
Oferta Dumneavoastră va fi analizată luând în considerare următorul minim set de detalii 
contractuale: 

1. Durata de funcționare a contractului – stabilită de comun acord – orientativ 5 ani; 
2. Formatul de publicare a hotărârilor va fi de tipul standard deschis, astfel încât să fie asigurat 

accesul neîngrădit la metadatele asociate (acces atât manual cât și automat); 
3. Veți avea dreptul de a comunica public, prin orice mijloace, inclusiv în interiorul aplicațiilor 

suplimentare dezvoltate faptul că sunteți furnizorul aplicare din proiect și că finanțați cu 
fonduri proprii dezvoltările software; 

4. Veți decide ulterior, împreună cu ROLII, cu privire la participarea la beneficii (în cursul 
perioadei contractuale) din dezvoltările comune ulterioare (inclusiv publicitatea comerciala 
pe site și în produsele dezvoltate împreună, ROLII rezervându-și dreptul de a decide asupra 
celor ce vor beneficia de această publicitate, produse etc); 

5. Cele două părți contractante (inclusiv membrii fondatori ai ROLII) vor avea dreptul la 
folosirea gratuită a produselor dezvoltate în comun; 

6. ROLII va avea drept de utilizare gratuită – în cuprinsul perioadei contractuale a aplicației de 
anonimizare și publicare a hotărârilor judecătorești, urmând ca la sfârșitul acestei perioade 
să dețină deplina proprietate intelectuală a software-ului în forma în care acesta se va afla 
(cu actualizările făcute în această perioadă, inclusiv codul sursă) precum și a bazei de date 
rezultată; 

7. ROLII împreună cu partenerii săi va asigura infrastructura hardware necesară (inclusiv 
licențele comerciale ale produselor utilizate pentru dezvoltarea aplicației) urmând ca 
Dumneavoastră să vă asumaţi întreaga responsabilitate asupra costurilor legate de 
dezvoltările software ale aplicaţiei; 

8. Se va stabili – fie în cadrul contractului – fie în acte adiţionale ulterioare – costul preluării 
de către ROLII a dreptului de proprietate intelectuală asupra produsului (inclusiv codul 
sursă) în cazul denunţării unilaterale a contractului – urmând ca valoarea despăgubirilor 
plătite de ROLII să nu depășească echivalent 30.000 EUR; 

9. Mentenanţa şi eventualele dezvoltări ulterioare ale proiectului vor fi asigurate gratuit pe 
perioada contractuală de către Dumneavoastră – în parametri (resurse, cerinţe, eventuale noi 
aplicaţii derivate sau dedicate unui anumit client) ce vor fi decişi de comun acord ulterior; 

10. Drept anexe la contract se vor întocmi un grafic de dezvoltare şi implementare a aplicaţiei – 
ce va fi asumat de cele două părţi contractante, precum şi o listă de participanţi la proiect 
(listă ce se va supune aprobării directorului ROLII şi reprezentantului CSM în cadrul 
Consiliului Director ROLII); 

11. La sfârşitul perioadei de implementare a aplicaţiei se va analiza succesul acesteia şi – cu 
acordul celor două părţi contractante – se poate încheia un act adiţional la contract ce să 
soluţioneze aspectele noi ce eventual pot să apară în această perioadă. 

12. Perioada de implementare și testare va fi de maxim 9 luni (6 luni implementare și 3 luni 
testare) urmând ca la sfârșitul acestei perioade să fie funcționale trei tipuri de programe: de 
preluare a hotărârilor judecătorești din Ecris-ul instanțelor, de anonimizare a hotărârilor și de 
publicare pe site (cu motoare de căutare) 

 
 


