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POLITICA SOFTWARE IMAGINATION & VISION PRIVIND ASIGURAREA SUPORTULUI TEHNIC 

PENTRU COMPONENTELE SISTEMELOR INFORMATICE INTEGRATE DE TIP ERP DEZVOLTATE DE 

SOCIETATE 

 

I. Introducere  

Software Imagination & Vision S.R.L. (denumită în continuare „SIMAVI” sau “Societatea”) a 

dezvoltat, implementat și comercializează în prezent trei Sisteme Informatice integrate de tip 

ERP, respectiv: SIVECO Applications 2011, SIVECO Applications 2020 și SVAP2025 (denumite în 

continuare „Sistemele Informatice Integrate SVAP”)    

Sistemele Informatice Integrate SVAP sunt sisteme informatice integrate de tip ERP pentru 

digitalizarea organizațiilor moderne și pentru gestiunea completă a afacerilor și proceselor de 

business de management, 100% adaptată cerinţelor de business şi legislative. 

Componentele Sistemelor Informatice Integrate SVAP conţin un puternic sistem de 

parametrizare şi configurare, fiind proiectate astfel încât modificările legislative sau 

organizatorice care intervin să fie operabile cu eforturi minime.  

Datorită structurilor modulare şi a funcţionalităţilor complexe, Sistemele Informatice Integrate 

SVAP acoperă toate activităţile din cadrul unei companii şi asigură gestionarea resurselor, 

automatizarea fluxurilor de date şi reproiectarea fluxurilor informatice, consistenţa şi coerenţa 

datelor, precum şi regăsirea şi raportarea rapidă a informaţiilor. 
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Având un grad înalt de personalizare şi fiind proiectate după standarde de ultimă generaţie, 

Sistemele Informatice Integrate SVAP se adaptează specificului fiecărei companii, contribuie 

semnificativ la eficientizarea activităţii şi oferă control total şi o imagine completă asupra 

întregii afaceri. 

Prezentul document prezintă politica SIMAVI privind modalitatea de asigurare a serviciilor de 

suport tehnic pentru CLIENȚII care au achiziţionat şi implementat Sistemele Informatice 

Integrate SVAP, indiferent de configurația modulelor implementate.  

Pentru putea beneficia de serviciile de suport tehnic pentru Sistemele Informatice Integrate 

SVAP asigurate de SOFTWARE IMAGINATION & VISION S.R.L., CLIENTUL are obligația de a citi, 

înțelege și accepta termenii şi condiţiile descrise în continuare în prezenta politică privind 

asigurarea suportului tehnic (denumită în continuare „Documentul”) și de a semna cu 

SOFTWARE IMAGINATION & VISION S.R.L. un contract privind asigurarea acestor servicii.  

Prezentul Document, conținând termenii și condițiile de  acordare a serviciilor de suport tehnic 

pentru Sistemele Informatice Integrate SVAP, împreună cu Contractul de servicii („Contractul”) 

și Acordul de licențiere furnizat la momentul implementării Sistemelor Informatice Integrate 

SVAP (denumit în continuare “Acordul de licențiere”), va guverna relațiile stabilite între CLIENT 

şi SOFTWARE IMAGINATION & VISION cu privire la furnizarea serviciilor de suport tehnic pentru 

Sistemele Informatice Integrate SVAP.  

Serviciile de suport tehnic se acordă numai pentru componentele licențiate ale Sistemelor 

Informatice Integrate SVAP implementate la CLIENT.  

 

Pentru a beneficia de serviciile de suport tehnic, Clientul trebuie să achiziționeze aceste 

servicii prin semnarea unui contract de servicii și să achite la timp valoarea serviciilor 

contractate, în caz contrar, SIMAVI având dreptul de a suspenda prestarea serviciilor, până la 

îndeplinirea integrală a obligațiilor de plată de către Client, în condițiile contractului încheiat 
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între părți. Într-o astfel de situație, SIMAVI nu va putea fi făcută răspunzătoare pentru 

eventualele prejudicii suferite de client ca urmare a suspendării serviciilor.  

