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Lista următoare include termenii de utilizare suplimentari care se aplică anumitor Produse. Pentru fiecare Produs 
sunt incluse una sau mai multe note de subsol care se aplică Produsului respectiv. Aceste note de subsol 
se adaugă la termenii acestui Contract. Definițiile pentru fiecare notă de subsol se află în continuarea listei. 
Cu excepția cazului în care se prevede altceva în Documentul de comandă aplicabil, extensiile aplicate Produselor 
respectă același domeniu de utilizare ca și cel valabil pentru Produsele corespunzătoare. În plus față de definițiile 
furnizate în Contractul principal, Termenilor de utilizare specifici produselor li se aplică următoarele definiții: 
 

 „Autentificare” înseamnă utilizarea oricărui mecanism furnizat de Esri, care permite accesul la serviciile 
de localizare oferite de Platforma ArcGISArcGIS Platform. Consultați documentația de securitate și autentificare 
(https://developers.arcgis.com/documentation/mapping-apis-and-services/security/) unde se află lista actuală 
a mecanismelor de autentificare). 

 

Produse pentru desktop 
 ArcGIS Desktop (Advanced, Standard sau Basic) (26) 
 ArcGIS Earth (20; 65) 
 ArcGIS Explorer Desktop (20) 
 ArcGIS for AutoCAD (20) 
 ArcPad (13) 
 ArcReader (20) 
 ArcGIS for Personal Use (3; 26) 
 

Produse pentru servere 
 ArcGIS Enterprise 
 ▪ Standard sau Advanced (17; 21; 23; 31) 
 ▪ Workgroup Standard sau Advanced (21; 23; 26; 28; 29; 30) 
 ▪ Server ArcGIS GIS (Standard sau Advanced) (31) 
 ▪ Server ArcGIS GIS Basic (31; 39) 
 ▪ Server ArcGIS GIS Workgroup (Standard sau Advanced) (26; 28; 29; 30) 
 ▪ Server ArcGIS GIS Workgroup Basic (26; 39) 
 ▪ ArcGIS Maritime (2) 
 Servere cu capabilități opționale ArcGIS Enterprise: 
 ▪ Server ArcGIS Image, Server ArcGIS GeoEvent, Server ArcGIS GeoAnalytics și Server Standard ArcGIS 

Notebook (31) 
 Servere cu capabilități opționale ArcGIS Enterprise Workgroup: 
 ▪ Server ArcGIS Image, Server ArcGIS GeoEvent, Server ArcGIS GeoAnalytics și Server Standard ArcGIS 

Notebook (4) 
 ArcGIS Business Analyst Enterprise (17; 21; 23; 31) 
 ArcGIS World Geocoder Basic (67) 
 

Produse pentru dezvoltatori 
 Abonament ArcGIS Developer 
 ▪ Toate planurile (16; 66; 68; 78, 89; 91; 97; 103) 
 ▪ Planuri Builder, Professional, Premium sau Enterprise (24, 26, 77, 92) 
 ▪ Planuri esențiale (90) 
 ▪ ArcGIS AppStudio Developer Edition (11; 16; 19) 
 ▪ ArcGIS Runtime SDK pentru Android, iOS, Java, macOS, .NET, or Qt (16; 19) 
 ▪ Kit-ul ArcGIS Engine Developer și extensii (16; 19; 22; 26) 
 ▪ ArcGIS API pentru JavaScript (16; 63; 64) 
 ▪ ArcGIS CityEngine SDK și Procedural Runtime (105; 19) 

▪ ArcGIS Maps SDK pentru Unity sau Unreal Engine (15; 62; 64) 
▪ ArcGIS Maps SDK pentru Java, Kotlin .NET, Qt sau Swift (16;19) 
▪ ArcGIS Maps SDK pentru JavaScript (16; 63; 64) 

