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 I. Prezentare EUROLegis

Aplicatia EUROLegis, dezvoltata de CTCE P. Neamt, ofera utilizatorilor o perspectivă de 
ansamblu  asupra  legislatiei  Uniunii  Europene  si  permite  accesul  concret  si  contextual  la 
legislatia UE;  textul actului poate fi consultat in limbile: engleza, franceza, italiana, 
germana, romana.

Accesul  la  legislatia  UE  se  face  pe  baza  unor  algoritmi  de  cautare,  folosind  filtre 
specifice legislatiei comunitare (numar, an si tip act; tematica; publicatie; cuvinte cheie; etc.). 

In comparatie cu alte aplicatii din domeniu, CTCE P. Neamt integreaza aceasta aplicatie 
in  contextul  legislatiei  romanesti.  EUROLegis  trateaza  intr-un  mod aparte  actele  legislatiei 
europene  care  fac  referire  la  legislatia  romaneasca.  Aplicatia  furnizeaza  utilizatorului  o 
echivalenta intre cele doua legislatii (legislatia europeana si legislatia romaneasca), permitand 
o mai buna intelegere a procesului legislativ. 

Aplicatia ofera o perspectiva de ansamblu a rolului si a activitătilor actorilor principali in 
procesul decizional si in procedurile legislative conexe ale UE, contribuind astfel la asigurarea 
unei mai mari transparente in legislatia UE. 
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EUROLegis.lnk

 1.1. Cerinţe tehnice minimale

Înaintea începerii instalării programului, trebuie să vă convingeţi dacă configuraţia 
calculatorului Dvs. permite acest lucru. 

Configuraţia minimă necesară este următoarea:
- procesor Pentium 500 MHz
- 256 MB RAM
- spaţiu liber HDD 1,2 Gb
- unitate CD-ROM
- sistem de operare minim Windows 98

Instalarea programului
Introduceţi CD-ROM-ul în unitatea CD, şi rulaţi fişierul Setup.exe. 
Aşteptaţi desfăşurarea procesului de rulare a aplicaţiei până se finalizează instalarea.
Pe desktop va apărea automat icon-ul:
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 1.2. Ecranul principal al aplicaţiei

Aplicatia EUROLegis are o interfaţă prietenoasă ce permite utilizarea şi accesarea 
uşoară a programului. 
Fereastra principală cuprinde următoarele elemente:

Structura ferestrei 
principale:
Bara de meniuri – de aici 
se pot apela funcţiile 
(modulele) programului.

Lista cu informaţii despre 
legislaţia UE – afişarea 
structurată a notiunilor 
UE.

Fereastra de afişare – 
afişarea rezultatului 
funcţiilor accesate.
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Bară de meniuri

Lista cu informatii despre 
legislatia UE

Fereastră de afişare



 1.3. Despre legislatia Uniunii Europene

Acest modul ofera informatii privind rolul si activitatile actorilor principali in 
procesul decizional si in procedurile legislative conexe ale Uniunii Europene:
- Consiliul Uniunii Europene; 
- Comisia Europeana;
- Parlamentul European;
- Comitetul Economic si Social; 
- Comitetul Regiunilor;
- Curtea Europeana de Justitie si 
Tribunalul de Prima Instanta;
- Curtea Europeana de Conturi. 
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În partea stângă a ecranului puteti accesa lista cu informatii despre legislaţia UE, 
prezentată într-o structura arborescentă - click pe butonul +.

Deplasarea în cadrul acestei liste se face cu ajutorul tastelor săgeată sau ale tastelor 
PageUp şi PageDown sau cu ajutorul mouse-ului prin click, direct pe opţiunea dorită.

În partea dreaptă a ecranului apare afişarea textului pentru noţiunea care a fost 
selectată de către utilizator. Textul poate fi vizualizat pe întreg ecranul, la activarea butonului

, din partea stangă sus, deasupra barei de meniuri.
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 II. Cautarea unui act in legislatia Uniunii Europene

Accesul la legislatia UE se face pe baza unor algoritmi de cautare, folosind filtre 
specifice legislatiei comunitare: 
- numar, an si tip act; 
- tematica comunitara; 
- publicatia act (Jurnalul 
Oficial); 
- cuvinte cheie (in text sau 
in rezumat); 
- acte in vigoare; 
- acte la care face referire 
legislatia romaneasca. 

Grupul de butoane:
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buton de anulare selecţii

buton de start căutare 

buton de anulare căutare 



 2.1. Căutare dupa an, numar, tip act

Utilizatorul poate cauta un act folosind urmatoarele informatii:anul si/sau numarul 
si/sau tipul actului. 

Efectul acestui tip de căutare are ca rezultat generarea unei liste ce îndeplineşte 
criteriile  date  de  către  utilizator  (în  speţă,  numărul  actului  egal  cu  numărul  dat  spre 
căutare, anul de apariţie al actului egal cu anul ales de utilizator şi tipul actului).
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 2.2. Cautare cuvinte cheie

Utilizatorul poate cauta actele care 
conţin în text sau în rezumat anumite 
cuvinte cheie. 

