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I. Prezentare EUROJurisprudenta
Aplicatia EUROJurisprudenta, dezvoltata de CTCE P. Neamt, ofera utilizatorilor
consultanta in ceea ce priveste modul de aplicare a dreptului comunitar si conformitatea
legislatiei nationale a statelor membre cu dreptul comunitar, prin prezentarea intr-un mod
structurat a jurisprudentei Curtii de Justitie a Comunitatilor Europene (pe scurt
Jurisprudenta CJCE).
Jurisprudenta CJCE este o colectie de solutii date de instantele componente care au
fiecare o competenta jurisdictionala precis definita si care sunt sesizate cu diferite tipuri de
actiuni.
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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 EUROJurisprudenţa 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 programului.

Lista cu informaţii despre
Jurisprudenta CJCE – afişarea
structurată a notiunilor de
EuroJurisprudenta.

Fereastra de afişare – afişarea
rezultatului funcţiilor accesate.
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1.3. Despre jurisprudenta Curtii de Justitie a Comunitatilor
Europene
Acest modul ofera informatii despre Curtea de Justitie a Comunitatilor Europene ce
reprezinta institutia jurisdictionala comunitara. Ea este compusa din:
Curtea de Justitie,
Tribunalul de Prima Instanta si
Tribunalul Functiei Publice,
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În partea stângă a ecranului puteti accesa lista cu informatii despre Curtea de
Justitie a Comunitatilor Europene, 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 jurisprudenta CJCE
Accesul la jurisprudenta CJCE se face pe baza unor algoritmi de cautare, folosind filtre
specifice:
- numar, an, tip si emitent act;
- cuvinte cheie (in text sau in rezumat);
- tematica;
- acte traduse in limba romana.
Grupul de butoane:

buton de iniţiere selecţie
buton de anulare selecţii
buton de start căutare
buton de anulare căutare
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2.1. Căutare dupa an, numar, tip, emitent act
Utilizatorul poate cauta un act folosind urmatoarele informatii:anul si/sau numarul
si/sau tipul si/sau emitentul 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 un act care contine anumite cuvinte cheie, atât în în rezumatul
actului cât şi în textul actului.

În urma căutării, cuvintele cheie căutate vor fi evidenţiate în lista de acte.
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2.3. Cautare acte incadrate la tematica
Utilizatorul poate cauta actele care sunt incadrate la o anumita tematica precum dar si
dupa o expresie din continutul tematicilor.

Lista tuturor tematicilor

Grup de butoane
încărcare/descărcare a
listei de tematici selectate

Lista tematicilor selectate

Introducerea de la tastatură
a expresiei de căutat în
lista tematicilor

Cautare tematică selectată
in lista de tematici
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2.4. Cautare acte traduse in limba romana
Utilizatorul poate cauta actele care au traducere în limba româna.

Toate selecţiile şi criteriile de căutare vor fi validate numai după apăsarea butonului
aflat in ecranul principal al aplicaţiei.
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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.

Lista actelor rezultată
în urma criteriilor de
căutare selectate
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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 actelor conexe (acte din legislatia europeana la care face referire actul
curent):
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- afisarea jurisprudentei (acte din jurisprudenta la care face referire actul curent):

- afisarea tematicii la care este incadrat actul 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”.

Buton ce
permite o nouă
căutare

Lista acte afişate

Casetă de afisare a
expresiilor găsite
în listă rezultată
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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.

Titlul actului de
tipărit

Butoane de
salt între acte
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Numărul actului în cadrul listei actelor

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.

Fereastra de vizualizare a
documentului înainte de tipărire
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IV. Legislatia romaneasca si legislatia UE
4.1. Acte conexe (acte din legislatia Uniunii Europene)
Aplicatia permite utilizatorului sa afiseze actele din legislatia Uniunii Europene la care face
referire actul curent.
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4.2. Cuvinte cheie in legislatia romaneasca
Aplicatia permite utilizatorului sa caute o expresie din textul actului in legislatia
romaneasca.
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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
conexe
(legături cu alte acte),
jurisprudenta
tematica echivalentă
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5.1. Vizualizarea multiplă a actelor
Actele deschise pot fi vizualizate in paralel folosind optiunea Afisare acte selectate.
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5.2. Opţiuni vizualizare act
Panoul optiuni permite utilizatorului particularizarea aplicatiei.

Pag. 22 din 30

5.3. Selectie limba
Utilizatorul poate alege limba in care doreste sa vizualizeze actul. Astfel:
- limba romana:

- limba engleza:
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VI. Actualizarea bazei de date
6.1. Actualizare aplicaţie
Aplicatia EUROJurisprudenta se actualizeaza periodic cu acte noi.
Pentru actualizare se procedeaza astfel:
1. Se copiaza fisierele de actualizare (de exemplu: 'u00001.euj') in directorul 'Updates'
al aplicatiei sau direct de pe internet.
2. Din meniu se da comanda Aplicatie -> Actualizare.
3. Aplicatia va derula automat procesul de actualizare.
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6.2. Situaţie actualizări
Pentru a consulta lista cu actele noi aparute in actualizarile efectuate procedati astfel: in
ecranul "Cautare act", apasati butonul "Acte din actualizarea" si selectati actualizarea dorita.
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Beneficiaţi de toate facilităţile oferite de programul EUROJurisprudenta,
dacă aveţi achiziţionate programele LEGIS Studio, Eurolegis întrucât
legăturile cu legislaţia românească si europeana se fac doar prin
link-uri cu trimitere directa în cele doua aplicaţii.

