MANUAL DE UTILIZARE
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Introducere
Ghid de utilizare pe scurt:
După ce intraţi în aplicaţie, în partea din stânga veţi avea modulul de căutare rapidă,
iar în partea din dreapta, după câteva secunde apar ultimele noutăţi legislative.
În cazul în care doriţi să căutati un act, bifaţi în partea din stânga criteriile dorite şi introduceţi valorile,
de ex. Lege nr. 500/2002.

Dupa acţionarea butonului "Cauta", în partea din dreapta vor apărea rezultatele. Prin dublu click,
enter sau Vizualizeaza, deschideţi actul de interes pentru dvs.
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La deschidere, vor apărea mai întâi informaţiile referitoare la modificările suferite sau modificările pe
care le induce actul, precum şi variantele actualizate ale actului. Acest informaţii sunt organizate pe 3
coloane.
Astfel veti putea alege Textul actualizat, pentru a vedea textul modificat.
Sau prin butonul "Vizualizeaza textul" veti putea vizualiza textul asa cum a fost el publicat in Monitorul
Oficial. Puteţi adăuga la Favorite actele de interes pentru dvs. Puteţi tipări textele actelor sau puteţi
copia într-un editor de texte orice text sau fragment de text.
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CUPRINS:
1. Ce este Web Coleg?
2. Cum se accesează aplicaţia WebColeg?
3. Cum prezintă WebColeg legislaţia României?

4. Cum se caută un act în baza de date?
5. Cum se poate vizualiza un act?

6. Cum se vizualizează textul unui act şi toate informaţiile despre legăturile
acelui act cu alte acte din baza de date (Acte pe care le modifică şi acte
care modifică act)?

7. Cum pot accesa actele mele favorite?
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1. Ce este Web Coleg?
Web Coleg este produsul informatic care prezintă legislaţia României, publicată în Monitorul
Oficial al României, Partea I, Partea I bis si Partea a V-a. Aplicaţia poate fi accesată prin orice
browser de internet: Internet Explorer, Google Chrome, Mozilla Firefox, Opera, la adresa
www.webcoleg.ro. Rezoluţia minimă pentru folosirea optimă a programului este 1024x768.
2. Cum se accesează aplicaţia WebColeg?
Se deschide browserul de Internet la adresa www.webcoleg.ro. Se introduc utilizatorul şi parola
primite de la firma producătoare şi se acţionează butonul Lansează aplicaţia sau tasta Enter.
Prin bifarea căsuţei “Retine parola”, atât utilizatorul, cât şi parola sunt reţinute şi nu va mai fi
necesar să le mai introduceţi la următoarele lansări ale aplicaţiei.
Pentru o accesare mai facilă a aplicaţiei, puteţi să introduceţi site-ul www.webcoleg.ro la
Favorite.

