Lege5 Desktop - cel mai performant
program de informare legislativă din România
Utilizând Lege5 Desktop veți avea acces la cea mai avansată tehnologie de analiză a
modificărilor legislative.

EXCLUSIV în Lege5:
functionalităţi UNICE, care vă vor economisi timpul alocat documentării legislative!
 Obtineţi rapid forma consolidată a actului pentru orice dată calendaristică - cu sau
fără toate amendamentele incluse în text;
 Comparaţi automat textul și primiţi EVIDENŢIATE, TOATE MODIFICĂRILE (până la
nivel de semn de punctuaţie);
 Comparaţi două forme consolidate (două versiuni) ale actului normativ – cu
evidenţierea pe text a diferenţelor/modificărilor;
 CORESPONDENȚĂ REGLEMENTĂRI ANTERIOARE, COMPARĂ orice act din baza de
date cu legislația reglementată anterior de unul sau mai multe acte și primeşte
comparat evoluția legislației evidenţiată la nivel de paragraf;
 Căutati rapid în întreaga bază de date şi obtineţi rezultatele relevante;
 Căutaţi şi urmăriţi dosarelor în instanță având la dispoziţie inf. despre dosarele de
interes (ședințe, termene, acte normative de referință);
 Accesaţi toate versiunile articolului/paragrafului, aplicabile de-a lungul timpului
apelând la funcţiile Istoric articol/paragraf;
 Vedeţi relaţiile dintre actele normative la nivel de articol şi paragraf - prin marcarea
lor la nivel de paragraf; inclusiv conexiunile cu jurisprudența aferentă şi punerile în
aplicare, în vigoare la data la care este analizat actul;
 Accesaţi Istoricul legislativ – pentru reconstituirea cadrului legal al domeniului din
care face parte actul normativ care vă interesează;
 Realizaţi comentarii personale/ editare text/ salvare și printare documente
legislative;
 Vă puteţi personaliza uşor interfeţa de lucru;
 Cu Lege5 Desktop veţi putea lucra chiar și în lipsa conexiunii directe la internet (doar
server-ul necesită conexiune la internet);
 Lege5 Desktop este versiunea destinată companiilor care doresc să
pună la dispoziția angajaților o soluție de informare legislativă
profesională, cu instalare pe servere proprii, sau stații de lucru
desktop/laptop.
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Variantele Lege5 Desktop sunt următoarele:
abonamentului:
Lege5
DESKTOP

Dosare în instanţă
Calendar legislativ
Dicţionare
Modele de
contracte
Sinteze de teorie a
dreptului

MO partea
a IV-a
Legislaţie
RO

Jurisprudenţa
RO

Comentarii
Expert

Legislaţie
EU

Jurisprudenţa
EU
(100 societăți
monitorizate
simultan)

START





STANDARD









PREMIUM













Buletinul
procedurilor
de insolvență
(100 societăți
monitorizate
simultan)





Prețuri
START
monopost
reţea 2
reţea 3-5
reţea 6-10

STANDARD

PREMIUM

licenţa

99

licenţa

119

licenţa

159

ab./lună

15

ab./lună

19

ab./lună

29

licenţa

129

licenţa

159

licenţa

259

ab./lună

19

ab./lună

23

ab./lună

35

licenţa

159

licenţa

219

licenţa

359

ab./lună

25

ab./lună

30

ab./lună

45

licenţa

209

licenţa

299

licenţa

459

ab./lună

30

ab./lună

39

ab./lună

57

CONDIȚII AVANTAJOASE DE ACHIZIȚIONARE Lege5 Desktop:


Abonamentele START si STANDARD pot fi completate cu modulul Buletinul Procedurilor de
Insolvenţă la zi + servicul de Monitorizare firme și Monitorul Oficial partea a IV-a (max. 100
de societăţi monitorizate simultan).
OFERTĂ SPECIALĂ :
Până la sfârșitul lunii Ianuarie, pentru abonamentele plătite în avans 12
luni, BENEFICIAȚI de 10% reducere și două luni acces BONUS





Pentru orice licentă de utilizare Lege5 Desktop plateşti doar 99 euro + tva
(condiţie: abonamentul se plăteşte în avans pntru cel puţin 6 luni)
Pentru mai multe licențe sau pentru rețele cu un număr mai mare de utilizatori, solicitați ofertă
personalizată.
Preţurile nu includ T.V.A., sunt exprimate în euro și se facturează la cursul de schimb B.N.R. din ziua
emiterii facturi;
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Discount-uri pentru plata în avans a abonamentului:
o pentru 3 luni în avans se aplică un discount de 5%;
o pentru 6 luni în avans se aplică un discount de 8%;
o pentru 12 luni în avans se aplică un discount de 10%;

Lege5 - Bază de date completă, la zi
şi singura aplicaţie de documentare legislativă care conţine
BULETINUL PROCEDURILOR DE INSOLVENȚĂ şi DOSARE ÎN INSTANŢĂ

Baza de date Indaco Lege5
Legislația României
peste 160.000
de acte normative

toată legislaţia României începând cu 1860;
la zi toate noutăţile din Mof partea I și a VI-a;
cea mai mare bază de date de acte publicate în Mof partea I bis;
transpunerile actelor europene în legislaţia României.

