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NOUTATI
Sintact Lex Force - solutia completa pentru un business de avocatura
Special pentru clientii Wolters Kluwer Romania, pe parcursul anului 2013, gama de produse electronice adresate profesionistilor este
diversificata prin lansarea a 3 noi produse:

Gestioneaza mai multe dosare si activitati intr-un timp mai scurt doar cu Sintact Lex Force!
Acum ai la indemana inca o noua solutie software marca Sintact, conceputa de avocati pentru avocati si dedicata administrarii intr-un
mod facil si eficient a tuturor activitatilor zilnice.
Cu Sintact Lex Force munca administrativa a unui avocat se reduce considerabil, pentru ca timpul alocat rezolvarii si documentarii
cazurilor practice sa creasca si sa devina mai productiv.
Vezi aici detaliile complete >>

ARTICOLUL SAPTAMANII
Noile coduri penale intra în vigoare de la 1 februarie 2014
Articol publicat in revista Monitorul Jurisprudentei nr. 15/2013. Autor: Adrian Toni Neacsu
In 1 octombrie 2011 a intrat in vigoare noul Cod civil. Noul Cod de procedura civila era programat sa-l
secondeze de la 1 iunie 2012. Procesul a fost mai complicat decat se parea si el a fost amanat intai pentru 1
septembrie 2012, apoi pentru 1 februarie 2013, intrand in cele din urma in vigoare la 15 februarie 2013.
Asociatiile profesionale ale judecatorilor si chiar Sectia pentru judecatori a CSM s-au opus permanent aplicarii noilor prevederi de substanta
ale procedurii civile in absenta asigurarii unei infrastructuri corespunzatoare in sistemul judiciar. Intr-o ancheta de amploare din martie
2012 realizata de Consiliul Superior al Magistraturii a rezultat ca peste 90% din instantele din Romania erau nepregatite material in a
sustine aplicarea noii reglementari incepand din 1 iunie, care era data anuntata atunci de politicieni ca fiind iminenta. Sunt unul din cei care
am denuntat atunci[1] miza exclusiv politica a fixarii unor termene pompieristice si am anuntat, doar aparent cu aer de taumaturg,
neintrarea lui in vigoare de la 1 iunie 2012. Reactia mea fusese declansata de o pozitie, amuzanta prin graseismul artificial si neadecvarea
la concret, a conducerii oficiale de atunci a Consiliului Superior al Magistraturii[2]. Pentru a se putea compatibiliza starea infrastructurii
instantelor cu cerintele noii reglementari s-au facut unele compromisuri importante, prin modificarea sau adaptarea unor institutii noi, care
pareau promitatoare in forma originala, lucruri insa de acum bine stiute.
...citeste articolul integral
...si comenteaza pe

NOUTATI

AGENDA JURIDICA
Agenda juridica foloseste informatiile disponibile la data de
10.12.2013.
...citeste articolul integral

BREVIAR LEGISLATIV
Informatiile prezentate se refera la actele normative aparute
in perioada 2 - 6 decembrie 2013
...citeste articolul integral

Sintact Lex Force
Sintact Lex Force este solutia dezvoltata de
avocati pentru avocati!
Sintact Lex Force te ajuta sa:
- Gestionezi comod dosarele clientilor
- Iti planifici usor activitatile de zi cu zi
- Ai o raportare avansata a tuturor
activitatilor din cadrul organizatiei
- Controlezi fara efort fluxul de raportare,
facturare, incasare
- Ai un flux eficient pentru documente si informatii
- Gasesti simplu datele financiare relevante
- Ai siguranta datelor direct pe serverul tau
...citeste articolul integral
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