recomandă verificari la sectiunile marcate cu rosu.
Prelucrare informații: nu este cazul

Tutoriale MySMIS
Tutorial aplicare
...

Specificații și limitări

Este secțiunea în care se vor regăsi tutoriale video
Limitarea responsabilității: Nu ne asumăm eventuale modificari vizuale sau de conținut ale platformei MySMIS, dupa data
aplicării.
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Dosarul tău complet
...

Specificații și limitări

Este secțiunea în care se vor regăsi documentele generate prin platforma Smis.
Limitarea responsabilității: Se recomandă verificari ale informațiilor si verificari a structurii documentului generat. Aplicatia
generaza documentele si in format editabil. Nu ne asumăm răspunderea pentru documentele generate cu informatii
incorecte sau incomplete.
Prelucrare informații: nu este cazul

Problemă aplicație
...

Specificații și limitări

Este secțiunea în care se vor transmite eventualele erori de functionare
Limitarea responsabilității: nu este cazul
Prelucrare informații: nu este cazul
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Anexa 3
SaaS – Software as a service
La contractul cu numarul: 17 / Data: 24.08.2021

Informarea persoanei vizate – reprezentant Client

Informarea persoanei vizate – reprezentant Client, conform Regulamentului nr.679/2016
Prin prezenta vă informăm despre prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal in contextul
operațiunilor referitoare la încheierea si executarea Contractului („Contractul”) dintre STRUCTURAL
MANAGEMENT INNOVATIVE SYSTEM („Prestatorul” sau „Societatea”) si compania dvs. („Beneficiarul”),
denumite în continuare și „Părțile”, prelucrare făcută in scopurile specificate mai jos.
Aceasta informare se referă la calitatea dumneavoastră de reprezentant, membru al personalului, manager, agent,
colaborator, consultant etc al Beneficiarului sau al Persoanelor împuternicite de Beneficiar, ale cărui date sunt
făcute cunoscute între Părți în contextul semnării și executării Contractului.

SCOPURILE, CATEGORIILE DE DATE PRELUCRATE, TEMEIUL LEGAL ȘI DURATA PRELUCRĂRII
Scopuri principale (SP) și secundare
(SS)

Categorii de date prelucrate

Temei legal

Retenție

Încheierea si executarea Contractului si
desfășurarea relației comerciale (SP)

Nume, prenume, număr de telefon, adresa de
email, funcție și/sau raport în care vă aflați cu
Beneficiarul, orice date de identificare dintr-o
împuternicire acordată dvs. de Beneficiar

Obligația legală de a
semna valabil, respectiv
de a executa contractul
cu Beneficiarul. (Art 209
și 1270 Cod Civil
coroborate cu art. 6 alin.
1 lit. c din Regulament).

10 ani de la
finalizarea
contractului

Nume, prenume, număr de telefon, adresa de
email, funcție și/sau raport în care vă aflați cu
Beneficiarul, orice date de identificare dintr-o
împuternicire acordată dvs. de Beneficiar,
orice user și parolă de acces în aplicațiile de
client puse de Prestator la dispoziția
Beneficiarului, informații tehnice cu privire la
dispozitivul vizitatorului site-ului, înregistrare
apeluri vocale, fotografii sau înregistrări de la
sau pentru evenimente.

Interesul legitim al
Societății de a
administra, îmbunătăți și
promova activitatea sa
economică. (art. 6 alin. 1
lit. f din Regulament).

Administrare conturi-client,
îmbunătățirea calității serviciilor și a
activităților de mentenanță a
contractelor, analiza și monitorizarea
vânzărilor, derularea campanii de
promovare și de programe de fidelizare
(SS)
În legătură cu potențiale tranzacții de
afaceri, cum ar fi o fuziune, o
restructurare sau o vânzare (SS)
Exercitarea drepturilor legale, incluzând,
fără a se limita la organizarea recuperării
debitelor și/ sau a proprietății societății și
soluționarea oricăror situații juridice și/
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Nume, prenume, număr de telefon, adresa de
email, funcție și/sau raport în care vă aflați cu
Beneficiarul, orice date de identificare dintr-o
împuternicire acordată dvs. de Beneficiar,

Obligația legala de a
prelucra datele in scopul
desfășurării procedurilor
judiciare sau a

2 ani de la
finalizarea
contractului

10 ani de la
finalizarea
contractului

3 ani de la
finalizarea
contractului
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sau judiciare aflate in legătura cu
executarea Contractului; soluționarea
disputelor sau reclamațiilor (SS)

Prevenirea fraudelor, protejarea
drepturilor, siguranței sau a proprietății
Societății sau a persoanelor care o
compun, a angajaților, furnizorilor sau
altor asemenea (SS)

Conformarea cu privire la obligațiile
legale și solicitările din partea
autorităților, incluzând
transmiterea/divulgarea datelor cu
caracter personal către instituțiile sau
autoritățile publice, în măsura în care
este obligatoriu prin lege (SS)

orice user și parolă de acces în aplicațiile de
client puse de Prestator la dispoziția
Beneficiarului, informații tehnice cu privire la
dispozitivul vizitatorului site-ului, date necesare
soluționării reclamațiilor, inclusiv un identificator
al reclamației, înregistrare apeluri vocale.
Nume, prenume, număr de telefon, adresa de
email, funcție și/sau raport în care vă aflați cu
Beneficiarul, orice date de identificare dintr-o
împuternicire acordată dvs. de Beneficiar,
orice user și parolă de acces în aplicațiile de
client puse de Prestator la dispoziția
Beneficiarului, informații tehnice cu privire la
dispozitivul vizitatorului site-ului, date necesare
soluționării reclamațiilor, inclusiv un identificator
al reclamației, înregistrare apeluri vocale.
Nume, prenume, număr de telefon, adresa de
e-mail si/sau orice alte date de identificare
puse la dispoziția Societății pe durata executării
contractului, in măsura in care divulgarea
acestor date de identificare este obligatorie
prin lege.

formalităților
extrajudiciare în legătura
cu executarea
contractului. (art. 6 alin. 1
lit. c din Regulament).
Interesul legitim al
Societății de a proteja
situația financiară,
siguranța si bunurile sale
sau a persoanelor care o
compun, a angajaților,
furnizorilor sau altor
asemenea. (art. 6 alin. 1
lit. f din Regulament).)

3 ani de la
finalizarea
contractului

Obligație legală (art. 6
alin. 1 lt. c din
Regulament)

