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Obiectivele Modulului 1  
În cadrul Modului 1, Conceptele de bază ale Tehnologiei Informaţiei (IT): 
Cititorul trebuie să înţeleagă câteva concepte principale de IT la un nivel 

general. 
Cititorul trebuie să cunoască construcţia unui calculator personal în termeni 

de hardware şi software şi să cunoască câteva concepte de Tehnologia Informaţiei 
(IT) cum ar fi: stocarea informaţiilor şi memoria. 

Cititorul trebuie de asemenea să ştie cum se folosesc reţelele de informaţii 
prin intermediul calculatoarelor şi să fie conştient de folosul aplicaţiilor software 
în viaţa de zi cu zi.  

Cititorul trebuie de asemenea să aprecieze problemele de sănătate şi 
securitate, la fel ca unii factori ambianţi care intervin în momentul folosirii 
calculatorelor. 

Cititorul trebuie să cunoască aspectele de bază legale şi de securitate ale 
calculatoarelor. 

1.1 Concepte generale  
1.1.1 Harware, Software, IT 
1.1.1.1 Înţelegerea conceptelor de bază de harware, software şi IT. 

 
Harware 
∗ Termenul harware se referă la componentele fizice aflate în calculator şi cele 

aferente bunei funcţionări a acestuia tastatură, mouse, monitor etc. 
 
Software 
∗ Software este un program sau grup de programe care alocă instrucţiuni 

harware-lui asupra modului în care acesta trebuie să funcţioneze. Termenul 
include sisteme de operare (OS), programe de editare, prelucrare date, 
prelucrare imagini, limbaje de programare, etc. 

∗ Software-ul este stocat în calculator pe hard disk, CD-ROM, DVD sau în 
disketă (floppy disk) de unde este încărcată în RAM (Random Access 
Memory), unde este prelucrat.  

 
Tehnologia Informaţiei (IT) 
∗ Tehnologia informaţiilor este tehnologia care defineşte colectarea, stocarea, 

prelucrarea şi distribuirea informaţiilor prin procedee electronice (radio, TV, 
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telefon, calculator).  
1.1.2 Tipurile de calculatoare 
1.1.2.1 Înţelegerea şi diferenţierea între diferitele tipuri de calculatoare: 
mainframe calculator, calculator de reţea, minicalculator, laptop şi asistent 
digital personal (PDA) în funcţie de capacitate, viteză, cost, utilizatori tipici. 
 
Mainframe computer 

 
 
 
 
∗ Mainframe computer este un calculator de 

mari dimensiuni, cu putere de calcul şi 
memorie ridicată, care poate opera 
simultan  cu mai multe unităţi de stocare a 
datelor şi poate deservi mai mulţi 
utilizatori.  

 
 

 
Personal Computer  

 
∗ Microcalculatoare de mică putere, cu 

aplicaţii preponderent în domeniul casnic 
şi în cel al aplicaţiilor de birou puţin 
pretenţioase.  
Numele PC (Personal Computer) a fost 

inventat de IBM în 1981. PC realizate de alţi 
fabricanţi, decât I.B.M., sunt compatibile în 
specificaţiile PC-ului tradiţional.  

În zilele noastre, majoritatea PC-urilor 
funcţionează pe baza unui sistem de operare 
numit DOS (Disk Operating System). Acum 
aceste sisteme au evoluat şi s-au diversificat, 
purtând numele de Microsoft Windows 
(diferite versiuni `98, ME, 2000, XP, 2003), 
UNIX sau Linux.  

 
Aplle Mac 

 
Unul din primele PC pentru IBM, 

IBM PC model 5150. 
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Apple Mac este un calculator, dar nu un PC. El 
utilizează un sistem de operare diferit şi necesită 
versiuni speciale ale aplicaţiilor de program (exemplu 
word-processors şi spreadsheets). La nivelul anilor `81 
diferenţele între lumea PC-urilor IBM şi a celor 
produse de Apple erau mari; deşi primele se numeau 
"calculatoare personale", cu greu puteai găsi aparate 
mai impersonale şi mai neprietenoase. Până şi forma 
lor colţuroasă contrasta cu rotunjimile calculatoarelor 
Macintosh. Oricine pornea calculatorul dădea de un 
ecran negru; trebuia să scrii comenzi criptice şi era 
suficient să greşeşti o literă, pentru a fi lămurit cu 
replici pline de înţeles ca "Bad command or file 
name". Calculatoarele Macintosh erau cu totul altfel; 
când porneai aparatul, dădeai de mutra veselă a unui 
Mac. În plus, spre deosebire de PC-uri, calculatoarele 
Apple aveau o interfaţă grafică uşor de folosit, care a 
fost introdusă în sistemul de operare al PC-urilor abia 
de Windows 3.1 (de fapt de la primele versiuni de 
Windows, dar 3.1 a fost una din cele mai populare si 

din care s-a desprins şi “Windows for workgroups”). Diferenţe existente şi la 
nivelul anului 2005, când Apple Mac rămâne tot în fruntea plutonului 
calculatoarelor personale.  