Prezenta Politică privind acordarea serviciilor de suport tehnic pentru Sistemele Informatice 

Integrate SVAP poate fi modificată de SOFTWARE IMAGINATION & VISION ori de câte aceasta 

consideră de cuvință. Modificarea Politicii privind acordarea serviciilor de suport tehnic pentru 

Sistemele Informatice Integrate SVAP, va fi publicată pe site-ul companiei, prin adăugarea unei 

noi versiuni. CLIENȚII au obligația de a accesa periodic site-ul Software Imagination & Vision 

S.R.L. pentru a verifica apariția noilor versiuni ale prezentului Document. 

Actualizarea politicii privind acordarea serviciilor de suport tehnic pentru Sistemele Informatice 

Integrate SVAP nu va afecta calitatea serviciilor oferite prin contract.  

II. Durata serviciilor de suport tehnic  

Serviciile de suport tehnic pentru Sistemele Informatice Integrate SVAP încep să fie acordate de 

la data menționată în contractul de furnizare licențe sau de furnizare a serviciilor, după caz, 

semnat de către ambele Părți.  

Cu excepția cazului în care este prevăzut altfel în contract, serviciile de suport tehnic pentru 

Sistemele Informatice Integrate SVAP, vor fi asigurate de către SOFTWARE IMAGINATION & 

VISION S.R.L. pentru o perioadă de 12 luni de la data intrării în vigoare menționată în contract.  

III. Servicii de suport tehnic asigurate pentru Sistemele Informatice Integrate SVAP  

În cadrul serviciilor de suport tehnic, SOFTWARE IMAGINATION & VISION S.R.L. asigură 

realizarea următoarelor activități:  

1. ASIGURAREA FURNIZĂRII ACTUALIZĂRILOR LEGISLATIVE  
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În cazul apariției unor modificări legislative cu impact asupra anumitor componente ale 

Sistemele Informatice Integrate SVAP, în vederea asigurării unei funcționări corecte a întregului 

sistem integrat, se impune actualizarea tuturor componentelor Sistemele Informatice Integrate 

SVAP afectate de această modificare.  

Lipsa actualizărilor sistemului informatic, într-o manieră integrată, la nivelul tuturor 

componentelor Sistemele Informatice Integrate SVAP implementate la CLIENT, poate conduce 

la incompatibilități între componente ale sistemului sau la funcționarea necorespunzătoare a 

componentelor neactualizate.  

Drept urmare, pentru funcționarea corespunzătoare și corectă a sistemului, CLIENȚII trebuie să 

asigure menținerea la zi a Sistemele Informatice Integrate SVAP prin contractarea serviciilor de 

suport tehnic.  

Activitatea de asigurare a furnizării modificărilor legislative implică: 

 actualizarea Sistemelor Informatice Integrate SVAP în conformitate cu modificările 

intervenite în legislația națională, cu incidență asupra funcționalităților acestuia (cum 

ar fi, dar fără a se limita la: legislația în domeniul contabilității (legea contabilității, 

codul fiscal și de procedură fiscal, normele de aplicare a acestora, ordinele autorităților 

publice centrale și intrucțiunile aferente), legislația muncii: Codul muncii, Legea 

dialogului social, normele de aplicare a acestora, etc.)  și europeană aplicabile  

(actualizări legislative). 

Nu intră în categoria actualizărilor legislative incluse în Suportul Tehnic actele emise 

la nivelul Clientului (cum ar fi, dar fără a se limita la: regulamente interne, contracte 

colective de muncă la nivel de societate, instrucțiuni și proceduri interne, etc.). 

În cazul în care vor apărea modificari legislative privind RGPD (Regulamentul General 

privind Protecția Datelor Personale – Regulament UE 679/2016, aplicabil din 

25.05.2018) și implementarea lui la nivel național, se vor implementa în cadrul 
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Sistemului Informatic Integrat SVAP cerințele minime și obligatorii solicitate prin aceste 

modificări. 

Actualizarea Sistemului Informatic Integrat SVAP cu modificărilor legislative apărute în 

perioada în care se acordă suportul tehnic va fi furnizată în termen de maxim 30 de zile 

calendaristice de la termenul de aplicare al actului normativ sau într-un alt termen 

stabilit de comun acord între părți astfel încât raportările legale să se realizeze la timp. 

Software Imagination & Vision S.R.L.  furnizează soluția tehnică (kit-ul de instalare) 

împreună cu documentația de configurare/parametrizare, dacă este cazul, urmând ca 

aplicarea soluției tehnice în cadrul Sistemelor Informatice Integrate SVAP să fie 

realizată de către Client. 