 
 

https://developers.arcgis.com/documentation/mapping-apis-and-services/security/
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 ArcGIS Runtime Deployment License pentru Android, iOS, Java, Kotlin macOS, .NET, Qt sau Swift 
 ▪ Lite (15; 62; 64) 
 ▪ Nivelurile Basic sau Standard (1; 14; 15; 18) 
 ▪ Nivel Advanced (14; 15; 18) 
 Licență de distribuire ArcGIS Engine pentru Windows/Linux și extensii (15; 22; 26) 
 Esri File Geodatabase API (47) 
 
 

Mobil 
 ArcGIS Navigator (14) 
 

Altele 
 ArcGIS Hub (85) 
 ArcGIS Indoors (86) 
 ArcGIS Indoors Maps (99; 100; 101) 
 ArcGIS Indoors Spaces (100; 101) 
 ArcGIS IPS(100; 101) 
 Utilizator complementar ArcGIS Maps for Adobe Creative Cloud (74) 
 ArcGIS Insights (17) 
 Site Scan pentru licen a ArcGIS Operator (32; 33) 
 ArcGIS GeoAnalytics Engine 
 ▪ Planuri suplimentare conectate pentru orele de bază (103) 
 ▪ Plan deconectat (27, 102) 
 

Servicii online 
 Abonamentele la ArcGIS Online sunt disponibile prin mai multe programe de vânzări: 
 ▪ Vânzare cu amănuntul, contracte EA și programe guvernamentale (23; 66; 68; 69; 70; 77; 82; 96; 103) 
 ▪ Programe educaționale (23; 66; 68; 69; 70; 71; 82; 96; 103) 
 ▪ Programe non-profit (23; 66; 68; 69; 70; 71; 82; 96; 103) 
 Plan public (66; 68; 74; 75; 76; 80) 
 Clienții din următoarele categorii au aceste drepturi suplimentare: 
 ▪ Vânzare cu amănuntul (72) 
 ▪ Acorduri cu întreprinderi (72) 
 ▪ Instituții guvernamentale (72) 
 ▪ ONG/ONP (72) 
 ▪ Programe presă/media (72) 
 ▪ Programe educaționale (71) 
 Abonament furnizare ArcGIS AEC Project (83) 
 ArcGIS Velocity (103) 
 ArcGIS pentru Microsoft Planetary Computer—Pro Machine (104) 
 

Note de subsol: 
1. Nu se poate utiliza pentru a edita o bază de date geospațiale de tip enterprise prin Direct Connect. 
2. Nu se utilizează în navigație. 
3. Cu licență doar pentru utilizare în scop personal, necomercial. 
4. – Limitat la 1 server cu patru module. 
 – Poate fi instalat pe un dispozitiv separat. 

5–10. Rezervat. 
11. Aplicațiile dezvoltate cu ArcGIS AppStudio Developer Edition respectă termenii de utilizare pentru Licența 

de distribuire ArcGIS Runtime. 
12. Rezervat. 
13. Licențiat ca o Licență de utilizare dublă. 
14. Poate fi folosit în navigaţie. 
15. Licențiat ca o Licență de distribuire. 
16. Clientul poate utiliza produsele SDK sau API pentru a crea Aplicații cu valoare adăugată și pentru 

a distribui și a licenția aceste Aplicații cu valoare adăugată pentru utilizatorii finali sau terțe părți, în scopul 
utilizării acestora în orice zonă nerestricționată de reglementările aplicabile privind exportul. 
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17. Clientul nu va redistribui biblioteci Oracle Instant Client sau documentația proprie care este inclusă în acest 
Produs. Oracle este un terț beneficiar al acestei Licențe exclusiv cu privire la utilizarea de către Client 
a bibliotecilor Oracle Instant Client. Legea uniformă privind informațiile privind tranzacțiile pe calculator 
(UCITA) nu se aplică în ceea ce privește utilizarea de către Client a bibliotecilor Oracle Instant Client. 

18. Atunci când se utilizează un șir de licențe ca tehnologie de activare a licențelor, este necesară o Licență de 
Distribuire pentru fiecare Aplicație cu valoare adăugată pentru fiecare utilizator și pentru fiecare dispozitiv. 