10 ani de la
finalizarea
contractului

COLECTAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL
Societatea colectează datele cu caracter personal la semnarea Contractului sau pe durata / in executarea acestuia
de la reprezentantul legal sau titularul de proiect al Beneficiarului al cărui angajat / reprezentant/persoana de
contact sunteți.
Furnizarea datelor cu caracter personal mai sus enumerate se face în virtutea obligațiilor legale sau contractuale,
respectiv a obligațiilor necesare pentru încheierea contractului, nefurnizarea acestora conducând la imposibilitatea
încheierii/ executării contractului. Excepție fac datele prezente în fotografii sau înregistrări de la sau pentru
evenimente, cu privire la care vă puteți exercita oricând dreptul de opoziție.
DESTINATARII DATELOR CU CARACTER PERSONAL
Datele cu caracter personal menționate mai sus pot fi puse la dispoziție sau transmise unor parți terțe, după cum
este necesar:
●
Procesatori de plăti, furnizori de servicii bancare, potențiali parteneri și furnizori, campanii de fidelizare sau
oferte promoționale, agenții de marketing, PR, publicitate, producție publicitară, organizare evenimente
●
Furnizori de internet și telefonie, sisteme informatice și software, cloud și hosting, asistență IT, stocare a
documentelor și informațiilor, eliminare confidențială a deșeurilor, platforme și/ sau furnizori de revizuire sau
management al documentelor și al activităților, procesare și traducere a documentelor, secretariat, audit, training
●
Consultanții noștri profesionali, ca avocații, evaluatorii, consultanții fiscali și contabilii sau alți experți;
●
Companii și platforme de resurse umane și salarizare, firme de pază și organisme de administrare a clădirilor,
delegați, furnizori poștali sau curieri
●
Terți furnizori de servicii care ne asistă la operarea și interpretarea datelor obținute în cadrul campaniilor de
promovare online sau gestionează serviciul de newsletter
●
Potențiali cumpărători ai afacerii sau ai unor părți din afacerea noastră
●
Autorități publice sau de reglementare, autorități fiscale
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De asemenea, pentru scopurile prelucrării reglementate mai sus, putem furniza datele dumneavoastră cu caracter
personal societăților partenere sau afiliate, companii care vor fi supuse instrucțiunilor Societății in ceea ce privește
prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal. Vă rugăm să rețineți că această listă nu este exhaustivă și
pot exista alte exemple în care trebuie să împărtășim date personale cu alte părți pentru a furniza serviciile cât mai
eficient posibil sau pentru a proteja drepturile, siguranța, proprietatea companiei noastre sau ale persoanelor care
o compun, a angajaților, furnizorilor sau altor asemenea, pentru a răspunde unor reclamații sau pentru a preveni
frauda și activitățile ilegale.
TRANSFERUL DATELOR CU CARACTER PERSONAL IN AFARA S.E.E.
Pentru a furniza Serviciile sau pentru alte scopuri ale prelucrării aici enumerate, este posibil să fie necesar să
transferăm datele dvs. personale către locații din afara Spațiului Economic European. Înainte de a transfera datele
personale într-o altă jurisdicție, ne vom asigura că există o decizie privind caracterul adecvat al nivelului de
protecție sau că operatorul sau persoana împuternicită de operator din jurisdicția respectivă oferă garanții
adecvate.
PROCESUL DECIZIONAL AUTOMATIZAT SI CREAREA DE PROFILURI
Datele cu caracter personal menționate în prezenta nu sunt supuse unor procese decizionale automatizate, inclusiv
creării de profiluri.
SECURITATEA PRELUCRARII DATELOR CU CARACTER PERSONAL
Societatea va informează ca evaluează si îmbunătățește in mod constant masurile de securitate implementate in
vederea asigurării unei prelucrări a datelor cu caracter personal în condiții de siguranță.
DREPTURILE DUMNEAVOASTRĂ
Cu privire la prelucrarea datelor dvs. cu caracter personal, beneficiați de drepturile specifice în baza legislației în
vigoare, inclusiv dreptul de acces la date, de rectificare, ștergere, restricționare a prelucrării, dreptul de a vă opune
prelucrării și dreptul la portabilitatea datelor, în conformitate cu condițiile reglementate de legislația în vigoare.
Pentru mai multe informații legate de prelucrarea datelor cu caracter personal și cu privire la orice alte detalii legate
de exercitarea drepturilor, Prestatorul a desemnat un Responsabil cu Protecția Datelor, care poate fi contact prin
email la adresa office@smis.ro
DIVERSE
La rândul său, Beneficiarul declară că înțelege și acceptă prezentele Termene și condiții, pe care le-a luat la
cunoștință prin intermediul reprezentantului legal/ titularului de proiect și se obligă să informeze orice persoane
vizate pe care le va implica în derularea Contractului că Prestatorul le prelucrează datele conform acestei
informări și politicii sale de confidențialitate.
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Anexa 4
SaaS – Software as a service
La contractul cu numarul: 17 / Data: 24.08.2021

CONDIȚIILE GENERALE ALE CONTRACTULUI DE FURNIZARE DE SERVICII
-ACORD DE PRELUCRARE A DATELOR CU CARACTER PERSONAL-

Aceste condiții generale fac parte integrantă din și amendează Contractul de furnizare de servicii („Contractul”)
constând în acordarea de către STRUCTURAL MANAGEMENT INNOVATIVE SYSTEM („Prestatorul”) a
dreptului de utilizare a aplicaţiei online smis.ro / POCSketch („aplicația”) utilizatorului („Beneficiarul”), denumiți în
cele ce urmează și „Partea” sau „Părțile”, după cum urmează:

PREVEDERI GENERALE
Prezentul contract este guvernat de Regulamentul nr. 679/2016 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce
priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date şi de abrogare a
Directivei 95/46/CE („Regulamentul”) și de legea națională privind protecția datelor cu caracter personal.

CATEGORII DE PERSOANE VIZATE ȘI CATEGORII DE DATE PRELUCRATE
Persoane fizice, titulari sau membri ai unor profesioniști fără personalitate juridică, în sensul art. 3 Cod Civil. Datele
prelucrate cu privire la aceste persoane vizate sunt date asociate cu profesioniștii respectivi în surse publice
oficiale sau private, precum Oficiul National al Registrului Comerțului, Ministerul Finanțelor sau site-urile entităților
ș.a., cum ar fi denumirea, datele de identificare și de contact asociate entității.

NATURA ȘI SCOPUL PRELUCRĂRII
Datele sunt prelucrate în scopurile independente stabilite de fiecare dintre Părți, conform obligațiilor legale și
intereselor legitime ale acestora legate de desfășurarea activităților lor comerciale. În mod specific, datele sunt
prelucrate de către Prestator conform politicii sale de confidențialitate.

DURATA PRELUCRĂRII
Datele sunt actualizate permanent prin API - Termene.ro sau sunt introduse manual și apar în aplicația
Prestatorului in contul clientului (nu apar in mod public) cu excepția situației în care sunt admise cereri de ștergere
în cazuri justificate, conform Regulamentului.
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INFORMAREA PERSOANELOR VIZATE
Fiecare Parte este exclusiv responsabilă de asigurarea transmiterii notificării privind prelucrarea datelor cu
caracter personal în baza art. 14 din Regulament către persoanele vizate, acolo unde este prevăzut de lege, în
termenul legal și pe canalele de comunicare adecvate.

DREPTURILE PERSOANELOR VIZATE
Cu privire la prelucrarea datelor lor cu caracter personal, persoanele vizate beneficiază de drepturile specifice în
baza legislației în vigoare, inclusiv dreptul de acces la date, de rectificare, ștergere, restricționare a prelucrării,
dreptul de a se opune la prelucrare și dreptul la portabilitatea datelor, în conformitate cu condițiile reglementate de
legislația în vigoare. Pentru orice detalii legate de exercitarea drepturilor, Prestatorul a desemnat un Responsabil
cu Protecția Datelor, care poate fi contact prin email la adresa office@smis.ro

CERERILE PERSOANELOR VIZATE
Fiecare Parte va răspunde cererilor persoanelor vizate care îi sunt adresate ei.
OBLIGAȚIILE PĂRȚILOR
Părțile se obligă și garantează că:
a)
prelucrarea datelor cu caracter personal este efectuată în conformitate cu dispozițiile relevante din
legislația aplicabilă privind protecția datelor cu caracter personal;
b)
prelucrează datele cu caracter personal în scopurile pe care și le determină în mod independent, cu
îndeplinirea obligațiilor stabilite de lege;
c)
măsurile de securitate tehnică și organizatorică adoptate sunt adecvate pentru a proteja datele cu caracter
personal împotriva distrugerii accidentale sau ilicite sau a pierderii, modificării, dezvăluirii sau accesului neautorizat,
ținând seama de stadiul actual al tehnicii și de costul implementării acestora, atât la nivel intern cât și prin impunerea
acelorași măsuri oricăror persoane împuternicite;
d)
pun la dispoziția persoanelor vizate informații cu privire la elementele esențiale ale prezentului Contract.