Mai multe informaţii: http://www.apple.com  
 
Calculator de reţea 

O reţea de calculatoare este formată din două sau mai multe calculatoare 
legate împreună. Datele stocate pe un PC pot fi văzute de pe un alt calculator 
conectat la reţea. Trebuie doar să-şi partajeze resursele.  

Prin partejarea unei imprimante, legate la un calculator din cadrul reţelei, 
aceasta poate fi folosită de toate calculatoarele din reţea.  

A trecut timpul când o reţea de calculatoare era apanajul unui specialist, 
acum tot mai mulţi oameni cu bune cunoştinţe de Microsoft Windows pot să 
instaleze şi să configureze o reţea Windows.  

Totuşi dacă vreţi ce este mai bun pentru reţeaua dumneavoastră, la capitolul 
performanţă şi securitate, este bine să apelaţi la un technician calificat şi  
experimentat.  

 
Apple II a fost cel mai  

popular “personal 
computer” din ani 1980 
(Apple I a fost fabricat 

în 1976). 
 

 

 
Motorola 68000-8/1979 
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Ce este laptop şi palmtop computer?  
Laptop computers, este un  calculator mic, portabil alimentat de o baterie, 

care este sursa principală de 
putere. Foloseşte un ecran 
(monitor) special, având cunsum 
mic de putere, TFT, este numit 
şi “Notebook”. Este folosit în 
special de vînzători, pentru 
prezentările care le fac în 
deplasări. Este mai scump decât 

“Desktop computer” echivalent.  
Palmtop este un  calculator care  încape în palmă.  

 
Ce este Personal Digital Assistant (PDA)?  

 
Este un calculator extrem de compact. Utilizează un 

creion special, preferabil unei tastaturi, şi este folosit pentru 
stocarea  şi recuperarea datelor. Este cel mai agreat sistem 
computerizat, multe dintre ele putând fi conectate la internet.  
 

 
1.1.3. Părţile principale ale calculatorului personal 
1.1.3.1 Cunoaşterea părţilor principale ale calculatorului personal: unitatea 
centrală de prelucrare (CPU), hard disk, dispozitive de intrare/ieşire, tipuri de 
memorii. Înţelegerea termenului de dispozitive periferice. 
 Detalierea este făcută la punctul 1.2. 
 
1.1.4. Performanţele calculatorului 
1.1.4.1 Cunoaşterea câtorva factori ce influentează performanţele unui 
calculator: viteza CPU, mărimea memoriei RAM, numărul de aplicaţii în lucru. 

Microprocesoarele sunt alcătuite din mai multe micromodule 
interconectate prin intermediul unor căi de comunicare numite magistrale interne, 
pe care circulă date (instrucţiuni), a căror viteză de deplasare depinde de doi 
factori: 
∗ Lăţimea de bandă reprezintă numărul benzilor de circulaţie a informaţiei; 

deorece pe fiecare bandă circulă un bit, se poate vorbi de lăţimi de bandă de 8, 
16, 32, 64, 128 de biţi transmişi paralel; 

∗ Frecvenţa de tact reprezintă numărul de tacturi (paşi de lucru) pe care poate să-
l facă procesorul în fiecare secundă; se măsura în MHz (megahertzi), acum se 
măsoară în GHz (gigahertzi). 

Microprocesoarele actuale funcţionează pe 32 şi 64 biţi, iar viteza 
(frecvenţa de tact) este între 1,4 – 3,8 GHz. 

Viteza şi mărimea Hard disk-ului: Hard disk-ul este reprezentat prin 
viteza de lucru care este definită prin timpul de acces şi se măsoară în 
milisecunde. Cu cât timpul de acces este mai mic cu atât este mai rapid hard disk-

 

 



Modulul 1 – Conceptele de bază ale Tehnologiei Informaţiei (IT) 

Julien-Liviu Constantinescu 5

ul în a reda datele stocate. Cantitatea datelor care pot fi stocate pe hard disk-uri 
creste continu odată cu apariţia noilor produse. Capacitatea de stocare se măsoară 
în Gigabytes (GBytes). 1 GByte = 1.024 Mbytes. Hard disk-urile au acum 
capacitate maximă de 500 Gb. 

