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NOUL LEGALIS — SOLUŢIA LEGISLATIVĂ ONLINE PREFERATĂ DE PROFESIONIȘTI 

CONŢINUT DE CALITATE 

Noul legalis este singura biblioteca juridică online în care se regăsesc toate documentele de care aveţi nevoie: actele puli-

cate în Monitorul Oficial Partea I și I bis și Partea a VI-a (achiziţii publice), legislaţia consolidată a României, legislaţia 

Uniunii Europene, jurisprudenţa naţională și europeană (inclusiv jurisprudenţă comentată), dar și, cea mai comprehensivă 

colecţie de doctrină de specialitate online, în care am inclus aproape 70 de titluri unice (actualizate întotdeauna cu cele 

mai noi ediţii). 

INTERFAŢĂ OPTIMIZATĂ PENTRU EFICIENŢĂ, INDIFERENT DE MODUL DE ACCES 

Navigare simplă și clară 

Noul design este simplu, fără elemente inutile și intuitiv. 

Documentele sunt acum mai ușor de vizualizat și tot  

ceea ce este necesar unei căutări este vizibil chiar în ecra-

nul principal 

 

Căutare eficientă și rapidă 

Căutarea directă în text, în oricare dintre documentele dis-

ponibile legalis, reduce la minim timpul de căutare. Căuta-

rea simplificată și căutarea avansată, pe tip de document 

vă oferă flexibilitatea de care aveţi nevoie în orice docu-

mentare legislativă. 

Linkuri utile în orice document 

Am îmbunătăţit corelaţiile între documente, iar accesul di-

rect se face acum, așa cum vă așteptaţi, direct la articolele 

căutate din actele normative. În plus , conexiunile între do-

cumente sunt mai bine evidenţiate în secţiuni noi. 

  

Urmărire mai simplă a documentelor de interes 

Orice act normativ poate fi exportat sau salvat, tipărit sau 

păstrat în directorul de semne de carte pe care îl puteţi or-

ganiza pentru a reflecta exact subiectele pe care le ur-

măriţi. 

https://www.legalis.ro/
https://www.legalis.ro/suport/


 

 3 Intră în contul tău: www.legalis.ro | Află mai multe: www.legalis.ro/suport 

 

 

1. CUM CAUŢI  UN ACT NORMATIV? 

Pentru a ajunge direct la actul sau articolul 

dintr-un act căutat, este suficient să intro-

duci în masca simplificată de căutare nu-

mărul articolului și/sau datele de identifi-

care ale actului. 

Știai că..?  

Acum în legalis poţi găsi actele normative 

și cu expresii de tipul număr/an. De exem-

plu 1/2017 va afișa toate documentele dis-

ponibile în baza de date cu numărul 1, pu-

blicate în 2017.  

Prescurtări uzuale 

Câștigă timp folosind expresii uzuale pre-

cum: 

 codul civil, CPC, codul penal, NCPP, 

codul fiscal, codul de procedură fis-

cală, codul fiscal din 2003, codul 

muncii, codul aerian, legea socie-

tăţilor, legea contabilităţii etc. 

CĂUTARE SIMPLĂ SAU AVANSATĂ 

https://www.legalis.ro/
https://www.legalis.ro/suport/
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2. CUM ACCESEZI VERSIUNILE ACTELOR ŞI ARTICOLELOR? 

Panoul Sumar conexiuni, disponibil oricând 

accesezi un act normativ, este instrumen-

tul esenţial de lucru.  

Versiuni 

În secţiunea versiuni afli - cu ajutorul buli-

nei verzi (aplicabil) sau roșii (inaplicabil) 

dacă actul sau articolul deschis este vala-

bil la data curentă 

Citat de  

Oricare ar fi documentele din legalis care 

citează actul /articolul deschis, le vei re-

găsi în această secţiune și în sub-

secţiunile aferente, organizate pe tipuri de 

documente. 

Știai că..?  

Ai opţiunea de a modifica data la care vrei 

să vezi un act sau articol. Apasă pe data 

din bara aplicaţiei și alege oricare altă zi. 

Versiunea corespunzătoare a actului / arti-

colului se va încărca automat (dacă există 

o astfel de versiune).  