OBLIGAȚIA DE CONFIDENȚIALITATE
Părțile garantează că doar persoanele care au fost în prealabil obligate de norme de confidențialitate sau fac
obiectul unei obligații legale adecvate privind confidențialitatea sunt autorizate să prelucreze datele cu caracter
personal. Părțile garantează că datele cu caracter personal nu sunt colectate, prelucrate sau folosite fără
autorizare și că nu sunt divulgate către terţe părţi neautorizate. Părțile se asigură că persoanele responsabile cu
prelucrarea datelor sunt familiarizate cu prevederile referitoare la protecția datelor cu caracter personal din
prezentul Contract în prealabil, precum și cu orice alte instrucțiuni ulterioare.

RESPECTAREA LEGISLAȚIEI APLICABILE
Prestatorul are dreptul să modifice prevederile prezentelor Termene și Condiții în măsura necesară pentru
satisfacerea oricăror interpretări, îndrumări sau ordine emise de autoritățile competente ale Uniunii Europene sau
ale Statelor Membre, precum și a prevederilor naționale privind implementarea Regulamentului. Părțile sunt de
acord că orice astfel de modificări vor fi operante de îndată ce au fost transmise Beneficiarului.
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Beneficiarul înțelege și acceptă faptul că, potrivit Regulamentului, la cererea persoanelor vizate sau în
conformitate cu principiul minimizării, Prestatorul poate fi obligat să șteargă / rectifice / restricționeze/
minimizeze anumite date cu caracter personal din baza de date utilizată de aplicație, independent de efectuarea
sau nu a acestor operațiuni în sursele originare, fiind exonerat de orice răspundere pentru modificări ale
informațiilor furnizate survenite ca urmare a unor astfel de operațiuni.

RĂSPUNDERE
Părțile stabilesc în mod individual scopurile și mijloacele de prelucrare a datelor personale, orice decizii adoptate
pe baza datelor obținute în baza Contractului fiind în mod obligatoriu și absolut în responsabilitatea fiecăreia dintre
ele. Răspunderea fiecărei Părți se întinde doar asupra operațiunilor de prelucrare efectuate de aceasta în mod
exclusiv.

DURATĂ ȘI ÎNCETARE
Obligațiile privind respectarea normelor Regulamentului si protecția datelor personale decurgând din acest
Contract rămân valabile pe întreaga durata a Contractului si vor înceta odată cu încetarea efectelor Contractului.

APLICABILITATE
Dispozițiile prezentei secțiuni prevalează asupra oricăror alte dispoziții contractuale anterioare sau ulterioare.
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Non-disclosure agreement
Anexa 5
SaaS – Software as a service
La contractul cu numarul: 17 / Data: 24.08.2021

NDA – Acord de confidențialitate a datelor tehnice și profesionale

STRUCTURAL MANAGEMENT INNOVATIVE SYSTEM („Prestatorul”) care prin prezentul contract oferă
dreptului de utilizare a aplicaţiei online smis.ro / POCSketch („aplicația”) utilizatorului („Beneficiarul”):

Nu va publica și nu va oferi către terți, informații cu caracter tehnic si profesional cu privire la proiect cum ar fi
(lista nefiind exthausivă): valoarea proiectului, activități, obiective, valoare procentuală a obiectivelor de mediu, etc.
...

...

Nu va contacta în mod privat și nu va transmite oferte de consultanță beneficiarului proiectului (IMM).

...

Nu introduce datele de contact aferente contului în baze de date cu oferte de consultanță.

...

Nu va limita accesul la contul utilizatorului, într-un mod rău-intenționat, cu scopul favorizării altor utilizatori.

...

Nu va descărca sau stoca în afara aplicației si nu va transmite către alți utilizatori documente universal

valabile (ex. Oferte de preț pentru fundamentare buget, etc)