 În cazul în care actualizarea nu poate fi efectuată de Client, acesta va transmite o 

comandă către Furnizor în conformitate cu prevederile Contractului; efortul explimat 

în zile/om pentru realizarea serviciilor mai sus menționate, va fi agreat de comun acord 

de părți și consemnat într-o comandă de servicii,în conformitate cu prevederile 

Contractului. 

 

2. MENTENANȚĂ CORECTIVĂ / CORECTAREA ERORILOR (ANOMALIILOR)  

Prin acordarea serviciilor de Suport tehnic, Software Imagination & Vision S.R.L. asigură 

mentenanța corectivă a Sistemelor Informatice Integrate SVAP, respectiv 

rezolvarea/corectarea erorilor (anomaliilor) survenite în funcţionarea acestora şi a anomaliilor 

survenite la înregistrările de date - dovedite ca fiind cauzate de acesta, prin simularea și 

reproducerea problemei pe un caz de test furnizat de Client. 

MODALITATEA DE ASIGURARE A SERVICIILOR DE SUPORT TEHNIC  
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Baza acestor activităţi este constituită din două elemente:  

a) Existența unei conexiuni la distanţă securizate SIMAVI-CLIENT (VPN/Remote) activă și 

funcțională;  

b) Deschiderea de către echipa Clientului în baza de date de evenimente SIMAVI (JIRA) a 

unei înregistrări privind evenimentul (eroarea) conținând următoarele informații minimale: 

 - descriere detaliată a evenimentului (erorii) și modului de manifestare; 

 – furnizarea informații complete și capturi de ecrane referitoare la evenimentul semnalat. 

(funcționalități și rezultate diferite față de specificațiile din documentația de utilizare și 

parametrizare) 

Procesul de înregistrare și soluționare a unui eveniment publicat în JIRA se derulează astfel: 

 Evenimentul publicat este înregistrat în baza de date de evenimente SIMAVI de către 

echipa Clientului împreună cu toate informațiile menționate mai sus. 

 Numărul de înregistrare din Jira este transmis automat către client la adresa de e-mail 

configurată și atașată utilizatorului de acces JIRA;  

 După înregistrare, evenimentul este preluat pentru diagnosticare: 

- Dacă în urma diagnosticării rezultă că evenimentul a apărut ca urmare a funcționării 

defectuoase a Sistemului Informatic Integrat SVAP, activitatea de diagnosticare se 

încadrează la serviciile de Mentenanță corectivă asigurate prin contract.  

- Dacă în urma diagnosticării  s-a constatat că eroarea a fost înregistrată în urma 

utilizării defectuoase a sistemului sau din alte cauze terțe, ce nu țin de Sistemului 

Informatic Integrat SVAP, Furnizorul va factura serviciile ce țin de diagnosticarea și 

de rezolvarea sesizării la tariful pe zi-om prevăzut în contract, iar Clientul are 

obligația de a achita contravaloarea facturii conform contractului. 
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Lunar se realizează un Raport de activitate pentru diagnosticările realizate de 

furnizor (lista extrasă din Jira), în baza căruia se emite factura aferentă pentru 

eventualele servicii de diagnosticare care nu intră sub incidența Mentenanței 

corective (eroarea este cauzată de utilizarea defectuoasă a sistemului sau din cauze 

terțe).  

- Dacă în urma diagnosticării  s-a constatat că în fapt, sesizarea necesită dezvoltarea 

unor funcționalități noi, evenimentul din Jira se reîncadrează corespunzător 

Punctului B, servicii pe bază de comandă. 

 Furnizorul informează Clientul cu privire la finalizarea rezolvării evenimentului sesizat şi 

transmite eventuale recomandări pentru evitarea reapariţiei evenimentului; 

 Clientul confirmă Furnizorului, prin feedback și marcare în JIRA, rezolvarea 

evenimentului în maxim 5 zile lucrătoare de la data soluţionării acesteia; în caz contrar, 

Furnizorul având dreptul de a închide acest eveniment în JIRA la expirarea termenului de 

5 zile lucrătoare de la data furnizării soluției; 

 Dacă soluția oferită de SIMAVI nu este considerată finală de către utilizatorii Sistemului 

Informatic Integrat SVAP, incidentul se va redeschide, urmând a se reasigna, dacă este 

cazul. 