În urma căutării, cuvintele cheie căutate vor fi evidenţiate în lista de acte.
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 2.3. Căutare acte incadrate la tematica

Utilizatorul poate cauta actele care sunt incadrate la o anumita tematica. 
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Grup de butoane 
încărcare/descărcare a 
listei de tematici selectate

Lista tuturor tematicilor

Cautare tematică selectată 
in lista de tematici

Grup de butoane pentru 
repetare a căutării 
/revenire la expresia 
cautată in lista de tematici

Introducerea de la tastatură 
a expresiei de căutat în 
lista tematicilor

Buton de legătură cu o 
tematică din legislaţia 
românească, cu trimitere la 
aplicaţia LEGIS STUDIO.

Lista tematicilor selectate



            
Pentru o restricţionare mai bună a bazei de date se poate selecta direct subtematica 

unei anume tematici. vezi ex.

De  asemenea,  aplicaţia  oferă  utilzatorului  posibilitatea  de  a  căuta  tematicile  după 
expresii conţinute în denumirile acestora.
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  2.4. Căutare acte in publicatie

Utilizatorul poate cauta actele care au aparut intr-un anumit Jurnal Oficial. 
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Casetă pentru 
selectarea numărului 
publicaţiei căutate 

Casetă pentru 
selectarea anului 
publicaţiei căutate 

Casetă pentru 
selectare seriei 
publicaţiei căutate 

Lista actelor inclusă în 
publicaţia oficială 
aleasă din repertoar



 2.5. Cautare acte in vigoare

Utilizatorul poate cauta doar in actele care sunt in vigoare. 

Alegând această opţiune căutarea se va face doar  în lista acelor acte care sunt în 
vigoare.

Pag. 16 din 34



 2.6. Cautare acte la care se refera legislatia romaneasca

Utilizatorul poate cauta actele la care se refera legislaţia românească. 

Toate selecţiile şi criteriile de căutare vor fi validate numai după apăsarea butonului 

.
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 III. Rezultatul cautarii

In urma cautarii, utilizatorului ii este oferita o lista cu actele ce indeplinesc conditiile de 
cautare. Utilizatorul poate alege un singur criteriu de căutare sau mai multe, o combinaţie a 
acestora.
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Lista actelor rezultată în 
urma criteriilor de 
căutare selectate 



 3.1. Bara de unelte

In  momentul  in  care  actul  dorit  este  selectat,  in  fereastra  "Rezultatul  cautarii", 
aplicatia ofera utilizatorului o  bara de unelte referitoare la actul curent. Bara de unelte 
contine urmatoarele functii:

- afisarea actului:

- afisarea fisei actului (lista de acte ce modifica actul curent):
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- afisarea actiunilor induse (lista de acte ce sunt modificate de actul curent):

- afisarea actelor din legislatia romaneasca ce fac referire la actul curent:
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- afisarea tematicii la care este incadrat actul curent:

- afisarea publicatiei actului curent:
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 3.2. Cautare expresie in lista de acte

       Aplicatia permite cautarea unei expresii în lista de acte rezultata in urma cautarii.
       Acţionând tasta dreaptă a mouse-ului, în fereastra de afişare a listei actelor apare  caseta 
cu opţiunea “căutare in rezumat”.
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Lista acte afişate Casetă de afisare a 
expresiilor găsite 
în listă rezultată

Buton ce 
permite o nouă 
căutare



 3.3. Tiparire lista de acte

Lista rezultata in urma cautarii poate fi tiparita. 

La acţionarea butonului Tipărire, utilizatorului i 
se oferă trei opţiuni:

Tipărire act – tipăreşte textul actului curent din 
listă
Tipărire listă acte – tipăreşte toate actele din 
lista selectată
Tipărire texte acte din listă - opţiune la 

alegerea căreia, utilizatoruilui i se oferă posibilitatea tipăririi tuturor textelor actelor selectate.
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Titlul actului de 
tipărit

Numărul actului în cadrul listei actelor

Butoane de 
salt între acte



Aplicatia permite stabilirea optiunilor pentru tiparire.  

Butonul “iniţializare pagină” oferă 
posibilitatea utilizatorului de alegere a: 

- formatului de pagină,
- modului de incadrare in pagina 

(margine stanga, dreapta, sus, jos),
- tipului de imprimanta.

Butonul “examinare înaintea tipăririi” permite vizualizarea textului înaintea tipăririi 
efective, ţinând cont de modificările de configurare a tipăririi făcute de către utilizator.
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Fereastra de vizualizare a 
documentului înainte de tipărire



 IV. Legislatia romaneasca

4.1. Tematica echivalenta in legislatia romaneasca

Utilizatorul poate obtine pentru o tematica din legislatia UE, tematica sau 
tematicile corespondente din legislatia românească. 
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 4.2. Act care face referinta la legislatia UE

Aplicatia permite utilizatorului sa vizualizeze actul din legislatia romaneasca ce 
face referire la un anumit act din legislatia UE. 
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 4.3. Cuvinte cheie in legislatia romaneasca

Aplicatia permite utilizatorului sa caute o expresie din textul actului UE in legislatia 
romaneasca. 