PICIORUȘ ALEXANDRU EDUARD
CEO – Smis
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Anexa 6
SaaS – Software as a service
La contractul cu numarul: 17 / Data: 24.08.2021
TERMENI GENERALI – PREZENTARE
www.smis.ro este o platformă de informare cu privire la finanțările europene, integrează funcționalități de implementare.
Pentru a accesa aplicația prin care potenţialii beneficiari din Romania vor putea solicita bani europeni pentru perioada de programare 2014-2020
sau 2021-2027, vă invitam să vizitați MySMIS.ro
Platforma www.smis.ro aparţine şi este controlată de către SOCIETATEA STRUCTURAL MANAGEMENT INNOVATIVE SYSTEM SRL, CUI
43743807, J15/217/2021, numită ȋn cele ce urmează Societatea/ Furnizor/ Producător sau SMIS.
Utilizarea platformei presupune acordul dumneavoastră cu Structural Management Innovative System SRL de a respecta şi a acţiona în
conformitate cu Termenii şi condiţiile de utilizare a website-ului.
Proiectul SMIS.ro reprezintă răspunsul corect la procesul de transparența, digitalizare și informare a societății cu privire la programele de finanțare
prin fonduri europene și naționale.
SMIS este o platformă complexă ce reunește sursele de finanțare disponibile din fonduri europene și naționale, aplicații software de scriere și
implementare proiecte, precum și secțiuni online cu informații și analize ale echipei proprii și alte informații preluate de la terti parteneri sau din
presă.
CE REGĂSIM PE PLATFORMA SMIS
Informare: Este o platformă de informare asupra surselor de finanțare, culese din zeci de surse și transpuse într-o formă accesibilă utilizatorilor.
Platforma lansează știri, analize, comunicate de presă, interviuri, etc. Platforma administrează servicii exclusive cum ar fi: Harta consultanților sau
Harta finanțărilor. Platforma conține un software specializat pentru scriere proiecte, special croit.
Asistenta din partea consultanților: Pe Platforma SMIS se regăsește o baza de date de prezentare a consultanților în domeniul programelor de
finanțare prin fonduri europene.
Software de implementare: Platforma conține produse software de implementare a proiectelor finanțate prin fonduri europene sau naționale.
Platforma SMIS este interconectată cu platforme guvernamentale.
SMIS oferă utilizatorilor posibilitatea de evaluare a proiectelor, prin intermediul evaluatorilor și partenerilor specializați.
Platforma SMIS conține soft de raportare și management de proiect, secțiune de training online și offline prin parteneri, Secțiune de vânzare cursuri
și cărți, marketplace servicii conexe (contabile, financiare), secțiune de Joburi – experți în proiecte europene.
PROPRIETATEA INTELECTUALĂ
Conținutul și design-ul www.smis.ro, inclusiv design-ul și experiența de utilizare a acestuia, precum și bazele de date accesibile prin intermediul sau,
sunt proprietatea exclusiva a SMIS și sunt protejate prin legislația română în vigoare cu privire la drepturile de autor și drepturile conexe.
Anumite secțiuni din cadrul platformei (de exemplu secțiunea: EduGate, training, consultanta) conțin informații puse la dispoziție de către
partenerii-utilizatori smis.ro.
Drepturile de autor asupra operelor încărcate de partenerii-utilizatori, aparțin acestora, smis.ro acționând doar că un găzduitor gratuit al informațiilor
respective. Responsabilitatea pentru conținutul datelor puse la dispoziția utilizatorilor de către partenerii-utilizatori SMIS prin intermediul platformei,
aparține acestora.
SMIS depune toate diligentele, permanent, pentru identificarea și ștergerea conținutului ce ar putea încalcă drepturile de proprietate intelectuală al
altor persoane dar, având în vedere numărul mare de fișiere găzduite, este imposibil să se facă o evaluare individuală și obiectivă a fiecărui conținut
postat de partenerii-utilizatorii înregistrați.
Scopul platformei www.smis.ro este informarea utilizatorilor în mod continuu, corect și respectând condițiile legale, motiv pentru care, în situația în
care utilizatorul ia cunoștință, în orice mod, de vreo încălcare legala, este rugat să ne trimiță un email la office@smis.ro în care să menționeze
drepturile încălcate, pentru a permite administratorilor platformei să acționeze în conformitate cu dispozițiile legale, respectiv conform art 14 din
Legea 365/2002, republicată, privind comerțul electronic.
SMIS poate schimba în orice moment conţinutul platformei, poate aduce modificări de structură, accesibilitate, poate sista furnizarea informaţiilor
pe site, poate limita accesul anumitor IP-uri fără un acord prealabil şi fără vreo notificare prealabilă.
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Accesul la conţinutul online al site-ului www.smis.ro se realizează în baza creării unui cont. În funcție de vechimea contului sau de campaniile
existente, contul poate fi unul gratuit sau unul cu plata (constituit în baza unui unui abonament lunar sau plata unica/aplicație). Pentru abonarea la
alertele și notificările www.smis.ro, precum și pentru anumite secțiuni ale platformei, este necesară autentificarea, prin introducerea numelui de
utilizator şi a parolei. SMIS.ro îşi rezervă dreptul de a modifica termenii şi condiţiile utilizării platformei în orice moment, modificările fiind aplicabile
începând cu data publicării lor pe site.
Informațiile și pozele publicate pe www.smis.ro sunt preluate de pe site-urile oficiale ale autorităților naționale și europene cu atribuții în gestionarea
finanțărilor europene, lista următoare nefiind exhaustivă: https://mfe.gov.ro/, https://mfe.gov.ro/, https://mfe.gov.ro/, https://www.fonduri-ue.ro/,
https://www.imminvest.ro/,
https://granturi.imm.gov.ro/,
https://www.eeagrants.ro/,
https://www.eeagrants.ro/,
https://www.pndr.ro/,
https://www.madr.ro/,
https://2014.mysmis.ro/,
https://2014.mysmis.ro/,
http://www.monitoruloficial.ro/,
http://www.imm.gov.ro/,
http://www.adrse.ro/, http://www.inforegio.ro/, https://www.rndr.ro/, www.adrbi.ro, www.adrcentru.ro,, www.adrvest.ro,
www.adroltenia.ro,
www.adrmuntenia.ro,
www.adrse.ro,
www.inforegionordest.ro,
https://www.rndr.ro/,
https://www.erasmusplus.ro/,
https://ec.europa.eu/,
https://afm.ro/,
https://www.anpcdefp.ro/,
https://www.anpcdefp.ro/,
https://www.suntsolidar.eu/,
http://www.eea4edu.ro/ , https://www.eurodesk.ro/, http://www.research.gov.ro/, sunt puse la dispoziția abonaților www.smis.ro.
Sunt interzise copierea, reproducerea, recompilarea, decompilarea, distribuirea, publicarea, afişarea, modificarea, crearea de componente sau
produse sau servicii complet derivate, precum şi orice modalitate de exploatare a conţinutului site-ului, cu excepţia afişării pe ecranul unui computer
personal şi imprimarea sau descărcarea, în scop personal şi necomercial, a anumitor documente sau informaţii explicit desemnate în acest scop, cu
condiţia păstrării nemodificate a tuturor elementelor care fac referire la drepturile de proprietate intelectuală, alte drepturi de proprietate şi
condiţiile de utilizare ale documentelor sau informaţiilor respective.
Preluarea de informaţii de către publicații sau, după caz, site-uri web poate fi făcută numai în acord cu termenii agreaţi de către Clubul Român de
Presă: “Preluarea, fără cost, a unor materiale de presă se poate realiza doar în limita a 500 de semne, dar fără a depăşi jumătate din articolul sau
ştirea în cauză, asigurându-se astfel atât libera circulaţie a informaţiei cât şi caracterul de „revistă a presei” susţinut de paginile de internet în cauză. În
mod obligatoriu, în aceste cazuri, trebuie citată sursa informaţiei. Preluarea a mai mult decât cele prevăzute anterior se poate realiza doar în
condiţiile unui acord, financiar sau de altă natură, încheiat cu deţinătorul drepturilor”. Site-urile web care preiau informaţii de pe site-ul www.smis.ro
vor cita sursa informaţiei cu link către site astfel: la sfârşitul ştirii, după ultimul paragraf şi în afara acestuia (sau la începutul ştirii, în funcţie de layouturile site-urilor în cauză), se vă preciza în mod vizibil: „sursa: www.smis.ro“, cu link activ către site-ul www.smis.ro.
www.smis.ro și logo-ul SMIS sunt marca înregistrată a SMIS – Structural Management Innovative System SRL, sub licență OSIM “Oficiul de Stat
pentru Invenții și Mărci” marca nr. M 2020 09164.
Logo-ul și denumirea SMIS este protejat de Legea nr. 84/1998 privind mărcile și indicațiile geografice, republicata, Hotărârea Guvernului
nr.1134/2010 pentru aprobarea Regulamentului de aplicare a Legii nr.84/1998 privind mărcile şi indicaţiile geografice –Ordonanţa Guvernului nr.
41/1998, republicată, privind taxele în domeniul protecției proprietății industriale şi regimul de utilizare a acestora, republicată, pentru următoarele
clase:
ro 35: Agenții de informații comerciale; Analiza afacerilor comerciale; Agenții de informații comerciale [furnizare de informații de afaceri, marketing];