Comunicarea Client - Furnizor se va realiza exclusiv utilizând canalul JIRA de luni până vineri 

între orele 9:00 - 17:00 (excluzând sărbătorile legale), utilizând un singur canal de comunicare 

atât pentru Client cât şi pentru Furnizor şi anume: 

JIRA: https://sivjira.siveco.ro/jira/secure/Dashboard.jspa 

utilizând coordonatele de acces JIRA configurate și întreținute de SIMAVI (un singur utilizator). 

Clientul va primi, la momentul începerii Contractului, documentaţia de utilizare şi instrucţiuni 

precise de lucru cu JIRA. 

https://sivjira.siveco.ro/jira/secure/Dashboard.jspa
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Încadrarea evenimentelor la publicarea în JIRA se realizează utilizând matricea prezentată în 

continuare: 

 

Severitate Descriere Impact Activitate 

companie 

Exista 

metodă de 

alternativă 

de 

soluţionare? 

Blocant Producţia nu funcţionează sau există 

blocaje în procesele de dezvoltare şi/sau 

testare 

Foarte 

mare 

Blocată Nu există 

          

Critic Căderi accidentale de sistem, pierderea 

de date, probleme grave de memorie 

Foarte 

mare 

Diminuată sau 

blocată 

Nu există 

          

Major Pierdere majoră de funcţionalitate, sau 

alte probleme unde există soluţie 

alternativă 

Mare Nu este 

imediat 

afectată 

Există 

          

Mediu 

(implicit) 

Pierdere medie de funcţionalitate, sau 

alte probleme unde există soluţie 

alternativă 

Mediu Nu este 

afectată 

Există 
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Minor Pierdere minoră de funcţionalitate, sau 

alte probleme unde există soluţie 

alternativă 

Mic Nu este 

afectată 

Nu este 

necesară 

          

Trivial Probleme cosmetice (ex: cuvinte 

trunchiate sau texte aliniate greşit) 

Foarte 

mic 

Nu este 

afectată 

Nu este 

necesară 

Închiderea evenimentelor soluţionate se va realiza de către echipa Clientului în maxim 5 zile 

lucrătoare de la data soluţionării acestora de către echipa Furnizorului, în caz contrar Furnizorul 

având dreptul de a închide aceste evenimente în JIRA la expirarea termenului de 5 zile 

lucrătoare de la data furnizării soluției. 

IV. Reactivarea serviciilor de suport tehnic Sistemele Informatice Integrate SVAP  

În măsura în care CLIENTUL solicită reactivarea serviciilor de suport tehnic pentru Sistemele 

Informatice Integrate SVAP, ulterior unei perioade în care acestea nu au mai fost asigurate 

(CLIENTUL nu a achiziționat servicii de suport tehnic sau a renunțat la plata acestora), CLIENTUL 

va trebui să plătească o taxă de reactivare a serviciilor de suport tehnic în procent de 100% din 

valoarea integrală a serviciilor de suport tehnic anual.  

V. Servicii de mentenanță pe bază de comandă pentru Sistemele Informatice 

Integrate SVAP 

Serviciile de mentenanță pot fi solicitate de către CLIENT la cerere, printr-o comandă scrisă 

transmisă către Furnizor, în conformitate procedura de mai jos. 
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Serviciile care pot fi solicitate în bază de comandă sunt aferente următoarelor categorii:  

 

1. MENTENANȚĂ PREVENTIVĂ  

În vederea asigurării rulării Sistemului Informatic Integrat SVAP în parametrii optimi și prevenirii 

indisponibilizării sistemului, Furnizorul poate efectua, următoarele tipuri de servicii: 

 Verificare tehnică periodică a serverelor/serviciilor (recomandat de 2 ori pe an); 

 Activități tehnice ocazionale legate de verificarea funcționării  serverelor/serviciilor; 

 Monitorizarea și administrarea resurselor fizice, la cerere / la nevoie: spațiu pe disc, 

memorie internă, procesor. Aplicarea de configurări pentru îmbunătățirea utilizării 

acestora. 

