Ghidul utilizatorului

Fig. 1. Forma principală
Limba: Sistemul poate comunica cu Dvs. în două limbi: Limba de stat (Moldovenească) sau limba Rusă.
Puteţi schimba oricând limba de comunicare în partea de dreapta-sus a formei. La schimbarea limbei se
va schimba tot textul de pe formă (cu excepţia logo-ului „REGISTRUL DE STAT al actelor juridice al
Republicii Moldova”, şi rezultatelor căutării).
Criteriile de căutare: Pentru a găsi documentul necesar vă oferim o gamă de criterii de căutare, toate
fiind opţionale. Dacă nu introduceţi nici un criteriu de căutare, sistemul va găsi TOATE actele juridice din
baza de date în limba selectată.
Puteţi căuta documentele dupa criteriul Status-ului acestuia: Toate – nu ia în consideraţie acest criteriu,
găseşte documentele cu toate status-urile. Nu a avut modificări – găseşte doar documentele care nu au
fost modificate; A fost modificat – găseşte doar documentele care au fost modificate; Modifică/abrogă
un act juridic - găseşte doar documentele care modifică sau abrogă un act juridic; Abrogat - găseşte doar
documentele care au fost abrogate.
Puteţi căuta documentele dupa criteriul Nr. Documentului, care reprezintă numărul actului (Exemplu:
DECRET Nr. 1259).

Puteţi căuta documentele după criteriul Data Emiterii sau Data Publicării, scriind data în format
DD.MM.AAAA (DD – Data din 2 cifre, MM – numarul lunii din 2 cifre, AAAA – anul din 4 cifre) în căsuţa
respectivă, sau apăsând butonul de lângă căsuţă pentru a chema în ajutor calendarul (Fig. 2). Este luat ca
criteriu de căutare doar o dată validă din căsuţă, celelalte fiind ignorate. Căsuţa din stânga reprezintă cea
mai devreme dată a emiterii/publicării documentelor care vor fi căutate, iar căsuţa din dreapta – cea mai
târzie dată.

Fig. 2.

Puteţi căuta documentele dupa criteriul Publicat şi Nr., care reprezintă locul unde a fost publicat actul
juridic şi numărul publicaţiei (Ex. Monitorul Oficial Nr. 127-130).
Cel mai important şi des folosit criteriu de căutare este după conţinut sau titlu. În rubrica Căutare puteţi
alege unde vor fi căutate cuvintele sau expresia scrisă în căsuţa Text, în titlul documentului sau în textul
acestuia, precum şi modul în care este privit textul din rubrica Text: ca expresie – exactă, sau ca cuvinte
aparte – morfologică. În timpul căutării exacte, expresia din căsuţa text este căutată exact în această
formă în titlul sau în conţinutul documentului. În timpul căutării morfologice, se iau doar cuvintele
aparte din căsuţa Text care sunt compuse din cel puţin 4 litere, şi se caută prezenţa acestora, sau a
cuvintelor derivate de la ele (Ex. Daca e scris „Republica”, sistemul va căuta cuvintele „Republicii”,
„Republica”, „Republicile”, etc...). În cazul căutării morfologice aveţi opţiunea de a căuta documentele în
care sunt TOATE cuvintele indicate, sau cel puţin unul, oricare din ele, indicând aceasta în căsuţa
Metoda. Această căsuţă nu este activă când este selectată metoda căutării exacte.
Puteţi căuta actele legislative dupa tipul documentului sau dupa emitentul acestuia, selectând tipurile
documentelor căutate şi emitenţii acestora (Fig. 3). Pentru a selecta, bifaţi căsuţa respectivă.

Fig. 3

Căutarea: Pentru a porni căutarea documentelor apăsaţi pe butonul Caută.
În rezultat, în partea dreaptă a formei veţi vedea rezultatele căutării (Fig. 4). Total Găsite vă arată câte
documente au fost găsite conform acestor criterii.

Fig. 4. Căutarea şi rezultatele

Fiecare document reprezentat este compus din:
•

iconiţa care indică Status-ul documentului;

•

titlul documentului;

•

extrase din corpul documentului;

•

data publicării documentului.

Cuvintele sau expresiile din căsuţa Text sunt evidenţiate cu roşu şi subliniate dacă acestea sunt prezente
în titlul şi/sau extrasul documantului.
Pentru a reprezenta rezultatele fără extrase, bifaţi Ascunde Extrasele de lângă butonul Caută.
Puteţi naviga pe alte pagini cu rezultatele căutării folosind butoanele Pagina Precedentă şi Următoarea
Pagină.
Vizualizarea documentului: Alegeţi documentul pe care doriţi să-l vizualizaţi şi apăsaţi un click pe titlul
acestuia. Se va deschide o fereastră nouă care va conţine documentul. Documentului conţine o referinţă
spre acelaşi document în cealaltă limbă.
Tiparirea unui document: Odată ce documentul selectat va fi afişat în fereastra nou deschisă, puteţi
tipări acest document prin intremediul browser-ulul (CTRL+P).