De-fragmenting Files: Pentru a rula acest program clic pe meniul Start, se 
selectează Programs, şi apoi se selectează Accessories / System tools, programul 
de-fragmentation. Este indicat să se utilizeze periodic această opţiune (la 
sfârşitul fiecărei săptămâni de lucru) pentru a menţine viteza de lucru a 
calculatorului. De-fragmentation înlătură spaţiile existente între elementele 
aceleiaşi aplicaţii şi le aduce împreună, astfel încât SO, programele, documentele 
realizate cu acestea şi toate celelalte fişiere vor fi adunate într-un spaţiu cît mai 
mic. Ceea ce duce la creşterea vitezei calculatorului. 

RAM (Random Access Memory) este elementul forte dintr-un calculator, 
fiind factorul determinant în viteza acestuia. Lăţimea de bandă (maxim pentru 
moment 675 MHz), numărul de canale (unul sau două) şi mărimea (32 Mb – 4 
Gb) acesteia dau caracteristica principală în viteza de lucru a calculatorului. Cu 32 
Mb o “râşniţă de cafea” este mult mai rapidă, 128 Mb sunt recomandaţi, iar de la 
256 Mb în sus începe să funcţioneze normal. 

Consideraţii multitasking: sistemul Windows este un  S.O. multitasking, 
adică pot rula mai multe programe simultan. Funcţionarea în timp real a acestora 
este dată de mărimea memoriei RAM şi viteza CPU. 

1.2 Hardware  
1.2.1 Unitatea Centrală de Procesare (CPU –Central Processing Unit) 
1.2.1.1 Înţelegerea funcţiilor Unităţii Centrală de Prelucrare (CPU) în termeni de 
calculele, controlul logic, memoria de lucru, etc. Cunoaşterea faptului că viteza 
CPU se măsoară în MHz şi GHz. 
 Unitatea Centrală de Procesare (CPU – Central Processing Unit) – 
procesorul, se află în interiorul carcasei calculatorului montată pe placa de bază, 
(placa principală dintr-un calculator). 
 
Placă de bază pentru procesor AMD Placă de bază pentru procesor INTEL 
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Cunoscută şi sub numele de motherboard sau mainboard, placa de bază 
este una dintre componentele vitale ale calculatorului, susţinând comunicarea şi 
coordonarea activităţii tuturor componentelor din sistem, motiv pentru care 
constituie o adevărată coloană vertebrală a sistemului. Fizic, ea este acea placă cu 
multe circuite şi prize (sloturi) de diverse forme, la care sunt conectate prin 
cabluri sau prin plantare în sloturi celelalte componente din sistem.  

Principale componente ale plăcii de bază, sunt:  
- chipsetul sistemului şi controlerele – acestea sunt componentele 

"inteligente" ale plăcii de bază, nişte circuite integrate care dirijează traficul de 
informaţii şi coordonează multele dispozitive din calculator. De calitatea 
chipsetului depind performanţele întregului sistem, deoarece el impune tipul şi 
limitele altor componente pe care le va suporta sistemul;  

- magistralele de sistem sunt căile prin care circulă semnalele electrice între 
componente. Aceste căi includ atât circuitele trasate pe placa de bază, cât şi 
diversele sloturi în care pot fi plantate diverse plăci şi circuite integrate. 
Arhitectura magistralelor are o importanţă deosebită în determinarea 
performanţelor sistemului;  

- BIOS-ul (de la Basic Input/Output System - "sistem de bază de 
intrare/ieşire") este un program înscris într-o componentă de pe placa de bază. El 
este cel care intră primul în funcţiune la pornirea calculatorului, permiţând 
utilizatorului să preia controlul asupra dispozitivelor din sistem, şi apoi lansează 
în execuţie sistemul de operare, dacă este unul instalat. Tot în BIOS se pot 
configura anumiţi parametri prin care sistemul să poată folosi mai bine 
dispozitivele hardware din construcţia sa;  

∗ memoria cache este o memorie de capacitate mică dar de foarte mare viteză, 
plasată între procesor şi memoria normală a sistemului. De fiecare dată 
când procesorul are nevoie de o informaţie din memorie, aceasta este 
căutată mai întâi în memoria cache, ceea ce accelerează mult operaţiile 
repetate cu aceeaşi informaţie, în general foarte frecvente;  

∗ resursele sistemului nu sunt dispozitive fizice, dar sunt foarte importante 
deoarece determină modul în care calculatorul îşi organizează accesul la 
zonele de memorie şi la dispozitivele componente, iar pe de altă parte 
configurarea lor permite optimizări şi adaptări ale sistemului la 
dispozitivele incluse în el şi la cerinţele utilizatorului. 
Procesorul  
Procesorul este o componenta vitală pentru orice calculator. Rolul său este 

fundamental, el fiind cel care parcurge programele din calculator, instrucţiune cu 
instrucţiune şi le execută coordonând dispozitivele din sistem, procesând şi 
manevrând datele şi astfel controlând toată activitatea sistemului.  

