
CAIET DE SARCINI

1. Scopul achiziţiei

Accesul Online la o platfomiă cu baze de date legislative şi juridice are ca scop asigurarea informării continue 
şi corecte a personalului angajat al instituţiei (funcţionari publici şi personal contractual) astfel încât activităţile 
acestuia să se desfăşoare cu respectarea principiului legalităţii prevăzut la art. 6 din OUG nr. 57/2019 privind 
Codul administrativ.

2. Cerinţe privind serviciile soliciţate

2.1. Acces Ia baza de date legislativă
Cuprinsul bazei de date

a) legislaţia naţională în limba română trebuie să includă actele publicate în Monitorul Oficial Partea I şi 
Partea 1 bis.

b) legislaţia comunitară trebuie să includă actele publicate în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene 
(JOUE), Seria L şi toate subseriile/clasele asociate Seriei L, în limba română.

Funcţiuni minime ale platformei
1. Posibilitate de utilizare a unor criterii de filtrare - cel puţin: tipul actului, anul/perioada emiterii 

actului, emitentul actului
2. Posibilitate de căutare rapidă a actelor prin introducerea de cuvinte-cheie sau numere într-un câmp 

pentru text, liber.
3. Posibilitate de căutare în textul actului
4. Posibilitate de tipărire a actului
5. Posibilitate de salvare a actului pe o unitate de stocare, în format compatibil cu Microsoft Word şi/sau 

în format pdf editabil.
6. Vizualizarea istoricului legislativ al actului (lista actelor modificatoare)
7. Vizualizarea listei actelor aflate în relaţie cu actul de interes
8. Vizualizarea listei actelor care pun în aplicare actul de interes
9. Vizualizarea listei actelor comunitare care au fost transpuse prin actul de interes — în cazul legislaţiei 

naţionale; vizualizarea listei actelor naţionale care transpun actul de interes — în cazul legislaţiei 
comunitare.

10. Acces la: forma iniţială a actului, orice formă modificată, forma consolidată la orice dată, actul 
modificator;

11. Oricare formă a actului consolidat conţine indicaţii privind actele modificatoare, la nivel de articol, 
alineat şi/sau literă, după caz;

12. Oricare formă a actului consolidat oferă posibilitatea de a vizualiza istoricul modificărilor, la nivel la 
nivel de articol, alineat şi/sau literă, după caz;

13. Oricare formă a actului consolidat asigură posibilitatea de comparare cu, versiunile consolidate 
anterioare, la nivel de articol, alineat şi/sau literă, după caz, cu evidenţierea modificărilor (evidenţiere 
de tip TrackChanges din Microsoft Word sau similar);

14. Oricare formă (iniţială şi/sau consolidată) a actului conţine referinţe dinamice la acte de aplicare, la 
nivel de articol, alineat şi/sau literă, după caz.

15. Actualizare permanentă, în cel mai scurt timp de la publicarea actelor normative.

2.2. Acces la baza de date juridice
Cuprinsul bazei de date

a) Hotărârile pronunţate de instanţele judecătoreşti de toate gradele din România
b) Deciziile Curţii Constituţionale din România
c) Hotărârile pronunţate de instanţele judecătoreşti ale Uniunii Europene (Curtea de Justiţie a Uniunii 

Europene, Tribunal, tribunale specializate), în limba română
d) Hotărârile Curţii Europene a Drepturilor Omului (CEDO), în limba română
e) Jurisprudenţa instanţelor judecătoreşti de toate gradele din România
f) Jurisprudenţa instanţelor judecătoreşti ale Uniunii Europene, în limba română
g) Dosarele din instanţele de judecată de toate gradele din România
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h)

i)
j)

Actele juridice referitoare la agenţi economici şi la alte categorii de persoane juridice, precum şi alte 
acte publicate în Monitorul Oficial Partea a IV-a 
Informaţiile incluse în Buletinul procedurilor de insolvenţă
Publicaţii conţinând comentarii şi interpretări privind doctrina şi practica instanţelor judecătoreşti în 
domeniile: drept public, drept civil, drept penal, dreptul muncii, dreptul afacerilor, dreptul Uniunii 
Europene şi dreptul CEDO

2.