19. Licența nu poate fi utilizată pentru dezvoltarea de Aplicații cu valoare adăugată pentru internet sau servere. 
20. Licențiat ca o Licență de redistribuire. 
21. Consultați Contractul principal https://www.esri.com/legal/software-license pentru condiții de utilizare 

suplimentare pentru Licențele de Utilizator Desemnat. 
22. a. Un utilizator final trebuie să obțină licență fie pentru Produsul software pentru ArcGIS Engine for 

Windows/Linux, fie pentru alt Produs software ArcGIS Desktop (Basic, Standard sau Advanced), 
în vederea obținerii dreptului de a executa o aplicație ArcGIS Engine pe 1 singur computer și 

 b. Extensiile pentru ArcGIS Engine pentru Windows/Linux nu vor fi utilizate în combinație cu Produsul 
software ArcGIS Desktop pentru a executa Aplicații cu valoare adăugată ArcGIS Engine. Un singur 
utilizator poate avea mai multe Aplicații cu valoare adăugată ArcGIS Engine instalate pe 1 singur 
computer, doar pentru utilizarea exclusivă de către utilizatorul final. 

23. Comunicare între Sisteme 
a. clientul poate să se logheze la serviciul de bază pentru a permite comunicarea unidirecțională, între 

sisteme, de la ArcGIS Enterprise sau ArcGIS Online către sistemul(sistemele) celorlalți terți, societăți 
comerciale din cadrul organizației clientului. Clientul poate să utilizeze Credențiale de logare ale 
Utilizatorilor desemnați pentru vizualizare sau Credențialele de logare ale Utilizatorilor desemnați de 
Nivelul 1 pentru logarea la serviciul de bază până când Esri implementează efectiv un Credențial de 
logare la serviciu. Un Credențial de utilizator desemnat pentru vizualizare sau Credențial specific 
Utilizatorilor desemnați de Nivelul 1 utilizat pentru logarea la serviciul de bază pot fi utilizate numai 
în scopurile integrării între sisteme și nu poate fi utilizat și de către Utilizatorul desemnat pentru 
accesarea sistemului. 

b. clientul poate să se logheze la serviciul standard pentru a permite comunicarea bidirecțională, read-
write, între sisteme, între ArcGIS Enterprise sau ArcGIS Online către sistemul(sistemele) și ceilalți 
terți, societăți comerciale din cadrul organizației clientului. Clientul poate să utilizeze Credențiale de 
logare ale Utilizatorilor desemnați pentru vizualizare (sau superior) sau Credențialele de logare ale 
Utilizatorilor desemnați de Nivelul 2 pentru logarea la serviciul standard până când Esri 
implementează efectiv un Credențial de logare la serviciu. Un Credențial de utilizator desemnat 
pentru editare (sau superior) sau Credențial specific Utilizatorilor desemnați de Nivelul 2 utilizat 
pentru logarea la serviciul standard pot fi utilizate numai în scopurile integrării între sisteme și nu 
poate fi utilizat și de către Utilizatorul desemnat pentru accesarea sistemului. 

24. Produsul software poate fi utilizat doar în scopuri de dezvoltare, testare și demonstrare a unei Aplicații cu 
valoare adăugată prototip și în scopuri de creare de hărți în format cache. Clientul poate utiliza Aplicațiile 
cu valoare adăugată și hărțile în format cache folosind Licențele ArcGIS pentru testarea serverelor 
întreprinderilor și Licențele pentru punerea în funcțiune a serverelor. Produsele software și Datele pot 
fi instalate pe mai multe computere pentru a fi utilizate de orice abonat ArcGIS Developer cu abonament 
Builder sau cu un plan de utilizare superior; toate celelalte Produse software sunt licențiate cu Licența 
pentru utilizator unic. 