Procesorul este un circuit integrat care include echivalentul unui număr 
foarte mare de elemente de circuit electronic clasic - tranzistori. El lucrează în 
strânsă colaborare cu placa de bază, pe care este montat într-o mică priză (numită 
şi slot sau socket) specială. În funcţie de tipul acestei prize, o placă de bază poate 
suporta numai anumite tipuri de procesoare, care pot fi montate în acel tip de 
priză. Există multe tipuri de procesoare, dar cele mai cunoscute sunt cele produse 
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de firmele Intel (realizatoarea procesoarelor din familia 80x86, mai popular 
cunoscute prin codurile 286, 386, 486, şi sub marca Pentium I, II, III, IV) şi 
AMD (cu procesoarele din seria K6, iar mai nou cu seriile Athlon şi Duron). 
 Numele procesorului dintr-un calculator şi frecvenţa lui de lucru se pot citi, 
de obicei, în primele rânduri de mesaje afişate la pornirea calculatorului.  

Microprocesorul este componenta electronică ce constituie unitatea 
centrală (UC) a oricărui microcalculator. El este conectat prin intermediul  
magistralelor de comunicaţie la memorie şi la circuitele de interfaţă pentru a 
asigura legătura cu echipamentele periferice.  

Magistrala este un traseu electronic intern prin care sunt transmise 
semnalele dintr-o parte în alta a echipamentului de calcul. Caracteristica de bază a 
magistralei o reprezintă lăţimea sa, astfel, cu cât aceasta este mai mare, cu atât se 
pot transfera mai mulţi biţi simultan, deci mai multă informaţie.  

Microprocesoarele sunt alcătuite din mai multe micromodule interconectate 
prin intermediul unor căi de comunicare numite magistrale interne, pe care 
circulă date (instrucţiuni), a căror viteză de deplasare depinde de doi factori: 

 Lăţimea de bandă – numărul benzilor de circulaţie; deorece pe fiecare 
bandă circulă un bit, se poate vorbi de lăţimi de bandă de 8, 16, 32, 64, 
128 de biţi transmişi paralel; 

 Frecvenţa de tact – numărul de tacturi (paşi de lucru) pe care poate să-l 
facă procesorul în fiecare secundă; se măsura în MHz (megahertzi), 
acum se măsoară în GHz (gigahertzi).  

 
Principali producători de procesoare (pentru IBM PC compatibile) 

  
AMD INTEL 
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Motorola Sun 

1.2.2 Memoria  
1.2.2.1 Înţelegerea diferitelor tipuri de memorii: RAM (Random Access Memory), 
ROM (Read Only Memory) şi diferenţa dintre ele. 
Calculatorul are două categorii generale de memorie: primară şi secundară. 
Memoria primară este memoria fără de care nu ar fi posibilă funcţionarea 
normală a calculatorului actual. Aceasta include memoria în care sunt stocate  
routinele de start-up, programele curente şi datele cu care lucrează acesta. Acestea 
sunt diferitele forme ale memoriei primare: RAM, ROM şi Cache memory. 
Memoria secundară constă în diferite echipamente de stocare a datelor şi 
programelor când calculatorul este închis. Aceste sunt hard drives, floppy drives, 
tape drives, CD drives şi DVD drives. 
Memoria cache (Cache memory) este o memorie  foarte rapidă utilizată de CPU 
în executarea  instrucţiunilor individuale ale programelor, este o memorie de 
capacitate mică dar de foarte mare viteză, plasată între procesor şi memoria 
normală a sistemului. De fiecare dată când procesorul are nevoie de o informaţie 
din memorie, aceasta este căutată mai întâi în memoria cache, ceea ce accelerează 
mult operaţiile repetate cu aceeaşi informaţie, în general foarte frecvente; 
Memoria ROM (Read Only Memory) sau memoria permanentă este un circuit 
integrat ce conţine ansamblul de registre de aceeaşi mărime, ale cărui informaţii 
electronice au fost imprimate pentru totdeauna în interiorul său. ROM nu poate fi 
rescrisă sau ştearsă fiind o memorie inertă. Avantajul principal pe care această 
memorie îl aduce este insensibilitatea faţă de întreruperea energiei electrice.  
Conţinutul memoriei se păstrează chiar şi atunci când nu este alimentată cu 
energie. Memoria ROM conţine programe ce realizează testarea şi iniţializarea 
sistemului de pornire, programe ce verifică părţile componente ale calculatorului 
înainte de activarea sistemului de operare.  
Această memorie este în general utilizată pentru a stoca BIOS-ul (Basic Input 
Output System) unui calculator. În practică, o dată cu evoluţia calculatoarelor, 
acest timp de memorie a suferit o serie de modificări care au ca rezultat 
rescrierea/arderea "flash" de către utilizator a BIOS-ului. Scopul, evident, este de 
a actualiza funcţiile BIOS-ului pentru adaptarea noilor cerinţe şi realizări din 
domeniul hardware ori chiar pentru a repara unele imperfecţiuni de funcţionare.  
În zilele noastre există o multitudine de astfel de memorii ROM (PROM, 
EPROM, etc) programabile prin diverse tehnici, mai mult sau mai puţin 
avantajoase în funcţie de gradul de complexitate al operării.  
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BIOS-ul este un program de mărime mică (< 2MB) fără de care calculatorul nu 
poate funcţiona şi reprezintă interfaţa între componentele din sistem şi sistemul de 
operare instalat. 
 

