
LegalEasy este o aplicație 
care prezintă informații 
juridice într-o formă sim-
plă, accesibilă non-
juriștilor. Informațiile sunt 
alese astfel încât să fie 
relevante în special pen-
tru mediul economic și 
industrial, însă o serie de 

aspecte juridice de interes 
general pot fi abordate în 
cadrul aplicației. LegalEasy 
este un proiect al Business 
Vision Consulting S.R.L. și 
VP&Partners (Volosevici & 
Plăcintă - Societate civilă 
de avocați).  

 

LegalEasy nu este un avocat virtual, nu oferă asistență juridică și nici nu furni-

zează interpretări ale legii care ar putea fi utilizate în scop juridic sau științific.  

LEGALEASY 

Singurele informații 
de care are nevoie 
aplicația sunt numele 
și adresa de e-mail 
ale utilizatorului. 
Acestea sunt folosite 

pentru înregistrarea în 
cadrul aplicației. Chiar 
dacă autentificarea se 
realizează cu ajutorul 
unui cont al unei rețele 
sociale (Facebook/

NOUTĂȚI LEGISLATIVE 

INFORMAȚII JURIDICE 

DICȚIONAR JURIDIC 

DATE STATISTICE 

FISCALITATE 

PUNCTE DE VEDERE 

LEGALEASY 

Pentru comentarii, sugestii, 
reclamații sau informații supli-
mentare, vă rugăm să vă 
adresați la: 
 

office@bvconsulting.ro  
contact@codeinnovation.ro  

Ce es t e  LegalEasy?  

Ce nu  es t e  LegalEasy?  

Po t  p r imi  no t i f i că r i?  

În mod implicit, apli-
cația LegalEasy trimi-
te notificări atunci 
când este adăugat un 
articol nou sau când 
un articol existent es-
te modificat ori actua-
lizat. 

Totuși, în cadrul aplicați-
ei, utilizatorul poate opta 
pentru a nu mai primi 
notificări, din setările 
profilului personal.  

Câtă  ba ter ie ,  câ t  spa ț iu  ș i  
câ t  t ra f ic  de  internet  consu-
mă Lega lEasy?  

Aplicația poate ocupa o 
dimensiune între 8 și 10 
MB din spațiul telefonului, 
iar ca trafic de date, în tim-
pul unei săptămâni, nu se 
vor depăși 10 MB consu-

mați. Deoarece aplicația 
este optimizată, consu-
mul de baterie este păs-
trat la minim și nu ar tre-
bui să reprezinte o pro-
blemă pentru niciun mo-
del de telefon.  

Ce in formaț i i  desp re  u t i l i za to ru l  ap l i ca ț i e i  
a jung  l a  ce i  ce  ges t ionează  LegalEasy?  

Google), alte informații 
decât cele menționate 
anterior nu sunt preluate 
de pe contul respectiv  
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