Analiza datelor studiilor de piață; Analiza comportamentului companiei; Analiza comercială a pieței; Analiza datelor și statisticilor studiilor de piață;
Analiza informațiilor de afaceri; Analiza prețului de cost; Analiza profitului rezultat din activitate; Studii de piață; Analiză economică în scopuri de
afaceri; Analiza statisticilor de afaceri; Analiza sistemelor de management al afacerilor; Analiza statisticilor studiului de piață; Analiza tendințelor de
afaceri; Analize de piață; Analize și rapoarte statistice; Analiză și cercetare de piață; Asistență, consiliere și consultanță privind analiza comercială;
Cercetare computerizată comercială; Cercetare computerizată de piață; Cercetare de informații de afaceri; Cercetare de piață pentru publicitate;
Cercetare de piață pentru compilarea de informații despre cititorii publicațiilor; Cercetare în domeniul publicitățîi; Cercetare în domeniul afacerilor și
cercetare de piață; Cercetare și studii în domeniul afacerilor; Cercetări pentru afaceri; Cercetarea pieței și analiză comercială; Cercetări în materie de
achizițîi comerciale; Consultanță în domeniul cercetării pieței; Consultanță în domeniul analizei activității economice; Efectuare de cercetări de
afaceri; Efectuarea de studii interne privind comunicările comerciale; Efectuarea evaluărilor de întreprinderi; Elaborare de rapoarte comerciale;
Estimare în afaceri comerciale; Estimări și evaluări de afaceri în materie de aspecte comerciale; Evaluarea comparativă (evaluarea practicilor de
organizare a afacerilor); Evaluarea oportunităților de afaceri; Evaluări referitoare la aspecte comerciale; Evaluări și rapoarte efectuate de experți,
referitoare la afaceri; Furnizare de date comerciale; Furnizare de informații comerciale pe Internet, prin rețea prin cablu sau prin alte mijloace de
transfer de date; Furnizare de informații comerciale prin rețele informatice globale; Furnizare de informații comerciale prin terminale de calculator;
Furnizare de informații cu privire la prelucrarea de date; Furnizare de informații comerciale [afaceri]; Furnizare de informații de afaceri; Furnizare de
informațîi computerizate privind managementul afacerilor; Furnizare de informații comerciale din baze de date online; Furnizare de informații
comerciale despre societăți comerciale; Furnizare de informații de afaceri prin intermediul unui site; Furnizare de informații de afaceri în domeniul
mediilor sociale; Furnizare de informații de contact comerciale și de afaceri; Furnizare de informații despre studii de piață; Furnizare de informații
on-line, de afaceri și comerciale; Furnizare de informații privind activitățile comerciale prin intermediul bazelor de date computerizate; Furnizare de
informații privind managementul afacerilor; Furnizare de informații statistice în materie de afaceri; Furnizare de statistici comerciale computerizate;
Furnizare de statistici de cercetare de piață; Furnizarea de date informatizate referitoare la afaceri; Informații pentru afaceri; Informații comerciale
pentru întreprinderi (Furnizare de -); Informații comerciale asistate de calculator; Furnizarea de informații comerciale; Informații sau solicitări de
informații în domeniul afacerilor și al marketingului; Informații în materie de afaceri; Informații și opinii de experți privind societățile și afacerile;
Interpretarea datelor rezultate din cercetarea pieței; Intervievare pentru cercetarea calitativă de piață; Intervievare în scopul cercetării pieței;
Investigații pentru afaceri; Investigații și cercetări asupra societăților comerciale; Obținerea de informații în domeniul afacerilor, referitoare la
activitățile societăților; Prelucrarea rezultatelor studiilor de afaceri; Pregătire și compilare de rapoarte și informații de afaceri și comerciale; Previziuni
și analize economice; Rapoarte aferente analizelor de piață; Rapoarte și studii de piață; Redactare de studii pentru proiecte de afaceri; Servicii ale
agențiilor de informații comerciale; Servicii computerizate de cercetare de piață; Servicii de analiză a datelor comerciale; Servicii de analiză
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comercială; Servicii de analiză în managementul afacerilor; Servicii de analiză și raportare statistică în scopuri comerciale; Servicii de cercetare și
consultanță în domeniul afacerilor; Servicii de cercetare și informații în afaceri; Servicii de consiliere privind analiza activității economice; Servicii de
evaluare comparativă; Servicii de externalizare în domeniul analizelor comerciale; Servicii de informare cu privire la aspecte comerciale; Servicii de
informare privind afacerile; Servicii de informații comerciale; Servicii de informații comerciale computerizate; Servicii de informaii comerciale, prin
internet; Servicii de informații computerizate cu privire la evaluarea oportunităților de afaceri; Servicii de informații de piață privind rapoartele
comerciale; Servicii de informații de piață privind statisticile de piață; Servicii de informații economice în scop comercial; Servicii de informații
statistice în afaceri; Servicii de planificare pentru studii de marketing; Servicii de prelucrare a informațiilor computerizate în domeniul afacerilor;
Servicii în domeniul evaluării de piață; Servicii în domeniul inteligenței afacerilor (business intelligence); Studii de proiect pentru întreprinderi; Studii
privind eficiența afacerilor; Studii economice în scopuri comerciale; Studii referitoare la profit; Studii statistice în dome niul afacerilor; Studiu de piață
și analiza studiilor de piață; Administrarea afacerilor; Administrarea afacerilor comerciale; Servicii de asistență administrativă și prelucrare de date;
Asistență în domeniul administrării afacerilor; Asistență în domeniul organizării afacerilor; Asistență și consultanță privind managementul afacerilor;
Asistență și consultanță privind organizarea comercială; Asistență și consultanță în materie de administrare și organizare a afacerilor; Asistență și
consultații în legătuă cu organizarea și managementul afacerilor; Asistență, consiliere și consultanță privind organizarea comercială; Asistență,
consiliere și consultanță privind planificarea comercială; Conducerea afacerilor (Servicii de consultanță pentru -); Consiliere privind organizarea și
administrarea afacerilor; Consultanță comercială privind administrarea tehnologiilor informaționale; Consultanță cu privire la evaluări ale afacerilor;
Consultanță în afaceri; Consultanță în afaceri pentru firme; Consultanță în afaceri pentru persoane particulare; Consultanță în afaceri privind
marketingul strategic; Consultanță pentru conducerea afacerilor; Consultanță pentru dezvoltarea imaginii corporative; Consultanță pentru
management corporativ; Consultanță pentru întreprinderi în materie de gestionare a marketingului; Consultanță privind achizițiile comerciale;
Consultanță privind cercetarea în afaceri; Consultanță privind conducerea afacerilor pentru întreprinderi comerciale; Consultanță privind
conducerea afacerilor pentru întreprinderi industriale; Consultanță privind eficiența afacerilor; Consultanță privind constituirea și derularea
afacerilor; Consultanță în domeniul afacerilor privind finanțarea dezvoltării; Consultanță în domeniul managementului afacerilor și al marketingului;
Consultanță în materie de afaceri; Consultanță în materie de eficiență a afacerilor; Consultanță în materie de management; Consultanță în
organizarea firmelor; Consultanță în planificarea afacerilor; Consultanță în planificarea afacerilor și în continuitatea afacerilor; Consultanță privind
managementul afacerilor, inclusiv prin internet; Consultanță privind managementul riscului [afaceri]; Consultanță privind organizarea afacerii;
Consultanță privind organizarea și funcționarea afacerilor; Consultanță privind prelucrarea datelor; Consultanță privind organizarea și
managementul afacerilor; Consultanță profesională privind managementul afacerilor; Consultanță profesională, investigații sau informații în
domeniul afacerilor; Consultanță și informații privind managementul afacerilor comerciale; Dezvoltare de concepte pentru economia afacerilor;
Furnizare către firme terțe a serviciilor de asistență la înființare pentru administrarea afacerilor; Managementul afacerilor și consultanță în materie de
organizare a întreprinderii; Servicii de asistență și consultanță în managementul afacerilor; Servicii de asistență și informare în organizarea afacerii și
gestiunea afacerilor comerciale; Servicii de consiliere privind administrarea afacerilor; Servicii de consultanță (comercială) privind exploatarea
invențiilor; Servicii de consultanță pentru pregătirea și realizarea de tranzacții comerciale; Servicii de consultanță privind managementul afacerilor și
operațiile comerciale; Servicii de consultanță privind managementul afacerilor în domeniul tehnologiei informațiilor; Servicii de consultanță privind