EEROM şi programator 

 

Memoria RAM (Radom Acces Memory) sau memoria primară, de lucru a 
calculatorului este acea componentă care are rolul de a stoca temporar date 
folosite de calculator în timpul funcţionării sale, după care este necesar ca acestea 
să fie stocate pe un suport ce nu depinde direct de alimentarea cu energie pentru a 
menţine informaţia. Fizic, este vorba de nişte plăcuţe care se montează pe placa de 
bază şi care conţin circuite de memorie.  
 Deoarece memoria RAM se montează pe placa de bază, şi există câteva 
tipuri distincte de arhitectură a plăcuţelor de memorie, orice adăugare sau 
înlocuire de memorie RAM trebuie făcută ţinând cont de ceea ce poate fi montat 
pe placa de bază respectivă. O placă de bază poate suporta numai un anumit tip 
(uneori 2 tipuri, dar nu simultan) de plăcuţe de memorie.  

Orice program lansat în execuţie manevrează diverse date, şi, pe perioada 
procesării acestora ele sunt stocate în circuitele de memorie, care sunt foarte 
rapide în comparaţie cu alte dispozitive de stocare din sistem. Cu cât un sistem are 
mai multă memorie RAM, cu atât are mai mult spaţiu temporar de manevrare a 
datelor, şi poate procesa blocuri mai mari de date, sau poate lucra simultan cu mai 
multe programe. Când memoria RAM ajunge să se umple, sistemul începe să 
funcţioneze mai greu.  

Se poate vedea câtă memorie RAM are un anumit sistem chiar de la 
pornire, când se face un test iniţial al circuitelor de memorie, şi apare un contor 
care avansează rapid pînă la volumul total al memoriei instalate. Un sistem cu 
performanţe medii are astăzi 64 MB de memorie RAM. În lipsa memoriei RAM, 
sau dacă memoria RAM este defectă, sistemul poate refuza să pornească, fapt care 
demonstrează că şi memoria este o componentă vitală a calculatorului.  

Memoria RAM poate fi citită ori scrisă în mod aleator, putându-se accesa o 
singură celulă a memoriei fără ca acest lucru să implice utilizarea altor celule. În 
practică memoria RAM este memoria de lucru a PC-ului şi este utilă pentru 
prelucrarea tempoarară a datelor, după care este necesar ca acestea să fie stocate 
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(salvate) pe un suport ce nu depinde direct de alimentarea cu energie pentru a 
menţine informaţia. 

 

 
 

  Memoria RAM Memoria ROM 

Funcţie  Depozitează programele 
curente (active) şi date lor 

Depozitează anumite rutine 
fixe şi de asemenea  rutinele 
de bootare. 

Volatilitate  

Memoria RAM este 
volatilă: când calculatorul 
este închis conţinutul ei se 
pierde. 

Memoria ROM este non-
volatilă: când calculatorul este 
închis conţinutul ei nu se 
pierde. 

Schimbare a datelor 
Conţinutul memoriei
RAM poate fi schimbat 
sau şters. 

Conţinutul memoriei ROM nu 
poate fi schimbat sau şters. 

 
1.2.2.2 Cunoaşterea unităţilor de măsură folosite pentru memorie: bit, byte, KB, 
MB, GB, TB. Legătura dintre măsurarea memoriei folosite de calculator şi 
mărimea caracterelor, câmpurilor, înregistrărilor, fişierelor şi directoarelor/ 
folderelor. 

