SPECIFICAŢII TEHNICE

Ref: Achiziție de servicii de informare legislativă
Serviciile pe care dorim să le achiziționăm se referă în principal la livrarea unui produs dedicat furnizării de
informații legislative, prin care să se poată accesa on-line o bază de date ce cuprinde legislația României
actualizată la zi și cea a UE, de pe orice dispozitiv cu acces Internet, pe bază de utilizator și parolă, pentru
150 de utilizatori.
Concret, serviciile de informare juridică constau în accesul la un produs informatic legislativ web based
(platformă on-line pe bază de user/parolă) care să:
- gestioneze o bază de date cu:
- legislația României actualizată la zi - publicată în Monitorul Oficial partea I, I bis, III, V, VI
- legislația Uniunii Europene corelată cu cea a României
- dicționare, definiții, abrevieri
- clasificări (CPV, COR, CAEN, CPSA)
- permită:
- căutarea și identificarea unui act normativ
- căutarea unui termen/expresii în titlul sau conținutul unui act - căutare simplă (tip/ nr.act/ an) și
avansată (mai multe criterii)
- vizualizarea istoricului unui act normativ - de la varianta inițială, până la ultima actualizare, inclusiv
cu identificarea și vizualizarea în paralel a tuturor actelor normative care au produs efecte asupra
actului de referință
- vizualizarea istoricului articolelor modificate, respectiv afișarea tuturor textelor modificate ale
articolului de referință, cu indicarea actelor normative care au produs efecte asupra articolului
- monitorizarea unui act normativ - în funcție de opțiunea utilizatorului, la accesarea/relogarea în
sistem, va fi semnalată orice modificare care a produs efecte asupra actului respectiv
- crearea unei liste de acte favorite, cu care utilizatorul lucrează mai des
- conversia textului unui act normativ în format doc
- accesarea platformei on-line de pe orice dispozitiv cu acces Internet, pe bază de utilizator și parolă
- administrarea conturilor utilizatorilor de către benficiar
Pentru furnizarea serviciilor descrise, CJC va încheia cu prestatorul un contract pentru un an, cu
posibilitatea de prelungire tacită până la finalizarea unei noi proceduri de achiziție de servicii, dar nu cu
mai mult de 4 luni.