Monitorizarea
actelor

puteţi da în urmărire actele favorite - cu care lucraţi frecvent.
primiţi notificări în interfaţa aplicaţiei sau pe e-mail cu privire la toate
modificările suferite de acestea.

Istoric legislativ

toate versiunile consolidate; versiune consolidată pentru orice dată
calendaristică;
compararea şi evidenţierea pe text a modificărilor legislative;
puteţi compara versiuni consolidate ale actelor cu reglementările la o
anumită dată pe domeniul respectiv.

Dosare în instanță

căutare nelimitată în baza de dosare în instanţă, actualizată zilnic;
vizualizarea parcursului dosarelor, inclusiv dosarele de la ICCJ.

Legislația Uniunii
Europene

toate actele normative publicate în Jurnalul Oficial al Comunității
Europene publicat în limba română, grupate pe tematici și subtematici;
conexiuni cu actele româneşti transpuse.

peste 40.000 de acte

Jurisprudență
Românească

bază de date generoasă care include cea mai mare colecție de spețe 2014
și în exclusivitate Decizii ale ANAF, Hotărâri CCF (Camera Consultanților
Fiscali) și Decizii ale CNSC (Consiliul Național de Soluționare a Contestațiilor);
singura bază de jurisprudenţă relaţionată dinamic la nivel de paragraf cu
actele normative de referinţă.

Jurisprudență a
Uniunii Europene
Jurisprudență CEDO

decizii emise de către instanțele de judecată ale Uniunii Europene

Dicționare
Sinteze de teorie a
dreptului

de termeni juridici și latin

jurisprudenţă a Curţii Europene a Drepturilor Omului - colecţie
generoasă de hotărâri date de această instanţă în baza cererilor prin care
s-a invocat încălcarea de către un stat semnatar a unuia dintre drepturile
garantate prin Convenţia pentru apărarea drepturilor omului şi a
libertăţilor fundamentale.
din toate ramurile de drept
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Modele
– forme actualizate

Clasificări

Comentarii expert

Buletinul
Procedurilor de
Insolvenţă - la zi
-bază de date
completă începând cu
ianuarie 2015

Monitorul Oficial
partea a IV-a
-bază de date
completă începând cu
Ianuarie 2010

acte constitutive: fundaţie, societate cu răspundere limitată cu asociaţi;
cu mai mulţi asociaţi, cu asociere între două societăţi, cu participare
străina, etc (peste 15 modele);
acţiuni în justiţie: de la acţiuni pentru plata chiriei până la tăgăduirea
paternităţii, etc (peste 100 de modele);
cereri (peste 300 de modele);
contestaţii la executare, împotriva popririi, împotriva măsurii
asiguratorii, etc (peste 15 modele);
plângeri (peste 15 modele);
proceduri la nivel de paragraf, actualizate la zi (peste 200 de modele).
Clasificarea Ocupațiilor din România (COR);
Clasificarea Activităților din Economia Națională (CAEN);
Clasificarea Produselor și Serviciilor adiacente Activităților din Economia
Națională (CPSA);
Regulamentul privind Vocabularul comun privind achizițiile publice
(CPV).
consultanţii noştri – experţi cu înaltă competenţă profesională –
realizează comentarii ancorate în realitatea economică şi juridică prin
tratarea unor problematici şi situaţii din actualitatea legislativă,
exemplificând modul de aplicare a celor mai noi reglementări legislative;
comentarii expert relaţionate dinamic pe: Codul Muncii, Codul de
Procedură Fiscală, Codul Fiscal, Codul Civil, Codul de Procedură Civilă,
Legea contabilităţii nr. 82 (r4)/1991, Legea societăţilor nr. 31 (r2)/1990,
Legea nr. 209/2015, Legea nr. 263/2010, OUG nr. 103/2013;
informaţii actualizate în timp real despre firmele intrate în procedura
de insolvenţă;
Sincronizat cu dosarele în instnață;
serviciu de monitorizare firme pentru o bună colaborare cu partenerii
(în limita a 100 de societăţi monitorizate simultan);
posibilitate de import/export listă firme/CUI-uri pentru monitorizare
alături de informaţiile publicate în Dosare în instanţă şi Buletinul
Procedurilor de Insolvenţă, actele publicate în Monitorul Oficial Partea
a IV-a vă oferă cadrul complet de informare asupra societăţilor.
oferă serviciu de monitorizare societăţi prin e-mail și sms (în limita a 5
societăţi simultan – pentru monitorizarea mai multor societăţi solicitați
ofertă)
pune la dispoziţie acte ale societăţilor:
- Convocări ale Adunării Generale a Acţionarilor;
- Somaţii colective;
- Decizii de anulare a acţiunilor;
- Raport de activitate şi extras situaţie financiară;
- Anunţuri întocmite în baza art. 185, alin. (4) din Legea nr. 31/1990;
- Alte acte care se publică în Partea a IV-a: încheierea privitoare la
înmatriculare, hotărâri AGA, actualizarea actelor contitutive, hotărâri de
dizolvare a societăţilor, acte de numire a lichidatorilor etc.
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REVISTE de DREPT
relaţionate la nivel de paragraf cu actele normative de referinţă.