 1 Bit = unitatea de măsură în informatică; 
 1 Byte = 8 bit 

KB kilobyte 210 = 1 024 bytes Aproximativ 1.000 bytes 
Mb Megabyte 220 = 1 048 576 bytes Aproximativ 1.000.000 bytes 
Gb Gigabyte 230 bytes Aproximativ 1.000.000.000 bytes 
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Tb Terabyte 240 bytes Aproximativ 1.000.000.000.000 bytes 
1 Byte este, pentru calculator, cantitatea de informaţie echivalentă cu o 

literă de text.  
1 KB înseamnă un text de 1000 de litere, în general mai puţin de o pagină 

de text.  
1 MB poate cuprinde o carte foarte mare; o dischetă are, de pildă, 1,44 MB, 

iar un ZIP-disk are 100 MB.  
1 GB poate cuprinde o bibliotecă de mii de cărţi; un CD are cam 2/3 dintr-

un GB (700 MB), iar hard-diskurile cele mai uzuale la ora actuală au de la zeci 
GB până la sute de GB.  

1 TB este deja un volum enorm de informaţii, dar probabil şi această 
dimensiune va deveni uzuală în viitorul apropiat. 
 Bit - În toate componentele calculatorului, datele şi instrucţiunile sunt 
stocate şi circulă ca unu “1” şi zero “0”. Luate individual unu şi zero  se numesc 
bit. 
 În componentele electronice “1” este stocat într-un comutator electronic în 
poziţia deschisă, iar “0” în poziţia închisă. Pe material magnetic, asemenea 
suprafeţei unui hard disk, “1” este stocat în sensul acelor de ceasornic ale 
câmpului magnetic şi “0” în sensul invers acelor ceasornicului ale câmpului 
magnetic. 
 Argumentul pentru utilizarea doar de “1” şi “0” stă în utilizarea circuitelor 
electronice care folosesc comutatoare care au doar starea închis sau deschis. 
 Denumirea pentru circuitele integrate bazate pe comutatoare este circuit 
digital. Aritmetica bazată pe utilizarea  lui “1” şi “0” se numeşte aritmetică 
binară. 
 Byte - Biţii pot fi grupaţi împreună într-un set de opt. Acest set de opt biţi 
se numeşte byte. 
 ASCII sau American Standard Code for Information Interchange este 
un sistem care reprezintă toate caracterele alfabetului western şi caractere speciale 
într-un singur byte. Un byte este cantitatea de memore necesară stocării unui 
singur caracter. 
 Dar 256 combinaţii posibile a opt biţi nu sunt suficiente pentru a reprezenta 
alt alfabet. A rezultat un nou sistem, numit uni-code, care a fost dezvoltat să 
reprezinte toate alfabetele lumii.  
 Acesta foloseşte  doi byte sau şaisprezece biţi. Cu doi byte, pot fi 
reprezentate 65.536 caractere diferite şi simboluri. 
1.2.3 Dispozitive de intrare 
1.2.3.1 Cunoaşterea câtorva dispozitive principale de introducere a datelor în 
calculator cum ar fi: mouse, tastatura, trackball, scanner, touchpad, light pens, 
joysticks, camera video, microfon, etc. 

Prin intermediul dispozitivelor de intrare, utilizatorul introduce informaţii 
în calculator.  

Printre cele mai cunoscute sunt:  
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Tastatura - reprezintă unul dintre perifericele standard, este cel mai utilizat, 
fiind principalul dispozitiv cu ajutorul căruia se introduc datele în calculator. Este 
inclusă în cadrul minim de dotare al unui calculator. Cu ajutorul tastaturii se pot 
introduce diferite informaţii: date, programe, comenzi, texte.  

Tastatura cuprinde cinci categorii de taste: taste de introducere text 
(alfanumerice), taste numerice, taste de deplasare a cursorului, taste funcţionale, 
taste speciale; pentru tastaturile mai noi exista chiar si taste de navigare pe 
Internet. 