Orice expresie selectată poate fi tradusă cu ajutorul dicţionarului englez-român, 
cu posibilitatea de a selecta din legislatia romaneasca  actele care contin cuvantul  tradus.
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 V. Vizualizare act

Vizualizarea actului se poate face printr-un dublu click pe actul pozitionat din lista, sau 
direct pe butonul afisare act. 

Pentru fiecare act vizualizat se prezintă direct în fereastra principală a aplicaţiei:

- titlul actului,
- acţiunile  induse 

(legături cu   alte 
acte,  modificări, 
abrogări, 
rectificări etc.),

- tematica 
echivalentă  în 
legislaţia 
românească

- publicaţia în care a 
apãrut actul,
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  5.1. Vizualizarea multiplă a actelor

Aplicaţia oferă utilizatorului: 
- vizualizarea simultană pe ecran a conţinutului a două acte între care există o legătură. 
Click cu mouse-ul pe butonul fişă act sau acţiuni induse.
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- vizualizarea simultană pe ecran a textelor mai multor acte consultate anterior (şi memorate 
de aplicaţie prin intermediul opţiunii Afisare acte selectate). 

În  caseta  cu  acte  selectate  se  regasesc  actele  pe  care  utilizatorul  încă  le  are  active, 
(fereastra de afisare a actului a fost închisă activând tasta ESC). Pentru închiderea definitivă a 
ferestrei de afişare se apelează tasta .
Actele deschise pot fi vizualizate in paralel.
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 5.2. Opţiuni vizualizare act

Aplicatia pune la dispozitia utilizatorului instrumente pentru vizualizarea continutului 
unui act. 

La acţionarea mouse-ului, click dreapta, pe ecran apare o casetă de instrumente ce permite 
utilizatorului:
- copierea unei anumite 
secţiuni selectate din 
text. Copy/paste intr-un alt 
editor de texte;
- selectarea întregului 
text al actului vizualizat;
- vizualizarea traducerii 
unui cuvânt/unei expresii 
selectat/selectate din act;
- căutarea în legislaţia 
românească a actelor ce 
conţin traducerea cuvântului 
selectat;
- căutarea în text a unei 
expresii;
- afisarea textului în 
limba dorită;
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Butoane de 
selecţie a limbii 
în care se doreşte 
afişarea actului 

Fereastră de 
vizualizare a 
textului actului 
selectat 



- tipărirea întregului document sau a textului selectat. 
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Afişarea actului se face automat în limba engleză.
Utilizatorul poate alege limba in care doreste sa vizualizeze actul. Astfel:

- limba engleza:         - limba franceză:

- limba germana:          - limba italiană:
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    - limba română



  VI. Opţiuni

Panoul “optiuni” din partea stângă sus a ecranului principal permite utilizatorului 
particularizarea aplicatiei. Astfel, se poate opta pentru o interfaţă în limba română sau 
în limba engleză, cât şi pentru afişarea numărului dorit de acte pe pagină (100, 500 sau 
1000).
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Selectarea opţiunilor de către utilizator este validă în momentul activării butonului 
“salvare” sau “ok”, după care se părăseşte aplicaţia şi se accesează din nou.

Pag. 35 din 34



 VII. Opţiunea HELP

Opţiunea Help a aplicaţiei poate fi apelată cu tasta F1, indiferent de fereastră în 
care se afla utilizatorul.

Printr-o simplă accesare a structurii arborescente din partea dreapta a ecranului, 
utilizatorul are posibilitatea a consulta aplicaţia EURO Legis într-un mod uşor şi bine organizat.
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 VIII. Actualizarea bazei de date

A. Actualizare aplicaţie 

Aplicaţia EUROLegis se actualizează periodic cu acte noi din legislaţia europeană.
Pentru actualizare se procedeaza astfel:
1. Se copiaza fişierele de actualizare (de exemplu: 'u00001.eul') în directorul 'Updates' 

al aplicaţiei.
2. Din meniu se dă comanda Aplicaţie -> Actualizare.
3. Aplicaţia va derula automat procesul de actualizare.
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B. Situaţie actualizări

Pentru a consulta lista cu actele noi apărute în actualizările efectuate procedaţi astfel: 
În ecranul "Cautare act", apăsaţi butonul  "Acte din actualizarea" şi selectaţi actualizarea 
dorită.
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             Beneficiaţi de toate facilităţile oferite de programul 
            EUROLegis, dacă aveţi achiziţionat şi programul LEGIS, 

                 întrucât legătura cu legislaţia românească se face 
doar prin link cu trimitere în aplicaţia LEGIS.

C.T.C.E.  SA 
B-dul. Decebal nr. 32,  Piatra Neamţ


