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Stimați colegi,
Ne bucurăm că ați utilizat și v-a fost util programul de legislatie EBAS. Vă
informăm a fost prelungit contractul și îl puteți accesa în continuare GRATUIT
pentru încă un an.
Cei care nu și-au activat încă accesul în platformă, o pot face simplu,completând
formularul cu datele necesare identificării ca fiind membru al baroului.
Platforma poate fi accesată de oriunde aveți conexiune la internet
(telefon,tabletă, laptop etc) și puteti căuta în totalitatea actelor normative,
actualizare automată, forma consolidată, legături între acte etc.
Pentru informații suplimentare, puteți contacta reprezentantul EBAS: Mihaela
Dumitru la 0761.641.681 sau mihaela.dumitru@expert-group.biz .
În funcție de domeniul de activitate, se poate opta, la cerere pe cabinet, pentru
module suplimentare: Jurisprudență, Monitorizare Dosare, Societăți, CRM,
căutare avansată în Monitor Oficial Complet, Buletin de Insolvență, OSIM la cel
mai mic cost de pe piata, sub 1 leu pe zi.
Facilitățile modulului Legislație:
● forma consolidată (legea la o anumită dată în funcție de modificările aduse in
timp);
● legături între acte (link-uri către actele normative ce modifică/aborgă/introduce
un articol);
● căutarea rapidă după cuvinte cheie/expresii alese de utilizator (căutare de tip
Google);
● actualizarea zilnică a bazei de acte și a formelor consolidate;
● grafic reprezentativ cu modificările suferite;
● lista actelor normative ce intră în legatură directă cu actul căutat (acte cu
funcție
activă si funcție pasivă);
● posibilitatea de a copia un paragraf;
● descărcarea în format HTML, PDF;
● posibilitatea de a printa;
● comutare rapidă si usoară între acte;
● anexe (informații din Monitorul Oficial Partea I biss);
● posibilitatea de a pune adnotări pe document.
În speranța că am reușit să facilităm accesul la informații juridice, vă dorim mult
succes in activitate!