 
Mouse-ul - dispozitiv de intrare, parte integrantă a interfeţei grafice, care 

controlează mişcarea cursorului (pointer) pe un ecran de afişare. Este de 
dimensiune redusă, poate fi deplasat pe o suprafaţă rigidă şi plată, conţine cel 
puţin un buton cu utilizări diferite, în funcţie de programul care trebuie executat. 
Mouse-ul este important pentru interfaţa grafică spre utilizator, deoarece opţiunile 
şi obiectele se pot puncta şi apoi se excută un clic cu butonul mouse-ului. Astfel 
de aplicaţii sunt deseori numite point-and-clic. Mouse-ul este folositor pentru 
programele grafice care permit folosirea sa ca stilou, creion sau pensulă. Exista 
trei tipuri de bază pentru mouse: 

∗ mecanic - are o bilă metalică sau de cauciuc ce se poate roti în toate 
direcţiile mutând corespunzător indicatorul pe ecran, sensul de mişcare 
fiind detectat prin senzorii încorporaţi;  

∗ optic - pentru detectarea miscării se foloseşte o diodă laser; deplasarea se 
face utilizând o suprafaţă specială, dotată cu o grilă. Acest tip de mouse 
răspunde mai rapid şi mai precis decât cele mecanice, dar este şi mult mai 
scump;  

∗ optomecanice -folosesc o combinatie de tehnologii mecanice si optică, 
dar nu necesită suprafeţe speciale.  
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Trackball (bila rulanta) - dispozitiv de intrare ce poate fi considerat un 

mouse asezat pe spate: mutarea cursorului se poate face prin rotirea bilei cu 
ajutorul degetelor sau palmelor. Permite indicarea, selectarea, înserarea şi este 
folosit într-o Interfaţă Grafică cu Utilizatorul (GUI). Avantajul principal faţă de 
mouse este acela că nu necesită o suprafaţă de lucru, putând fi asezat oriunde. 
Deseori este folosit în locul unui mouse pe un calculator portabil (laptop).  

 
Touchpad - este o mica suprafata sensibila la atingere folosita ca dispozitiv de 

punctare pe unele calculatoare portabile. Deplasarea pointerului pe ecran se face 
prin mutarea degetului peste pad.  

Tabletă grafică – tabletă cu suprafaţă sensibilă la atingere folosită ca suprafaţă 
de desen. Deplasarea pointerului pe ecran se face prin deplasarea unui creion 
special pe suprfaţa tabletei. Realizează desene de fineţe (artistice).  

 
Scanner -dispozitiv care poate citi textul sau ilustraţiile tipărite pe hârtie şi 

transforma informaţiile într-o formă pe care calculatorul o poate folosi. Un 
scanner funcţionează prin deplasarea unei matrici de înregistrare asupra 
uneiimagini, adica prin împărţirea sa într-o grilă de puncte şi reprezentarea 
fiecarui punct prin 0 sau 1, în raport de culoarea punctului, alb sau negru. După 
mărime şi posibilitatea de a fi utilizate există:  

¤ scanner de birou - arată ca un copiator.  
Materialul ce trebuie copiat se aşează pe o suprafaţă plană, de sticlă, 
capacul trebuind să fie închis, ca şi la copiator; 
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¤ scanner de mână - are dimensiuni reduse, este mai lent şi este util 

pentru prelucrarea documentelor mici. 
Joystick - maneta care se mişcă în toate direcţiile controlând deplasarea 

pointerului. Este similar cu un mouse, cu deosebire că la mouse mişcarea 
cursorului încetează o dată cu deplasarea, pe când la joystick cursorul continuă să 
se deplaseze în direcţia unde este îndreptat joystick-ul. Este folosit mai ales pentru 
jocurile pe calculator.  

 
 Light pen (creion luminos) - dispozitiv asemănator unui mouse, care 
foloseşte un detector sensibil la lumină pentru selectarea obiectelor de pe un ecran 
de afişare prin punctarea directă;  

 
 

 Bar code reader (Cititor cod de bare) – Codul de bare este un şablon 
format din linii verticale şi spaţii cu grosimi diferite care reprezintă date. Cititorul 
cod de bare este un dispozitiv care citeşte şi interpretează codul de bare şi 
introduce datele în calculator. 

   
 

Microfon - folosit pentru a înregistra diverse sunete pe calculator, 
conectat la placa de sunet. Este utilizat la telefonia prin Internet si la introducerea 
verbala a comenzilor. 
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1.2.4 Dispozitive de ieşire 
1.2.4.1 Cunoaşterea celor mai uzuale dispozitive de ieşire pentru afişarea 
rezultatelor procesării realizate de calculator, de exemplu diferite VDU’s – 
unităţi de afişare video, ecran sau monitor, cele mai uzuale imprimante, plotter, 
difuzoare, sintetizatoare de voce, etc. Unde şi cum sunt aceste dispozitive folosite. 

Extragerea datelor se face prin utilizarea unor dispozitive de ieşire 
specializate care pot prezenta rezultatele într-o  forma inteligibilă, pe display, pe 
suport de hârtie sau acustic, agreată de beneficiar.  