 Verificarea funcțională și asigurarea menținerii interconectării cu alte sisteme 

(integrări); 

 Audit al bazei de date (recomandat anual), ce are ca scop: 

o analiza bazei de date din următoarele puncte de vedere: structura logică, spațiu, 

încărcare, obiecte etc., pentru a preîntâmpina situații critice sau pentru a 

răspunde la anumite solicitări punctuale ale Clientului; 

o identificare necesități de optimizare a bazei de date (optimizare prin parametri 

software la nivel de baza de date Oracle sau recomandări hardware) ; 

o verificare mod operare date (frecvență, corectitudine). 

Auditul se desfăşoară prin monitorizarea și analiza modului de lucru în sistem. 

Auditul bazei de date se va realiza numai după informarea Clientului de către Furnizor și 

planificarea de comun acord a activităților. 
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Furnizorul transmite Clientului un Raport de audit al bazei de date, în care prezintă 

constatările auditului şi recomandări privind baza de date şi/sau utilizarea Sistemului. 

 Verificare periodică backup-urilor bazei de date (recomandat lunar). 

 

2. ASISTENȚĂ TEHNICĂ  

În vederea asigurării rulării corecte a Sistemului Informatic Integrat SVAP, Furnizorul poate 

efectua următoarele tipuri de servicii, la cerere: 

 Activități tehnice ocazionale legate de instalarea și configurarea unor funcționalități ale 

Sistemului Informatic, precum aplicarea modificărilor legislative; 

 Asistență pentru instalarea/rularea aplicației pe stațiile de lucru; 

 Asistență tehnică ocazională pentru utilizarea anumitor funcționalități ale aplicației; 

 Asistență tehnică pentru configurarea / reconfigurarea / corecția configurărilor / 

parametrizarea în vederea modificării unor fluxuri de lucru din sistem; 

 Corecții ale unor date operate în mod eronat; 

 Consultanță în vederea utilizării corecte a sistemului și implementării prevederilor 

legislative conform activității gestionate prin sistem, sau pentru clarificarea modului de 

tratare a unor spețe. 

 

3. MENTENANȚĂ EVOLUTIVĂ / ADAPTIVĂ  
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În vederea dezvoltării Sistemului Informatic Integrat SVAP ca urmare a unor schimbări 

intervenite în activitatea clientului și/sau adaptării acestuia la noi cerințe, Furnizorul poate 

efectua următoarele tipuri de activități: 

 Dezvoltarea unor funcționalități noi, la cerere, în cadrul Sistemului Informatic Integrat 

SVAP (interfețe, obiecte și proceduri bază de date, rapoarte), analiză, verificare și 

inspecție cod specific dezvoltat, adaptare cod specific față de Sistemului Informatic 

Integrat standard; 

 Modificare funcționalități/rapoarte, situații specifice de analiză/raportare;  

 Instruirea utilizatorilor finali pentru noile functionalități, dacă este cazul; 

 Documentarea tehnică a fluxurilor specifice rezultate în urma dezvoltării de noi 

functionalități/rapoarte sau modificării functionalităților/rapoartelor existente, dacă 

este cazul. 

 

4. ALTE SERVICII PE BAZĂ DE COMANDA 

 

Putem asigura orice alte servicii necesare, la cerere, precum: 

 Instalare/reinstalare și configurare a platformei software: instalarea și configurarea 

sistemului de operare, instalare și suport tehnic pentru virtualizare, instalare/ 

reinstalare bază de date și/sau server de aplicații, extindere spațiu de stocare fișiere de 

date; 

 Instalare/reinstalare și import bază de date de dezvoltare / testare; 

 Migrarea datelor în cazul schimbării serverului de baze de date; 

 Realizarea unor exporturi de date, analize și situații specifice în baza datelor din sistem; 
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 Realizarea unor prelucrări și importuri de date în sistem; 

 Optimizarea unor funcționalități ale sistemului; 

 Instruirea/reinstruirea utilizatorilor finali;  

 Asistenţă tehnică acordată utilizatorilor finali pentru verificarea și corectarea operării 

datelor în sistem; 

 Instruirea specialiştilor IT pentru utilizarea instrumentelor de configurare, monitorizare 

și dezvoltare, administrare sistem și administrare bază de date;  

 Documentarea tehnică a fluxurilor specifice de lucru ale beneficiarului sau alte 

documentații tehnice personalizate. 

 

Oricare din serviciile de mentenanță de mai sus pot fi comandate, la prețul pe zi-om menționat 

în Contract. 

