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Universitatea Spiru Haret, în vederea creşterii calit ătii activit ătii de 

cercetare şi a procesului didactic, oferă  acces gratuit pentru studenŃi si 

cadre didactice la baza de date juridice Legalis Premium din incinta 

campusului universitar*. 

 

         

Accesul la aceasta baza de date se va face accesand link-ul urmator : 

http://www.legalis.ro 

dupa care se va apasa pe butonul din dreapta de la rubrica autentificare. 

 

 Baza de date Legalis Premium include legislaŃia completă şi actualizată a 

României, cea mai mare colecŃie de jurisprudenŃă a instanŃelor româneşti, dar şi 

singura colecŃie de doctrină, cuprinzând titluri prestigioase ale editurii C.H. Beck.      

 Baza de date juridico-economică Legalis Premium cuprinde:  

I.LegislaŃia completă, actualizată a României şi a Uniunii Europene  

 Este disponibilă integral în secŃiuni clar definite: LegislaŃie actualizată - la zi; 

Monitorul  Oficial  şi LegislaŃie europeană; 

 II. Jurispruden Ńa instanŃelor româneşti şi a celor europene.  

Cea mai complexă şi mai diversă colecŃie de jurisprudenŃă, cu peste 90.000 de 

mii de decizii , inclusiv ale CurŃii de Apel şi Înaltei CurŃi de CasaŃie şi JustiŃie, 
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alături de cele mai importante ale CurŃii de JustiŃie a ComunităŃilor Europene şi 

ale CurŃii Europene pentru Drepturile Omului.     

 

        III. Doctrina  

Exclusiv in Legalis cele mai recente ediŃii din doctrina  în materie de drept civil, 

drept procesual civil, modele de contracte, cereri şi acŃiuni în justiŃie şi doctrina 

în dreptul afacerilor.  

 IV. Bibliografie  

O unealta perfecta pentru practicieni- un compendiu de referinŃe la toarte 

articolele de specialitate apărute în 12 reviste de profil juridic din domenii 

precum dreptul civil, dreptul comercial, dreptul penal, dreptul afacerilor sau 

drepturile omului. 

        V. Reviste în format integral. Curierul Judiciar şi Curierul Fiscal.    

 De asemenea, pentru a veni în sprijinul studenŃilor şi cadrelor didactice  din 

cadrul UniversităŃii Spiru Haret, aceştia vor  beneficia de o reducere de 

50% dacă aceştia vor dori să achiziŃioneze un modul Legalis pentru a avea acces 

din orice locaŃie. 

 

            * Accesul se poate face în Bucureşti  : 

- din sediul Facultatii de Drept şi AdministraŃie Publica, situat in sos. Berceni, 

nr. 24, sector 4  

- din sediul  FacultăŃii de RelaŃii InternaŃionale, Istorie si Filosofie, situat în str. 

Fabricii nr. 46G, sector 6  

- din sediul  Facultatii de Marketing si Afaceri Economice Internationale, situat 

în str Fabricii nr. 46G, sector 6  
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- din sediul   Facultatii de Management Financiar Contabil, situat în str Fabricii 

nr. 46G, sector 6  

- din sediul  FacultăŃii de Finante şi Banci situat în str Fabricii nr. 46G, sector 6  

     In Ńară accesul se poate face: 

- în Brasov din sediul FacultăŃii de Stiinte Juridice si Administrative, FacultăŃii 

de Manegement situate in str. Turnului nr. 7; 

- in Constanta din sediul FacultăŃii de Drept si Administratie Publica, 

FacultăŃii de Mangamement financiar contabil situate in str. Unirii nr. 32-34; 

- în Craiova din sediul FacultăŃii de Drept si Administratie Publica , FacultăŃii 

de Management Financiar Contabil, situate in str. Unirii nr. 32-34; 

- în Ramnicu Valcea din sediul  FacultăŃii de Drept si Adminitratie Publica , 

FacultăŃii de Contabilitate si Finante, situate in  str. Gen. Praporgescu nr. 22. 

 

Spor la studiu!Spor la studiu!Spor la studiu!Spor la studiu!    

 