CUM RECUNOŞTI ACTUL APLICABIL AZI SAU LA O DATĂ ALEASĂ 

https://www.legalis.ro/
https://www.legalis.ro/suport/
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3. CUM POŢI ACCESA RAPID JURISPRUDENŢA ? 

Ori de câte ori există decizii aferente unui 

act sau articol, acestea sunt evidenţiate în 

panoul Sumar conexiuni în secţiunea Citat 

de/Jurisprudenţă. 

Acces rapid din cuprinsul legalis 

Dacă vrei să vezi care sunt cele mai recen-

te decizii introduse în legalis, apasă în cu-

prinsul aplicaţiei pe sub-secţiunile de inte-

res din categoria Jurisprudenţǎ națională 

și europeană 

Știai că..?  

Doar în legalis se regăsesc decizii rezuma-

te ale Înaltei Curţi de Casaţie și Justiţie, 

hotărâri comentate ale Curţii Europene a 

Drepturilor Omului și colecţiile de jurispru-

denţă—Buletinul Casaţiei și Buletinul 

Curţilor de Apel 

În plus, hotărârile prealabile și recursurile 

în interesul legii sunt incluse în propria lor 

categorie, chiar deasupra Versiunilor. 

ANALIZĂ COMPLETĂ CU AJUTORUL PRACTICII JUDICIARE 

https://www.legalis.ro/
https://www.legalis.ro/suport/
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4. CARE SUNT INSTRUMENTELE UTILE ALE APLICAŢIEI? 

Cu instrumentele utile din legalis analizezi 

conţinutul, dar îl și folosești oricând ai ne-

voie. 

Instrumente recomandate 

1. Cuprinsul legalis: vezi mai multe 

informaţii după ce ai efectuat o cău-

tare sau când accesezi un anumit tip 

de document (ex: doctrină, reviste, 

bibliografie) 

2. Funcţii document frecvent utilizate:  

cauţi text direct în act, navighezi între arti-

cole și secţiuni (sau chiar acte), mărești 

sau micșorezi dimensiunea textului, sal-

vezi și exporţi documente sau fragmente 

din acte, tipărești sau recomanzi docu-

mente relevante unui colaborator, verifici 

versiuni în paralel (în legislaţie) 

3. Contul tău: Gestionezi într-o singură 

pagină contul tău (inclusiv modulele la ca-

re ai acces) și personalizezi și mai mult 

interfaţa legalis 

LUCREZI EFICIENT: SALVEZI, EXPORŢI, RECOMANZI 

https://www.legalis.ro/
https://www.legalis.ro/suport/
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5. CE ALTE DOCUMENTE SUNT DISPONIBILE ÎN LEGALIS? 

TOATE DOCUMENTELE DE CARE AI NEVOIE, ACCESIBILE ORICÂND ŞI ORIUNDE 

legalis înseamnă mai mult decât legislaţie 

și jurisprudenţă. 

legalis este o adevărată bibliotecă juridică 

online care oferă o multitudine de tipuri de 

documente necesare profesioniștilor, in-

clusiv: 

 cea mai mare colecţie de doctri-

nă: cu peste 60 de titluri din do-

menii precum dreptul civil și pro-

cesual civil, dreptul penal și pro-

cesual penal, dreptul afacerilor, 

dreptul public și dreptul UE și CE-

DO 

 reviste în format integral: Revista 

Curierul Judiciar și Revista Curie-

rul Fiscal (inclusiv cu arhiva 

2010—prezent) 

 Bibliografie: referinţe de specialitate 

din 20 de reviste, incluzând arhivele 

acestora  

https://www.legalis.ro/
https://www.legalis.ro/suport/
http://www.legalis.ro/continutul-legalis/


 

Ai nevoie și de alte informații? 

Actualizăm în permanență conținutul legalis, precum și informațiile 

referitoare la modul de utilizare. Cele mai noi recomandări le găsiți pe www.legalis.ro sau 

pe rețelele sociale: 

 

 

Echipa de suport vă stă la dispoziție de luni până vineri, între orele 8:30—17:30 la numă-

rul de telefon 021-410,08,01 și adresa de email: legalis@beck.ro 

https://www.legalis.ro/
https://www.legalis.ro/suport/
mailto:legalis@beck.ro
https://www.facebook.com/LegalisRomania
https://plus.google.com/u/2/b/112518929108124294988/+legalisro