prelucrarea de date; Servicii de consultanță privind prelucrarea electronică a datelor; Servicii de consultanță privind strategiile comerciale; Servicii de
consultanță în administrarea afacerilor; Servicii de consultanță în managementul afacerilor pentru întreprinderi comerciale; Servicii de consultanță în
managementul afacerilor pentru întreprinderi industriale; Servicii de consultanță în managementul afacerilor, prin intermediul internetului; Servicii de
consultanță și asistență în domeniul strategiei comerciale; Servicii de consultanță și consiliere în managementul afacerilor; Publicitate; Publicitate
online; Publicitate televizată; Publicitate radiofonică; Publicitate prin bannere; Publicitate prin corespondență; Compilarea informațiilor în baze de
date computerizate; Compilarea informațiilor în baze de date informatice;
ro 36: Servicii de informare, consiliere și consultanță financiară; Administrarea fondurilor de investiții; Avansare de fonduri; Gestiunea fondurilor;
Gestiunea fondurilor de investiții; Gestiunea fondurilor financiare; Gestiunea unui fond de investiții de capital; Investiții de fonduri de capital; Investiții
de fonduri pentru terți; Investiții în fonduri internaționale; Monitorizarea fondurilor de investiții; Servicii de investiții a fondurilor cu capital propriu;
Administrarea afacerilor financiare; Asistență financiară; Cercetare financiară în domeniul managementul riscului; Coordonarea afacerilor financiare
online; Consultanță privind managementul riscului [financiară]; Finanțare de proiecte; Furnizare de informații și analize pe internet în domeniul
investițiilor financiare; Furnizare de servicii financiare prin intermediul unei rețele globale de computere sau prin Internet; Gestiune financiară prin
internet; Gestiunea activelor financiare; Gestiunea financiară a întreprinderii; Management financiar; Management financiar pentru afaceri;
Organizare de finanțări pentru proiecte sportive, culturale și de divertisment; Organizarea finanțării afacerilor; Planificare financiară și management
financiar; Procurare de fonduri în scopuri financiare; Procurare de capital financiar; Servicii de consultanță financiară privind investițiile în
infrastructură; Servicii de evaluare a riscului financiar; Servicii de finanțare comercială; Servicii de finanțare industrială; Servicii de finanțare pentru
societăți; Servicii de gestiune financiară oferite pe internet; Servicii de intermediere financiară; Servicii privind capitalul de risc și investițiile în capital
pentru proiecte; Procesarea informațiilor financiare; Servicii de gestionare și analiză a informațiilor financiare;
ro 38: Asigurarea accesului la baze de date pe Internet; Furnizare de acces prin telecomunicații la centre de servere; Furnizarea accesului la baze de
date; Furnizarea accesului la baze de date electronice online; Furnizarea accesului la conținut multimedia online; Furnizarea accesului la date pe
internet; Furnizarea accesului la pagini web; Furnizarea accesului la portaluri de internet pentru terți; Furnizarea accesului la platforme pe internet;
Furnizarea accesului la platforme pentru comerț electronic pe internet; Furnizarea accesului la portaluri pe internet; Furnizarea accesului la site-uri
electronice; Furnizarea accesului la site-uri web pe Internet; Furnizarea accesului la site-uri într-o rețea electronică de informații; Furnizarea
accesului utilizatorilor la informații pe internet; Furnizarea accesului utilizatorilor la platforme pe internet; Furnizarea accesului utilizatorilor la portaluri
pe internet; Servicii de comunicații pentru accesarea unei baze de date; Închirieri de timpi de acces la site-uri web; Servicii de portaluri de
telecomunicații; Acces la conținut, pagini de internet și portaluri; Buletine informative computerizate; Buletine electronice [telecomunicații];
Colectare și transmitere de mesaje electronice; Colectare și expediere de mesaje prin poșta electronică; Comunicare de informații prin calculator;
Comunicații informatice pentru transmiterea informațiilor; Difuzare de date; Difuzare de material audio și video pe internet; Difuzare de programe
prin Internet; Furnizare de acces la telecomunicații și de linkuri la baze de date computerizate și la internet; Furnizarea accesului informatic la rețele
de comunicații; Furnizarea accesului la informații pe internet; Furnizarea accesului la date în rețele de calculatoare; Servicii de acces la date la
distanță; Servicii de comunicare de date; Servicii de comunicare online; Servicii de comunicații prestate pe internet; Servicii de difuzare date; Servicii
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de difuzare pe pagini web; Servicii de mesagerie electronică instantanee; Servicii de mesagerie on-line; Servicii de schimb de date electronice;
Servicii de transmisie de date; Servicii de transmisie computerizată; Transfer de fișiere în format electronic; Transmisie de informații digitale;
Transmisie de informații online; Transmisie de informațîii prin mijloace electronice; Transmisie și difuzare de date; Transmitere de date pe internet;
Transmitere de fișiere audio, video, multimedia și de date; Transmitere de informații prin intermediul rețelelor cu sau fără fir; Transmitere de
informații prin rețele de calculatoare; Transmitere de informații între calculatoare și stații de lucru; Transmitere electronică de mesaje;
ro 42: Software că serviciu [SaaS]; Software că serviciu (SAAS) care oferă software de învățare automată; Software că serviciu (SAAS) care oferă
software pentru învățare profundă; Servicii de găzduire, software că și serviciu și închiriere de software; Software că serviciu (SAAS) care oferă
software pentru rețele neurale profunde; Consultanță în domeniul software-ului că serviciu [SAAS]; Instalare de software pentru controlul accesului
că serviciu (ACaaS); Platforme pentru jocuri sub formă de software că serviciu [SaaS]; Platforme pentru inteligență artificială sub formă de software
că serviciu [SaaS]; Platforme pentru design grafic sub formă de software că serviciu [SaaS]; Servicii software că serviciu (SAAS) care oferă software
pentru învățare automată, învățare aprofundată și rețele neurale profunde; Platformă că serviciu (PAAS) care oferă platforme software pentru
transmisie de imagini, conținut audiovizual, conținut video și mesaje; Consultanță privind proiectarea și dezvoltarea de programe informatice;
Administrarea drepturilor utilizatorilor în rețele de calculatoare; Servicii informatice de analiză de date; Managementul proiectelor informatice în
domeniul procesării electronice a datelor [EDP]; Asigurarea utilizării temporare de software nedescărcabil pentru analiza datelor financiare și pentru
întocmirea de rapoarte; Consultanță cu privire la securitatea pe internet; Dezvoltare de software pentru baze de date informatice; Dezvoltare și
elaborare de programe de calculator pentru procesarea datelor; Creare de platforme informatice pentru terți; Permiterea utilizării temporare de
instrumente pentru dezvoltarea de software online nedescărcabil; Cercetare privind automatizarea computerizată a proceselor administrative;
Proiectare și dezvoltare de sisteme de afișare a datelor; Programare de software de operare pentru rețele de calculatoare și servere; Proiectare și
dezvoltare de sisteme de procesare de date; Proiectare de programe de prelucrare a datelor; Programare de software de calculator pentru citirea,
transmiterea și organizarea datelor; Punere la dispoziție temporară de software informatic nedescărcabil; Creare și dezvoltare de programe pentru
prelucrarea de date; Proiectare și dezvoltare de arhitectură pentru software de calculator; Dezvoltare de aparate de prelucrare a datelor; Cercetare
privind prelucrarea de date; Asigurarea utilizării temporare de un software nedescărcabil pentru afaceri; Servicii de transfer de date; Dezvoltare de
software pentru sisteme de operare; Asigurarea utilizării temporare a unui software nedescărcabil penru a permite punerea în comun de conținut
multimedia și de comentarii între utilizatori; Facilitarea utilizării temporare de software nedescărcabil on-line pentru gestionarea de date; Asigurarea
utilizării temporare de software online nedescărcabil pentru investiții; Facilitarea accesului temporar la software nedescărcabil on-line pentru
gestionarea de informațîi; Cercetare în domeniul tehnologiei pentru procesarea datelor; Creare, actualizare și adaptare de programe de calculator;
Dezvoltare, actualizare și întreținere de software și sisteme de baze de date; Proiectare de baze de date; Cercetare în domeniul tehnologiei
informației; Furnizare de software nedescărcabil online; Dezvoltare de programe de date; Dezvoltare de sisteme pentru prelucrarea de date;
Programare de software pentru importarea și gestionarea datelor; Dezvoltare de programe pentru procesarea datelor; Proiectare și dezvoltare de
sisteme de stocare de date; Programare de aplicații multimedia; Creare de site-uri pe internet; Elaborare și actualizare de software informatic;