! NOU
Universul Juridic
PREMIUM
-editura Universul
Juridic

Regăsiţi în Indaco Lege5 modulul PREMIUM din
RevistaUniversulJuridic.ro ce pune la dispoziţia abonaţilor informaţii
juridice reale, certificate editorial, sub semnătura specialiştilor
recunoscuţi în domeniu:
SENIOR-EDITORII UNIVERSUL JURIDIC

preţ/lună

9 eur+tva

Personalităţi din mediul juridic - profesori, magistraţi, avocaţi - semnează
articole în calitate de SENIOR-EDITORI şi îşi expun punctele de vedere cu
privire la evenimente juridice controversate, de larg interes ori care necesită

clarificări doctrinare.
OPINII
Secţiune dedicată celor mai relevante şi actuale informaţii din domeniul
juridic, comentate de jurişti recunoscuţi ca fiind specializaţi în anumite
ramuri ale dreptului românesc.

JURISPRUDENŢĂ
Jurisprudenţă relevantă, atent selectată, structurată şi organizată în funcţie
de problemele de drept abordate. Speţele sunt rezumate şi realizate în
colaborare cu instanţele din România, sub semnătura celor mai importanţi
specialişti în domeniu, relaţionate de specialiştii Indaco în platforma Indaco
Lege5 la nivel de paragraf.

ARTICOLE JURIDICE
7000 de pagini de articole juridice atent selecţionate prin intermediul
colectivului redacţional Universul Juridic şi segmentate pe materii de interes:
achiziţii publice; arbitraj şi mediere; drept administrativ şi constituţional;
drept civil şi procesual civil; executare silită; dreptul familiei; drept financiar,
fiscal şi bancar; drept internaţional; drept penal şi procesual penal;
proprietate intelectuală; dreptul muncii şi dialogului social; societăţi, afaceri
şi insolvenţă.

AUTORI
Peste 500 de autori consacraţi care publică opinii avizate pe diverse
probleme de drept.
Articolele pot fi căutate în baza de date Indaco Lege5, citite ca atare, dar sunt
şi relaţionate la nivel de paragraf cu actele normative de referinţă.
Universul Juridic PREMIUM reprezintă un instrument de pregătire
profesională, indispensabil practicienilor din mediul juridic şi nu numai,
integrat acum în cel mai avansat serviciu legislativ - Indaco Lege5.

S.C. Indaco Systems S.R.L.: Str. Izvor Nr. 78, Sector 5, Bucureşti
Tel./Fax: 021-311.97.11; Mobil: 0758.070.576
monica.constantinescu@indaco.ro; www.prezentare.lege5.ro; www.lege5desktop.ro
5/7

Pandectele
Săptămânale
-editura Rosetti

Revista Pandectele Săptămânale, tribună istorică de drept, fondată în
1925 de către Constantin Hamangiu, cu apariţie săptămânală.
Pandectele Săptămânale aduce cititorului informaţie rapidă, diversă
şi conţinut original:
- doctrina natională, analizează teme de actualitate şi chestiuni
controversate rezultate din aplicarea legislaţiei, prezentate de
specialişti apreciaţi, cum sunt: Dan Drosu Şaguna, Emilian Duca,
Răzvan Anghel, Costel Gîlcă, Sebastian Bodu;
- doctrina comunitară.