În cazul în care aţi uitat utilizatorul sau parola, acţionaţi link-ul Am uitat parola şi vor apărea
datele de contact ale firmei producătoare.
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3. Cum prezintă WebColeg legislaţia României?
La intrarea în aplicaţie intraţi direct în modulul de căutare care apare în partea stângă a
ecranului, cu ajutorul căruia puteţi căuta orice act vă interesează. După aproximativ 5 sec. de la
logare, în lista de acte din partea dreaptă apar ultimele 50 de acte introduse de noi în baza de
date, pentru ca dvs. să fiţi la curent cu ultimele noutăţi legislative.
Prin click pe unul din actele din listă apar în partea de sus toate detaliile referitoare la Monitorul
Oficial în care a apărut, emitentul si titlul actului.
Când doriţi să ieşiţi din aplicaţie, este recomandat să acţionaţi linkul Deconectare, dar şi prin
simpla închidere a ferestrei, puteţi ieşi din aplicaţie.
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4. Cum se caută un act în baza de date?
Căutarea unui act se face printr-un modul de căutare cu cinci tipuri de căutări:
1) după Act (de ex. Lege nr./data),
2) după Publicaţie (Monitorul Oficial Nr./data),
3) după Emitent (de ex. Guvern),
4) Domeniu şi
5) Titlu.
Din aceste criterii de căutare alegeţi prin bifare numai informaţiile pe care le cunoaşteţi.
După ce alegeţi, faceţi click pe butonul Cauta.
Dacă se tastează prima literă a cuvântului, de ex. L, se ajunge uşor la Lege.
Dacă scrieţi un număr, va fi copiat automat în a doua căsuţă. Dacă se doreşte căutarea într-un
interval, veţi modifica numărul din a doua căsuţă.
Data are format zi-lună-an, dar nu este necesar să fie completate toate, ci numai anul este
suficient.
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5. Cum se poate vizualiza un act?
Rezultatul căutării dvs. este prezentat într-o listă care poate fi ordonată după Tip Act, Nr Act
sau Data Emiterii, prin click. Sunt prezentate 20 de acte în pagină. Dacă rezultatul căutării
conţine mai mult de 20 de acte, acestea pot fi accesate navigând în următoarele pagini cu
ajutorul săgeţilor, după cum se poate vedea mai jos.
Când se face click pe unul din actele din listă, apar în panoul de informaţii de sus toate detaliile
legate de acel act: publicaţia în care a apărut, emitentul şi titlul.
Prin click pe Vizualizeaza, se deschide modulul de Vizualizare Act.
Dacă doriţi să efectuaţi o nouă căutare, va trebui să acţionaţi linkul Cauta Acte din meniul de sus
al aplicaţiei.
Prin click pe Adaugă la Favorite, actul respectiv se adaugă într-o listă de acte care sunt mai de
interes pentru dvs, pentru a fi accesat mai rapid şi mai uşor.
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6. Cum se vizualizează textul unui act aşa cum a fost publicat iniţial sau variantele actualizate ale
acestui act, toate informaţiile despre legăturile acelui act cu alte acte din baza de date (Acte
pe care le modifică şi acte care modifică act)?
În partea din stânga este o listă cu actele pe care le-aţi deschis într-o sesiune de accesare a
Web Coleg-ului. Această listă vă ajută să accesaţi mai rapid actele deschise recent.
În partea de sus se prezintă toate informaţiile referitoare la actul vizualizat: Monitorul Oficial în
care a apărut, emitentul, titlul. Şi butonul care deschide textul actului.
Iar în partea de jos dreapta sunt afişate:
• Linkuri către textul actualizat al actului vizualizat (la datele corespunzătoare modificărilor
suferite de-a lungul timpului de actul respectiv).Textul actualizat va apărea colorat diferit
pentru a evidenţia modificările, astfel textul modificat va apărea colorat în violet, iar textul
nou introdus ulterior publicării va apărea colorat în verde.
• Linkuri către actele care modifică actul vizualizat
• Linkuri către actele care sunt modificate de actul vizualizat
Şi în această pagină se poate adăuga actul la favorite prin butonul Adauga la Favorite.
Iată mai jos un exemplu de vizualizare act: Ordonanţa de Urgenţă nr. 34/19.04.2006.

10

Prin click pe butonul Vizualizează textul din fereastra anterioară se deschide o nouă fereastră peste cea
existentă în care poate fi văzut textul actului. Mărimea textului poate fi modificată de la 8pt cât este
implicit, la 10pt sau 12pt, pentru o mai bună vizualizare.
Această fereastră este prevăzută şi cu butonul Tipăreşte prin care se tipăreşte textul.
Această fereastră se poate închide de la x-ul din colţ sau poate fi mutată pe ecran prin click pe bara
albastră şi menţinerea butonului apăsat în timp ce mouse-ul se deplasează în direcţia dorită (drag-anddrop).
În interiorul actului se poate căuta un cuvânt de interes prin combinaţia de taste Ctrl+F. Textul actului
poate fi copiat într-un editor de texte prin selectarea sa, click dreapta şi copiere.
În textul actului apar şi linkuri către alte acte din bază dacă se face referire la acestea, de exemplu dacă
în textul unui act apare menţiunea că modifică alt act. Prin click pe un link din interiorul unui act, se
închide fereastra cu actul curent şi apare actul corespunzător linkului.
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7. Cum pot accesa actele mele favorite?
În lista actelor favorite, actele cele mai de interes pentru dvs, puteţi adăuga noi acte prin
butoanele Adauga la favorite care apar atât în meniul Vizualizare Acte, cât şi în meniul Cauta
Acte.
Lista actelor favorite se poate vedea dacă accesaţi meniul Acte favorite din meniul de sus al
aplicaţiei. În dreptul fiecărui act există butoane prin care actul poate fi scos din lista de favorite
(Sterge) sau poate fi mutat mai sus sau mai jos în listă în funcţie de preferinţele dvs.
Şi bineînţeles că prin linkul Vizualizeaza putem vedea actul dorit.

Web Coleg-ul este soluţia legislativă optimă pentru dvs!
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