Asigurarea utilizării temporare a unui software nedescărcabil pentru a permite furnizorilor de software să urmărească conținutul multimedia;
Proiectare și dezvoltare de software pentru gestionarea bazelor de date; Analiza sistemelor informatice; Realizarea de programe de prelucrare a
datelor; Furnizare de uz temporar online de software nedescărcabil; Proiectare și dezvoltare de sisteme de introducere de date; Analize
computerizate; Dezvoltare de sisteme pentru stocarea de date; Dezvoltare de sisteme pentru transmisia de date; Consultanță în domeniul
programelor de calculator; Asigurarea utilizării temporare de software de calculator online, nedescărcabil pentru traducere; Creare și actualizare de
pagini principale pentru rețele de calculatoare; Programare de software de calculator pentru evaluarea și calcularea datelor; Creare, întreținere și
modernizare de software de calculator; Asigurarea utilizării temporare de aplicațîi software nedescărcabile, disponibile pe un site web; Programare
pentru calculatoare pentru stocarea de date; Dezvoltare de programe de calculator; Asigurarea utilizării temporare de software de operare online
nedescărcabil pentru accesarea și folosirea serviciilor de cloud computing; Programare de software pentru platforme de internet; Furnizare de uz
temporar de software nedescărcabil; Proiectare și dezvoltare de software de calculator pentru prelucrarea textelor; Asigurarea utilizării temporare
de software online nedescărcabil pentru importarea și gestionarea datelor; Creare de pagini web stocate electronic pentru servicii online și pe
internet; Asigurarea utilizării temporare de software online nedescărcabil pentru gestionarea bazelor de date; Creare de programe informatice;
Proiectare de aparate de prelucrare a datelor; Exploatare de date; Proiectare și dezvoltare de sisteme de generare de date; Programare de
echipamente de prelucrare a datelor; Proiectare și dezvoltare de software pentru baze de date electronice; Dezvoltare de software de calculator
pentru terți; Realizare de programe de calculator pentru prelucrarea datelor; Programare de software pentru procesarea datelor electronice [EDP];
Proiectare și dezvoltare de sisteme pentru introducerea, generarea, procesarea, afișarea și stocarea de date; Creare de programe de prelucrare a
datelor; Consultanță cu privire la securitatea datelor; Dezvoltare și întreținere de software pentru baze de date electronice; Dezvoltare de programe
de procesare a datelor pe bază de comandă de la terți; Proiectare, creare și programare de pagini web; Proiectare și dezvoltare de software pentru
prelucrarea datelor; Programare de software pentru gestionarea bazelor de date; Programare de software educativ; Consultanță cu privire la
programe de baze de date electronice; Proiectare de sisteme de stocare a datelor; Facilitarea accesului temporar la software on-line nedescărcabil
pentru transmiterea de date; Programare pentru calculatoare pentru prelucrarea datelor; Dezvoltare de soluții de aplicații software de calculator;
Întreținere de software de prelucrare a datelor; Programare de programe pentru procesarea datelor; Proiectare, întreținere, dezvoltare și
actualizare de software de calculator; Creare de programe de calculator pentru prelucrarea de date; Proiectare și dezvoltare de aparate de
prelucrare a datelor; Facilitarea accesului temporar la software on-line nedescărcabil pentru transmiterea de informații; Dezvoltare și actualizare de
programe informatice; Creare și dezvoltare de software în domeniul aplicațiilor mobile; Consultanță în domeniul tehnologiei informației;
Autentificarea datelor prin tehnologia blockchain; Consultanță tehnologică; Consultanță în domeniul informaticii; Servicii de consultanță tehnică
privind tehnologia informațiilor;
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ÎNREGISTRARE-UTILIZARE PLATFORMA – DEZABONARE NEWSLETTER
Accesarea și utilizarea platformei SMIS, inclusiv a oricărei pagini sau secțiuni componente a acesteia, sau a oricărui Serviciu furnizat prin intermediul
platformei se poate face numai în conformitate cu prezentele Termeni și Condiții, care includ Politica de Confidențialitate a Datelor și Politica
privind Cookie-urile.
Pentru utilizarea serviciilor, putem solicita utilizatorului să își exprime acordul cu privire la acești termeni și condiții printr-o acțiune specifica, care are
semnificația unui consimțământ neechivoc (e.g. bifarea căsuței specifice „am citit și sunt de acord cu termenii și condițiile smis”).
Bifând o anumită căsuța, utilizatorul:
Își da acordul, în mod expres, să respecte toate clauzele din acest set de termeni și condiții, precum și orice alți termeni și condiții specifice aplicabile
serviciilor;
Ia cunoștința de condițiile de prelucrare a datelor personale conform politicii de confidențialitate, care este parte integranta din acest set de termeni
și condiții.
Chiar dacă omiteți să analizați termenii și condițiile, dar utilizați platforma SMIS, vom considera că ați acceptat acest set de Termeni și Condiții
(inclusiv orice actualizare a acestora).
Dacă nu sunteți de acord cu prevederile din acest set de Termeni și Condiții (inclusiv orice actualizare a acestuia), vă solicitam să nu utilizați, sau
după caz, să încetați utilizarea Platformei SMIS, implicit la serviciile oferite.
Accesul dvs la serviciul de Newsletter/notificări/alerte sau alte facilitați din cadrul platformei necesita înregistrarea dvs cu un nume de utilizator și o
parola.
Utilizatorii au posibilitatea de a se dezabona în momentul în care nu mai doresc să primească newsletterul www.smis.ro, prin intermediul link-ului de
dezabonare conţinut în e-mail sau conform indicațiilor din platforma.
Recomandarea noastră este de a nu dezvălui nimănui aceasta parola. www.smis.ro nu vă cere niciodată parola conturilor dvs. prin mesaje tip sms,
posta electronica sau telefon.
PROTECȚIA CONTULUI DE UTILIZATOR
Accesul dvs. la contul de utilizator al platformei SMIS este protejat de o parola. Vă recomandam să nu dezvăluiți nimănui aceasta parola. SMIS nu vă
solicita niciodată parola conturilor dvs. în mesaje sau telefoane nesolicitate. Mai mult, vă recomandam să ieșiți din contul de utilizator (log off / sign
out), la sfârșitul fiecărei sesiuni de utilizare. Vă sfătuim de asemenea să închideți fereastra browserului în care ați lucrat la sfârșitul navigării dvs. în
SMIS. Dacă utilizați platforma, vă recomandam să luați măsuri de protecție suplimentare pentru a preveni accesul neautorizat la dispozitivele mobile
pe care le utilizați pentru accesarea platformei (ex: parolarea dispozitivului mobil).
Aceste sfaturi sunt destinate să înlăture accesul persoanelor neautorizate la informațiile dvs. personale sau la corespondenta dvs.
Sunteți răspunzători de păstrarea confidențialității asupra informațiilor și a parolei de accesare a platformei. Veți fi răspunzător de utilizarea
înregistrării dumneavoastră, indiferent dacă utilizarea se face cu sau fără voia dumneavoastră. Sunteți de acord să sesizați SMIS în legătura cu orice
utilizare neautorizata a datelor dvs. de înregistrare în platforma.
GDPR – DEFINIȚII NOȚIUNI UTILIZATE
Consimțământ al persoanei vizate – orice manifestare de voință liberă, specifică, informată și lipsită de ambiguitate a persoanei vizate prin care
aceasta acceptă, printr-o declarație sau printr-o acțiune fără echivoc, că datele cu caracter personal care o privesc să fie prelucrate;
Serviciu electronic – un serviciu sau o resursă oferită prin Internet cu scopul de a îmbunătăţi procesul de comunicare dintre utilizatori și SMIS;
Date cu caracter personal – orice informații referitoare la o persoana fizică, identificată sau identificabilă; o persoană identificabilă este acea
persoană care poate fi identificată, direct sau indirect, în mod particular, prin referire la un număr de identificare ori la unul sau la mai mulți factori
specifici identitățîi sale fizice, fiziologice, psihice, economice, culturale sau sociale;
Prelucrarea datelor cu caracter personal – orice operațiune sau set de operațiuni care se efectuează asupra datelor cu caracter personal, prin
mijloace automate sau neautomate, cum ar fi colectarea, înregistrarea, organizarea, stocarea, adaptarea sau modificarea, extragerea, consultarea,
utilizarea, dezvăluirea către terți prin transmitere, diseminare sau în orice alt mod, alăturarea ori combinarea, blocarea, ștergerea sau distrugerea;
Operator – orice persoana fizică sau juridică, de drept privat sau de drept public, inclusiv autoritățile publice, instituțiile și structurile teritoriale ale
acestora, care stabilește scopul și mijloacele de prelucrare a datelor cu caracter personal; dacă scopul și mijloacele de prelucrare a datelor cu
caracter personal sunt determinate printr-un act normativ sau în baza unui act normativ, operator este persoană fizică sau juridică, de drept public