5,5 eur+tva

Revista se publică trimestrial şi prezintă un conţinut complex:

Revista de drept Doctrină; Jurisprudenţă; Drept european al muncii; Drept
internaţional al muncii.
social
-editura Rosetti

Săptămânalul
de drept
-editura Indaco



Revista este dedicată în întregime dreptului muncii şi dreptului
securităţii sociale. Aici veţi găsi articole ale celor mai apreciaţi
specialişti din domeniu: Marilena Balabuţi, Louisiana Dobrinescu,
Răzvan Vasiliu, Costel Gîlcă.3

Revista apare săptămânal, în format online. În revista noastră publică
specialişti din toate domeniile de drept. Săptămânalul de drept se
diferenţiază de alte publicaţii de profil prin actualitatea subiectelor
tratate. Revista conţine articole relevante pe domenii importante de
drept: dreptul muncii, drept penal, drept civil şi drept fiscal.

3 eur + tva

Preţurile nu conţin tva şi reprezintă preţ/user. Pentru un număr mai mare de utilizatori, vă rugăm să
vă adresaţi dep. Vânzări: tel. 021.311.97.11 sau 0758.070.577; e-mail vanzari@indaco.ro

SERVICII INCLUSE:
Actualizare zilnică automată a bazei de date:
Baza de date se actualizează de 4 ori în fiecare zi, cu Monitoare Oficiale din aceeași zi (cea mai
rapid actualizată bază de date) de pe serverul Indaco.

Suport tehnic + Account Management: Luni - Vineri, în intervalul 9.00 - 18.00
Cel mai apreciat serviciu de suport tehnic și Account Management - rapid și eficient. Diferitele
aspecte de natură tehnică sunt rezolvate de către departamentul Suport Tehnic al companiei,
iar pentru modificările contractuale avem un departament specializat.
Pentru orice problemă legată de funcţionarea programului beneficiaţi de suport tehnic
telefonic.
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CONFIGURAŢIA RECOMANDATĂ:
Pentru versiunea MONOPOST
Cerinţe hardware:
Procesor: minim: Pentium 4, frecventa 2 GHz - recomandat i3 sau mairapid;
Memorie RAM: minim: 1 GB; recomandat: 4 GB sau mai mult;
Spaţiu pe hard-disk: minim 10 GB (7 GB disponibili la instalare; 3 GB
disponibili la actualizare) si minim 10 GB alocat sistemului de operare
dupa instalare;
Alte cerinţe hardware: conexiune internet stabilă (pentru actualizarea
produsului).

Cerinţe software:
Sistem de operare: Windows XP
SP3, Windows 7/8/8.1;
Alte cerinţe software: Microsoft
Internet Explorer 7 (sau versiuni mai
noi) sau alt browser compatibil
HTML.

Pentru versiunea REŢEA:
Cerinţe hardware:
Server baza de date

Cerinţe software:

Procesor: minim: Pentium 4, frecvenţa 2 GHz - recomandat i3 sau mai
rapid;
Memorie RAM: minim: 1 GB; recomandat: 4 GB sau mai mult;
Spaţiu pe hard-disk: minim 10 GB (7 GB disponibili la instalare; 3 GB
disponibili la actualizare) si minim 10 GB alocat sistemului de operare
dupa instalare;
Alte cerinţe hardware: protocol TCP/IP instalat şi conexiune LAN
100/1000 Mb/sec. sau Wi-Fi stabilă (recomandat conexiune LAN);
conexiune internet stabilă (pentru actualizarea bazei de date);

Sistem de operare: Windows
7/8/8.1; Windows Server2003,
Windows Server 2008 R2, Windows
Server 2012.

Clienții de rețea
Procesor: minim: Pentium 4, frecventa 2 GHz - recomandat 2,4 GHz sau
mai rapid;
Memorie RAM: minim: 512 MB; recomandat: 1 GB sau mai mult;
Spaţiu pe hard-disk: minim 500 MB disponibili;
Alte cerinţe hardware: protocol TCP/IP instalat şi conexiune LAN 100/1000
Mb/sec. sau Wi-Fi stabilă (recomandat conexiune LAN).

Sistem de operare: Microsoft Windows XP SP3, Windows Vista SP2,
Windows 7/8/8.1;
Alte cerinţe software: Microsoft
Internet Explorer 7 (sau vs. mai noi)
sau alt browser compatibil HTML.

S.C. Indaco Systems S.R.L.: Str. Izvor Nr. 78, Sector 5, Bucureşti
Tel./Fax: 021-311.97.11; Mobil: 0758.070.576
monica.constantinescu@indaco.ro; www.prezentare.lege5.ro; www.lege5desktop.ro
7/7

