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Necesități minim obligatorii 
privind achiziţia publică a unor servicii legislative online pe anul 2020 pentru o 

perioadă de 8 + 4 luni 

I. INTRODUCERE 

Necesitățile minim obligatorii fac parte integrantă din documentaţia de atribuire şi 

constituie ansamblul cerinţelor minime şi obligatorii pe baza cărora se elaborează de 

către fiecare ofertant propunerea tehnică și financiară. 

II. OBIECTUL ACHIZIŢIEI PUBLICE este achiziționarea unor servicii legislative online în 

vederea bunei desfășurări a activității Direcției generale administrație publică locală 

prin asigurarea accesului la un portal legislativ, care cuprinde mai multe module, 

precum și accesul la 200 de cărți de specialitate. 

III. DESCRIEREA OBIECTULUI ACHIZIȚIEI 

Serviciile legislative online trebuie să pună la dispoziția utilizatorilor următoarele:  

1. Sintact.ro Jurisprudență Plus pentru 10 utilizatori cu modulele următoare: 

- Achiziții publice. Comentarii 

- Codul se procedură penală. Comentarii 

- Drept penal. Comentarii 

- Codul de procedură civilă. Comentarii 

- Drept civil. Comentarii 

- Drept procedural civil. Comentarii 

- Jurisprudență 

- Reviste 

Modulele trebuie să aibă un motor de căutare care să permită filtrarea documentelor 

căutate, să poată fi personalizat pe placul utilizatorului, să permită gestionarea 

documentelor și colaborarea cu alte persoane în interiorul aplicației, să identifice 

formele anterioare, iar separat modificările survenite în actele normative. Să conțină și 
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normele metodologice de aplicare a actelor normative, care au așa ceva și să alerteze 

utilizatorul în cazul modificărilor survenite într-un document anume. 

2. Biblioteca Universul juridic - Legal & Public + Reviste Universul Juridic + 

Universul Juridic Premium pentru 3 utilizatori cu modulele următoare: 

Biblioteca trebuie să conțină minim 200 de cărți de specialitate. 

3. Versiuni demo 

- Prestatorul trebuie să asigure fiecărui beneficiar în parte posibilatatea 

vizualizării unei versiuni demo a tuturor modulelor de care dispune. 

IV. VOLUMUL SERVICIILOR ACHIZIȚIONATE 

Pentru serviciile prestate zilnic se va încheia un contract de servicii pentru o perioadă 

de 8+4 luni, în perioada mai – 31 decembrie 2020, cu posibilitatea de prelungire prin 

act adițional până la 30 aprilie 2021. 

V. VALOAREA ESTIMATĂ 

Valoarea estimată a achiziției este de 8.011,00 lei fără TVA la care se adaugă TVA în 

valoare de 1.522,09 lei, însumând un total de 9.533,09 lei cu TVA.  

VI. CONDIȚII MINIMALE DE GARANŢIE 

 Serviciile legislative vor putea fi accesate online oriunde există acces la internet de 

către toți cei 10 utilizatori deodată; 

 Achizitorul are dreptul de a notifica imediat furnizorul, în scris, de orice plângere 

sau reclamaţie ce apare în conformitate cu această garanţie; 

 La primirea unei astfel de notificări furnizorul are obligaţia de a remedia 

defecţiunea.  

 Dacă furnizorul, după ce a fost înştiinţat, nu reuşeşte să remedieze defecţiunea în 

termen de 20 zile calendaristice, achizitorul are dreptul de a pretinde ca 

despăgubire contravaloarea serviciilor. 

 
VII. REDACTAREA OFERTEI 

 Fiecare ofertant va prezenta o singură ofertă; 

 Oferta va cuprinde propunerea tehnică și propunerea financiară; 

 Oferta se va redacta în limba română; 

 Valabilitatea ofertei trebuie să fie de minim 30 zile de la termenul limită de 
depunere. 
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VIII. CRITERII DE ADJUDECARE: 
Va fi selectată oferta care îndeplinește toate cerințele solicitate prin prezenta și care 
are costul cel mai scăzut în lei fără TVA. 

Întocmit: 
Ambrus Imre Ambrus Gyöngy-Imola 
șef serviciu consilier 
 

 

 

 

Miercurea-Ciuc, 04.05.2020 
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