VI. Drepturi de proprietate intelectuală și de autor  

Sistemele Informatice Integrate SVAP intră sub incidența legislației românești și internaționale 

cu privire la drepturile de autor şi drepturile de proprietate intelectuală.  

Software-ul și documentația asociată Sistemele Informatice Integrate SVAP sunt proprietatea 

exclusivă şi deplină a Software IMAGINATION & VISION S.R.L..  

Utilizarea componentelor Sistemele Informatice Integrate SVAP este supusă termenilor și 

condițiilor din Acordul de licențiere livrat împreună cu produsul informatic la momentul 

implementării iar asigurarea serviciilor de suport tehnic este supusă termenilor și condițiilor 

generale prevăzute în prezentul Document și Contractului de servicii încheiat între Părți.  

Toate drepturile de autor, atât morale cât şi patrimoniale, asupra Sistemele Informatice 

Integrate SVAP cât şi asupra rezultatelor serviciilor realizate de SOFTWARE IMAGINATION & 
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VISION S.R.L. în legătură cu prezentul Document şi în cadrul Contractului de servicii, sunt şi vor 

rămâne proprietatea exclusivă a SOFTWARE IMAGINATION & VISION S.R.L., CLIENTUL 

dobândind doar un drept de utilizare perpetuă, neexclusivă şi netransferabilă asupra acestor 

rezultate.  

VI. Limitarea răspunderii 

SOFTWARE IMAGINATION & VISION nu va fi răspunzătoare pentru nicio pagubă indirectă, 

incidentală, specială sau în consecință, pentru pagube de pierdere a profiturilor, încasărilor, 

datelor, suferite de CLIENT sau oricare terță parte având legătură cu obiectul prezentului 

Document si al Contractului de servicii, inclusiv pagube care pot să apară din cauza utilizării 

defectuoase sau necalificate de către Client a Sistemelor Informatice Integrate SVAP, 

SOFTWARE IMAGINATION & VISION nu va răspunde de funcționarea necorespunzătoare a 

Sistemelor Informatice Integrate SVAP, în cazul în care:  

a) CLIENTUL operează, direct sau indirect, modificări asupra Sistemele Informatice Integrate 

SVAP, fără acordul prealabil scris al SOFTWARE IMAGINATION & VISION, sau  

b) CLIENTUL nu respectă recomandările SOFTWARE IMAGINATION & VISION menționate în 

Instrucţiunile/Manualul de utilizare sau privind configuraţiile hardware şi software 

recomandate pentru buna funcționare a Sistemele Informatice Integrate SVAP”, sau  

c) CLIENTUL decide să nu achiziţioneze/să întrerupă continuitatea asigurării de servicii de suport 

tehnic pentru Sistemele Informatice Integrate SVAP.  

Orice operațiune de remediere a disfuncționalităților Sistemelor Informatice Integrate SVAP, 

rezultate a urmare a incidenței oricăreia dintre situațiile menționate la punctele a) – c) de mai 

sus, se va face de către Software Imagination & Vision S.R.L. numai după achitarea de către 

CLIENT a costurilor aferente. Totodată, CLIENTUL va rămâne răspunzător față de Software 

Imagination & Vision S.R.L. pentru repararea integrală a oricăror prejudicii cauzate acesteia ca 
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urmare a încălcării prevederilor prezentului Document sau prevederilor Acordului de licențiere 

pentru Sistemele Informatice Integrate SVAP furnizat la momentul implementării acestuia. 

VII. Dispoziții finale  

CLIENTUL are dreptul de a utiliza Sistemele Informatice Integrate SVAP în concordanță cu 

termenii și condițiile din prezentul Document, din Acordul de licențiere și din Contractul de 

servicii încheiat între părți.  

CLIENTUL va lua toate măsurile necesare pentru ca obligațiile de mai sus să fie cunoscute şi 

respectate și de către angajații și reprezentanții săi, precum și de oricare alte persoane aflate în 

orice fel de relație de colaborare cu CLIENTUL care interacționează cu Sistemele Informatice 

Integrate SVAP.  

Prezentul document este guvernat de legislația română. În cazul în care, oricare dintre 

prevederile prezentului document ar deveni ilegale, inaplicabile, nule sau neexecutorii pentru 

orice motiv, acest lucru nu va altera valabilitatea sau forța juridică a clauzelor rămase în 

vigoare. 