25. Rezervat. 
26. Baza de date geospațiale Personal Edition este limitată la 10 gigabytes de date ale Clientului. 
27. Nu poate fi utilizată pentru a genera venituri prin furnizarea de servicii către terți. 
28. Utilizarea este limitată la 10 utilizatori finali simultani ai altor aplicații decât ArcGIS Enterprise Workgroup 

sau ArcGIS GIS Server Workgroup. Restricția include utilizarea Produsului software ArcGIS Desktop, 
a Produsului software ArcGIS Engine și a aplicațiilor terță parte care se conectează direct la orice bază 
de date geospațiale ArcGIS Enterprise Workgroup sau ArcGIS GIS Server Workgroup. Nu există limitări 
în ceea ce priveşte numărul conexiunilor de la aplicaţiile web. 

29. Produsul software necesită o versiune acceptată a SQL Server Express. Versiunile acceptate sunt listate 
împreună cu cerinţele de sistem pentru produs pe site-ul web al companiei Esri. 

30. Utilizarea este limitată la un total maxim de 10 gigabytes de date ai Clientului. Toate componentele 
trebuie să fie instalate pe un singur server. 

31. Include o licență pentru operații de reluare în caz de nereușită. 

https://www.esri.com/legal/software-license
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32. Utilizarea acestui software nu include o licență de pilot (de exemplu, FAA, EASA etc.) pentru operarea 
unei drone. 

33. Clientul poate utiliza doar spațiul de stocare online furnizat cu acest software pentru a stoca conținutul 
clientului colectat sau prelucrat prin intermediul acestui software. 

34–38. Rezervat. 
39. Nu se permite utilizarea niciunei funcționalități de editare incluse în ArcGIS GIS Server împreună cu 

ArcGIS GIS Server Basic și ArcGIS GIS Server Workgroup Basic. 
40–46. Rezervat. 

47. Clientul are dreptul să dezvolte și să distribuie către utilizatorii săi finali Aplicații cu valoare adăugată care 
utilizează API-ul Esri File Geodatabase. 

48–61. Rezervat. 
62. Aplicațiile cu valoare adăugată trebuie utilizate în asociere cu alte Produse Esri. 
63. Aplicația cu valoare adăugată pentru implementarea pe web trebuie utilizată în asociere cu alte Produse Esri. 
64. Tehnologiile terțe pot fi utilizate în asociere cu Aplicațiile cu valoare adăugată, atâta timp cât Aplicațiile 

cu valoare adăugată sunt utilizate în permanență în asociere cu alte Produse Esri. 
65. Pot fi utilizate doar în asociere cu un alt Produs/alte Produse Esri. Tehnologiile terțe pot fi, de asemenea, 

utilizate în asociere cu ArcGIS Earth, atâta timp cât ArcGIS Earth se utilizează întotdeauna în asociere 
cu alte Produse Esri. 

66. Numai clienții cu un abonament plătit Online Services activ pot stoca rezultatele geo-codificate generate 
de Serviciul mondial de geo-codificare (World Geocoding Service). 

67. Limitat la 250.000.000 de geocodări pe durata abonamentului anual. 
68. Clientul are dreptul să utilizeze datele disponibile prin serviciul Infographics doar pentru afișare, 

dar nu poate să salveze datele disponibile prin acest serviciu. 
69. Pot fi utilizate în orice scopuri în cadrul activității desfășurate de organizația Clientului. 
70. Pot fi utilizate în orice scopuri de dezvoltare și testare pentru organizația Clientului. 
71. Pot fi utilizate pentru învățare în cadrul organizațiilor de învățământ. 
72. Pot fi utilizate pentru scopuri de desfășurare a activităților interne ale organizației Clientului. 
73. Rezervat. 
74. Pot fi utilizate în scop personal. 
75. Clientul poate permite utilizarea de către terți a aplicațiilor cu valoare adăugată numai prin distribuirea 

publică a aplicațiilor cu valoare adăugată prin Instrumentele de partajare. Clientul nu va putea să utilizeze 
acest abonament pentru folosirea unei Aplicații cu valoare adăugată în propriul său interes de afaceri 
intern, exceptând cazul în care Clientul este o instituție educațională care utilizează Aplicația cu valoare 
adăugată numai în scopuri de învățare, pentru o organizație ONG/non-profit eligibilă sau pentru 
o organizație de media sau presă eligibilă. 