sau de drept privat, care este desemnată că operator prin acel act normativ sau în baza acelui act normativ;
GDPR – DATE CU CARACTER PERSONAL – INFORMARE/LEGISLAȚIE APLICABILĂ
SMIS vă respectă viață privată și integritatea datelor cu caracter personal pe care le împărtășiți cu noi în momentul accesării platformei precum și în
legătură cu prestarea serviciilor noastre în platformă și în afara acesteia.
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Aceasta informare are rolul de a vă aduce la cunoștință ce tip de informație calificata că fiind personala este colectata de la dvs. în vederea derulării
relațiilor contractuale dintre noi, în ce scop și în ce condiții am putea folosi, în parte sau în tot, aceste informații, cum înțelegem să protejam
informația colectata de la dvs., cine are acces la informația colectata, cum pot fi corectate, în timp, inadvertentele din informația preluata și
drepturile pe care le aveți cu privire la retragerea accesului nostru la aceste date (condiții, modalități, consecinte ale retragerii).
Prezenta informare nu constituie consultantă juridică, așa cum este prevăzută aceasta de Legea 51/1995, actualizată, privind exercitarea profesiei
de avocat.
SMIS vă informează prin prezenta despre prelucrarea datelor dumneavoastră personale și drepturile pe care le aveți în conformitate cu
REGULAMENTUL (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 (denumit în continuare GDPR), legislația națională
privind protecția și securitatea datelor personale, în vigoare (Legea 190/2018 privind măsuri de punere în aplicare a Regulamentului (UE) 2016/679)
și Legea nr. 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal și protecția vieții private în sectorul comunicațiilor electronice.
Drepturile utilizatorilor:
Conform Legii nr. 190/2018, beneficiați de dreptul de acces la date, de intervenție asupra datelor, ștergerii datelor, dreptul de a nu fi supus unei
decizii individuale, dreptul de portabilitate și dreptul de a vă adresa justiției. Totodată, aveți dreptul să vă opuneți prelucrării datelor personale care
vă privesc și să solicitați ștergerea datelor. Pentru exercitarea acestor drepturi, vă puteți adresa cu o cerere scrisa, datata și semnata la www.smis.ro,
exclusiv în format digital – office@smis.ro.
Scopul colectării datelor vă dă posibilitatea de a avea acces facil la contul dvs. pe site-ul www.smis.ro sau pentru a vă informa cu privire la noile știri
apărute având că obiect finanțările europene. Mai mult, datele sunt colectate în vederea facturării serviciilor și în relațiile cu autoritățile fiscale
romane, la solicitarea acestora.
Ce informații colectam:
Informație furnizată direct de utilizator: atunci când vă faceți un cont pe platforma www.smis.ro, vă putem întreba care este numele dvs., care este
adresa dvs. de e-mail, nr. de telefon și vă putem cere alte informații personale. Datele pot fi corectate în secțiunea “Contul meu”, accesibilă pe
parcusul întregii vizite în coltul din dreapta-sus a portalului. Aceste infromatii trimise de dvs. nu vor fi partajate cu nici o tertă parte.
Informație din raportul de trafic al serverului: atunci când vizitați un site web, dezvăluiți anumite informații despre dvs., că adresa dvs. IP, ora vizitei
dvs., locul de unde ați intrat pe platforma noastră. SMIS înregistrează aceaste informații pentru o perioada de timp determinata. Utilizam servicii
externe companiei de analiza a traficului – cum sunt cele puse la dispoziție de Trafic.ro, Google Analytics sau SATI – Studiu de Audienta și Trafic
Internet. SMIS folosește aceste date doar în scopul comunicării șabloanelor tipizate anonime ale utilizatorilor către clienții noștri de publicitate. Nu
utilizam datele de trafic pentru identificarea persoanelor din spatele unor adrese IP.
Cum protejam informațiile colectate de la utilizatori:
Confidentialitatea și protecția informațiilor colectate de la dvs. sunt de o importanță vitală pentru noi. SMIS nu oferă informația colectata unor terti
fară consimțământul dvs. expres și prealabil. Orice statistică privind traficul utilizatorilor noștri, pe care o vom oferi către terțe rețele de publicitate
sau către site-uri partenere, este furnizată doar că ansamblu de date și nu include nici o informație identificabilă personal despre niciun utilizator
individual.
Accesul dvs. la anumite servicii și informații din cadrul platformei este protejat de o parolă.
În momentul în care primim informațiile transmise de dvs. vă garantăm că vom depune toate eforturile pentru a asigura securitatea acestora în
sistemele noastre, conform standardelor de securitate impuse de legislația română în vigoare.
Cine are acces la informațiile colectate de la utilizatori:
SMIS poate dezvălui informații identificabile personal atunci când legea prevede expres acest lucru, când este cerut de o autoritate competentă sau
când acest lucru este necesar pentru protejarea drepturilor și intereselor SMIS.
În concluzie, atunci când accesați siteul www.smis.ro și vi se solicită să ne dezvăluiți informații despre dvs., veți dezvălui aceste informații doar siteului
www.smis.ro, cu excepția cazului când serviciul sau informația respectiva este oferită în parteneriat cu un alt site sau serviciu. De fiecare dată când un
astfel de serviciu este furnizat în parteneriat cu un alt site, veți fi informat asupra acestui lucru.
În ideea de a vă furniza servicii la standarde cât mai înalte, este necesară partajarea informațiilor dvs. personale cu site-ul sau serviciul copartener.
Daca nu doriți că aceste date ale dvs. să fie partajate, puteți proceda în consecință prin a nu permite transferul datelor prin neutilizarea acelui
serviciu particular.
Daca alegeți să acceptați partajarea datelor, trebuie să înțelegeți că funizorii serviciului în parteneriat, pot avea practici separate de confidențialitate
și de colectare a datelor. SMIS nu are nici un fel de control și nu poate garanta asupra tuturor aspectelor juridice pe care le implica folosirea acestor
practici independente de confidențialitate.
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Destinatarii datelor cu caracter personal:
Datele cu caracter personal menționate mai sus pot fi puse la dispoziție sau transmise unor parți terțe, după cum este necesar:
Procesatori de plăti, furnizori de servicii bancare, potențiali parteneri și furnizori la organizare evenimente, campanii de fidelizare sau oferte
promoționale, agenții de marketing, PR, publicitate, producție publicitară, organizare evenimente;
Furnizorii de internet și telefonie, sisteme informatice și software, cloud și hosting, asistență IT, stocare a documentelor și informațiilor, eliminare
confidențială a deșeurilor, platforme și/ sau furnizori de revizuire sau management al documentelor și al activităților, procesare și traducere a
documentelor, secretariat, audit, training;
Consultanții noștri profesionali, ca avocații, evaluatorii, consultanții fiscali și contabilii sau alți experți;
Companii și platforme de resurse umane și salarizare, firme de pază și organisme de administrare a clădirilor, delegați, furnizori poștali sau curieri;
Terți furnizori de servicii care ne asistă la operarea și interpretarea datelor obținute în cadrul campaniilor de promovare online sau gestionează
serviciul de newsletter;
Potențiali cumpărători ai afacerii sau ai unor părți din afacerea noastră;
Autorități publice sau de reglementare, autorități fiscale.
De asemenea, pentru scopurile prelucrării reglementate mai sus, putem furniza datele dumneavoastră cu caracter personal societăților partenere
sau afiliate, companii care vor fi supuse instrucțiunilor SMIS în ceea ce privește prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal.
De asemenea, putem să prelucram date cu caracter personal pentru constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în justiție în cadrul unei
proceduri în fata unei instanțe, a unei proceduri administrative sau a altor proceduri oficiale în care este implicata SMIS.
Vă rugăm să rețineți că această listă nu este exhaustivă și pot exista alte exemple în care trebuie să împărtășim date personale cu alte părți pentru a
furniza serviciile cât mai eficient posibil sau pentru a proteja drepturile, siguranța, proprietatea companiei noastre sau ale persoanelor care o
compun, a angajaților, furnizorilor sau altor asemenea, pentru a răspunde unor reclamații sau pentru a preveni frauda și activitățile ilegale.
Declarații:
La rândul său, utilizatorul declară că înțelege și acceptă prezentele Termene și condiții, pe care le-a luat la cunoștință prin intermediul
reprezentantului legal/titularului de proiect și se obligă să informeze orice persoane vizate pe care le vă implica în derularea Contractului că SMIS le
prelucrează datele conform acestei informări și politicii sale de confidențialitate.
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