Funcţiuni minime ale platformei
1. Posibilitate de utilizare a unor criterii de filtrare - cel puţin: tipuţ,documentului, anul/perioada emiterii 

documentului, emitentul documentului
Posibilitate de căutare rapidă a documentelor prin introducerea de cuvinte-cheie sau numere într-un 
câmp pentru text, liber.
Posibilitate de căutare în textul documentului 
Posibilitate de tipărire a documentului
Posibilitate de salvare a documentului pe o unitate de stocare, în format compatibil cu Microsoft Word 
şi/sau în format pdf editabil.
Jurisprudenţa/hotărârile instanţelor naţionale şi comunitare să fie relaţionate cu actele normative 
corespunzătoare - oricare formă (iniţială şi/sau consolidată) a actului normativ conţine referinţe 
dinamice la jurisprudenţă/hotărârile instanţelor, la nivel de articol, alineat şi/sau literă, după caz. 
Oricare formă (iniţială şi/sau consolidată) a actului normativ naţional şi comunitar conţine referinţe 
dinamice la comentarii ale specialiştilor în drept, la nivel de articol, alineat şi/sau literă, după caz.

3.
4.
5.

6.

7.

3. Număr de utilizatori şi drepturi de acces

Accesul utilizatorilor la platforma legislativă se va realiza online, pe bază de cont şi parolă.
Autoritatea contractantă se obligă să achiziţioneze accesul pentru numărul minim de 17 utilizatori, conform 
tabelului de mai jos:

Drepturi de acces Număr de 
utilizatori

Baza de date legislativă 17
Baza de date legislativă şi
Baza de date juridice - parţial: Cap. 2.2, lit. a) - f), h), i) 1
Baza de date legislativă şi
Baza de date juridice - integral 1

Este posibil, fără ca aceasta să fie o obligaţie pentru autoritatea contractantă, să se suplimenteze până la 49 
numărul de utilizatori, conform tabelului de mai jos:

Drepturi de acces Număr de 
utilizatori

Baza de date legislativă 49
Baza de date legislativă şi
Baza de date juridice - parţial: Cap. 2.2, lit. a) - f), h), i) 1
Baza de date legislativă şi
Baza de date juridice - integral 1

4. Elaborarea ofertei 

4.1. Propunere tehnică

Pentru elaborarea propunerii tehnice, se solicită parcurgerea solicitărilor autorităţii contractante şi deelararea 
pe proprie răspundere a îndeplinirii cerinţelor.
în cazul în care programul legislativ prezintă facilităţi suplimentare faţă de cerinţele formulate de autoritatea 
contractantă, acestea vor fi prezentate pe scurt în cadrul aceleaşi declaraţii.
4.2. Propunere financiară

Pentru elaborarea propunerii financiare se va completa formularul de propunere financiară.
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Plata Serviciilor

5.1. Plăţile care urinează a fi realizate în cadrul viitorului contract se vor face numai după primirea facturii 
aferente serviciilor prestate în luna anterioară, pentru conturile active/modul.
5.2. Plata contravalorii serviciilor prestate se face, prin virament numai în cont de trezorerie, în baza facturii 
emisă de către contractant, în tennen de 30 de zile de la primirea facturii.

6. Suplimentări

6.1. Autoritatea contractantă îşi rezervă dreptul de a suplimenta numărul de conturi, în cazul temeinic 
justificat şi numai cu condiţiile identificării sursei de finanţare şi respectarea legislaţiei privind achiziţiile 
publice.

SERVCIUL JURIDIC, AVIZARE ACTE şi ARHIVA 
Şef Serviciu,
Nicolae CpştP

SERVICIUL MANAGEMENT ACHIZIŢII PUBLICE
Şef Serviciu, 
Diana Beatrice PAULIU

Birou Pregătir
Cătălina FOTA

şi Derulare Procese Achiziţii Publice
HE
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