76. Clientului nu i se permite să creeze grupuri private sau să participe la grupuri private. 
77. Clientul poate distribui Aplicații cu valoare adăugată către terți, în schimbul unei taxe, licențe care sunt 

activate exclusiv prin intermediul licențelor ArcGIS Online sau Utilizatorul ArcGIS numit de întreprindere 
deținute de terți.  

78. Include o licență de distribuire de aplicații comerciale. 
79. Rezervat. 
80. Pot permite studenților înregistrați din cadrul unei instituții de învățământ să acceseze direct Online 

Services și să partajeze un singur abonament între mai mulți studenți înregistrați, doar pentru utilizare 
în scopuri educaționale. 

81. Rezervat. 
82. Utilizatorul desemnat își poate încorpora credențialele de logare desemnate într-un script ArcGIS API 

pentru Python doar cu scopul de a automatiza un flux de lucru care va fi utilizat exclusiv de Utilizatorul 
desemnat ale cărui credențiale de logare sunt încorporate în script. 
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83. Clientul trebuie să utilizeze un Abonament la AEC Project Delivery pentru fiecare client al Clientului 
(„Clientul Clientului”). Clientul poate (i) să utilizeze Abonamentul la AEC Project delivery numai în scopul 
colaborării cu Clientul Clientului său la activitățile proiectului; și (ii) să acorde Clientului Acces pentru 
Utilizatorul Desemnat la Abonamentul AEC Project Delivery pentru a-i permite accesul la Abonamentul 
AEC Project Delivery în vederea colaborării la activitățile proiectului pe care Clientul le prestează pentru 
Clientul Clientului. Clientul Clientului nu poate să utilizeze Licența de Utilizator Desemnat în alte scopuri. 
Clientul este unicul responsabil pentru îndeplinirea de către Clientul Clientului a acestor termeni de 
utilizare și se va asigura că Clientul Clientului nu mai utilizează Abonamentul la AEC Project Delivery 
după finalizarea proiectului. 

84. Rezervat. 
85. Licențele software și abonamentele incluse cu ArcGIS Hub pot fi utilizate numai pentru a susține 

inițiativele comunității permise prin ArcGIS Hub. Clientul poate permite terțelor părți să fie Utilizatori 
desemnați ai ArcGIS Hub pentru unicul scop de implicare în activitățile comunității. Clienții pot permite 
angajaților, agenților, consultanților sau contractanților să devină Utilizatori desemnați ai ArcGIS Hub 
pentru unicul scop de a administra, configura, menține și susține inițiativele comunității prin ArcGIS Hub. 
Nu sunt permise alte utilizări ale licențelor de software și abonamente incluse cu ArcGIS Hub. 

86. Clienții pot utiliza licențele software și abonamentele incluse cu ArcGIS Indoors numai pentru a activa 
capabilitățile ArcGIS Indoors astfel cum sunt definite în documentația ArcGIS Indoors. Nu sunt permise 
alte utilizări ale licențelor de software și abonamente incluse cu ArcGIS Indoors. 

87. Rezervat. 
88. Rezervat. 
89. Clientul poate distribui către terțe părți, direct sau prin intermediul canalelor proprii de vânzări, Aplicații cu 

valoare adăugată generatoare de venit care accesează Serviciile de localizare ale Platformei ArcGIS pe 
bază de Autentificare. Aplicații cu valoare adăugată generatoare de venit au obligația să utilizeze 
Autentificarea atunci când accesează serviciile de localizare ale ArcGIS Platform. 

90. Clientul poate deține mai multe abonamente n cadrul propriei organizații în scopuri de dezvoltare și 
testare. Clientul poate utiliza doar un abonament în cadrul propriei organizații pentru a fi utilizat împreună 
cu Aplicațiile cu valoare adăugată distribuite. 

91. Migrarea aplicației — un dezvoltator care are Aplicații cu valoare adăugată construite cu: 
 a. API-urile clientului (inclusiv JavaScript 4.x și SDK-urile Runtime (orice versiune), REST, bibliotecile 

Esri open source pentru cartografiere, bibliotecile open source terțe acceptate pentru cartografiere) 
sunt necesare pentru utilizarea serviciilor de localizare oferite de ArcGIS Platform în aplicațiile lor, 
până la data de 30 aprilie 2022. 

 b. JavaScript 3.x API trebuie să utilizeze în aplicațiile lor serviciile de localizare oferite de ArcGIS 
Platform, până la data de 31 decembrie 2022 

92. Clientului i se permite să creeze grupuri private ori să participe la grupuri private doar în cadrul 
Abonamentului ArcGIS Online Organization pentru dezvoltare și testare, inclus în Abonamentul ArcGIS 
Developer. 

93. Rezervat. 
94. Rezervat. 
95. Rezervat. 
96. Clientul poate utiliza serviciile ArcGIS Image în scopul accesului interactiv, non-programatic, exclusiv de 

către Utilizatorii desemnați. Utilizarea programatică a serviciilor ArcGIS Image (de ex., clasificarea loturilor, 
deep learning etc. sau exportul de volume de date mai mari de 10 MB la un moment dat) nu sunt permise. 

97. Utilizatorii finali ai Clientului cărora li se solicită o cheie API care să fie utilizată împreună cu Aplicația cu 
valoare adăugată a unei terțe părți trebuie să genereze must cheile API prin intermediul unui Abonament 
ArcGIS Developer. Cheile API generate prin intermediul contului ArcGIS Online nu sunt permise în cadrul 
acestui scenariu. 

98. Rezervat. 
99. Tipurile de utilizator incluse în ArcGIS Indoors Maps sunt licențiați exclusiv pentru utilizare în scopul 

activării capabilităților definite în documentația produsului pentru ArcGIS Indoors Maps, ArcGIS Indoors 
Spaces și ArcGIS IPS. 

100. Clientul poate să dezvolte Aplicațiile cu valoare adăugată doar pentru a fi utilizate de către tipurile de 
utilizatori oferite cu ArcGIS Indoors Maps, cu funcționalități legate de cartografierea la interior, găsirea 
traseului, navigare, rutare sau poziționare. 
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101. Licența ArcGIS Indoors Spaces este obligatorie pentru utilizarea Rezervărilor de spațiu de lucru sau 
pentru Planificatorul de spațiu. 

102. Fiecare Plan deconectat se limitează la un cluster de producție. 
103. Include Servicii online sau capacitate, care pot fi utilizate prin intermediul unui model de consum. Clientul 

poate achiziționa opțiuni de abonament suplimentare, după cum este necesar pentru a permite utilizarea 
în continuare a Serviciilor online sau a capacității în cauză. Esri va transmite administratorului contului de 
abonament al Clientului o notificare prealabilă cu privire la consumul și expirarea abonamentului. Esri își 
rezervă dreptul de a suspenda accesul Clientului la Serviciile Online sau la capacitate atunci când 
consumul abonamentului atinge 100 sută din capacitatea online totală alocată sau preplătită sau din 
Serviciile online. Dacă sunt permise depășirile, Esri va factura lunar serviciile deja prestate, iar Clientului 
îi revine obligația de a plăti costurile aferente suportate, la tarifele aplicabile. Esri își rezervă dreptul de 
a suspenda accesul Clientului la Ofertele Esri în cazul în care Clientul are o restanță. Esri va restabili 
imediat accesul Clientului la Ofertele Esri odată ce Clientul a finanțat accesul la Ofertele Esri. 

104. Fișierele de conectare din ArcGIS Cloud Store (fișierele ASC) preinstalate pe mașinile virtuale Pro 
Machines nu pot fi copiate sau transferate în alt mod pe niciun alt dispozitiv. 

105. Clientul poate utiliza produsele SDK sau API pentru a crea Aplicații cu valoare adăugată și pentru 
a distribui și a licenția aceste Aplicații cu valoare adăugată pentru utilizatorii finali, în scopul utilizării 
acestora în orice zonă nerestricționată de reglementările aplicabile privind exportul. 

 