Monitor - numit şi VDU - Video Display Unit este dispozitivul standard 
de iesire. Constructiv, există monitor:  
 cu tub catodic - cel mai folosit tip de monitor, deşi ocupă mult spaţiu. Imaginea 

sa se formează similar cu aceea de pe ecranul televizorului şi anume pe 
suprafaţa unui tub cu raze catodice;  

 
 cu cristale lichide (LCD - Liquid Crystal Display) - cu ecrane ce utilizează 

doua straturi de material polarizat, cu o soluţie de cristale lichide între ele, care 
la trecerea unui curent electric, se aşează astfel încât să oprească trecerea 
luminii.  

 
Calitatea unui monitor este determinata de: 

 mărime - dimensiunea diagonalei, măsurată în ţoli (1 ţol(inch) = 2,54 cm);  
 rezoluţie - măsurată în pixeli (puncte de imagine): cu cât rezoluţia este mai 
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mare, cu atât creşte calitatea;  
 frecvenţa - măsurată în Hertz, arată de câte ori pe secundă se generează pe 

ecran o nouă imagine, deci o rezoluţie crescută înseamnă o calitate crescută;  
 aspectul ergonomic - se referă la cantitatea de radiaţii emise de către calculator, 

cunoscându-se faptul ca lucrul îndelungat la calculator provoaca disconfort 
ocular. 
Display screen (ecran de afişare) reprezintă ecranul de afişare al unui monitor 

propriu-zis; cele mai multe funcţioneaza folosind un tub catodic;  
Imprimanta - dispozitiv care afişează pe hârtie texte sau ilustraţii. În funcţie 

de tehnologia de tipărire utilizată, imprimantele pot fi:  
 cu pini sau matriciale - crearea caracterelor se face prin alaturarea unor 

puncte separate, obţinute prin lovirea pinilor (ace mici) pe o bandă 
tuşată. Este necesară o hârtie specială, este ieftină, deosebit de 
zgomotoasă;  

 
 cu jet de cerneala - caracterele sunt formate din puncte obţinute prin 

stropire cu cerneală prin duze speciale. Se foloseste hârtie normală, are 
cost mediu şi e mai puţin zgomotoasă. Calitatea imaginii depinde, în 
afară de calitatea hârtiei, de rezoluţie (numar dre puncte pe inch, 
măsurată în dpi = dots per inch), viteza de lucru (pagini/minut) şi de 
capacitatea de colorare; 

 
 laser - foloseste aceeaşi tehnologie ca si copiatoarele: pentru imprimare 

utilizeaza toner şi hârtie normală. Execută cele mai bune lucrari. 
 

Laser monocrom Laser color 
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Există diferite caracteristici ale imprimantelor.  
Cele mai importante sunt: 

 calitatea imprimarii sau rezoluţia imprimantei, exprimată prin numărul 
de puncte tipărite pe inch; 

 viteza exprimată prin numărul de caractere tiparite pe secundă sau 
numarul de pagini tipărite pe minut; 

 modalitatea de alimentare cu hârtie; 
 zgomotul din momentul tipăririi, se măsoară în decibeli.  

Date comparative la diferitele tipuri de imprimante 
  Dot matrix Inkjet Laser 

Cost iniţial  Mic Mediu Mare 
Cost per pagină  printată  Mic Mare Mediu 
Viteză Mic Mediu Mare 
Volum  Nu Nu Da 
Nivel de zgomot  Mare Mic Mic 
Calitatea imprimării  Mic Mediu Mare 
Imprimare grafică  Nu Da Da 
Imprimare color  Nu Opţional Opţional 
Sursa imprimării  Ribbon cu cerneală Cerneală Toner pudră 

 
Plotter-ul (trasatorul) - dispozitiv special pentru trasarea pe hârtie a unor 

planuri sau desene tehnice, în funcţie de comenzile unui calculator folosind 
peniţe;  
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Boxe (difuzoare), căşti - sunt folosite ca dispozitive de iesire pentru sunet. 

Sunt legate la placa de sunet. 

            
 
1.2.5 Dispozitive de Intrare/Ieşire 
1.2.5.1 Cunoaşterea dispozitivelor de intrare/ieşire, cum ar fi: modem, touch 
screen. 

Modem-ul -dispozitiv care permite calculatorului să transmită date prin 
liniile telefonice. Informaţiile prelucrate de calculator sunt stocate digital, în timp 
ce informaţiile transmise prin liniile telefonice sunt transmise sub formă de unde 
analogice. Modem-ul face conversia datelor dintr-o formă în alta;  

 
Touch Screen - tip de ecran de afişare, acoperit cu o folie transparentă 

sensibilă la atingere, punctarea elementelor de pe ecran făcându-se cu degetele.  
Acest aspect poate fi considerat ca un avantaj (interfaţă naturală), dar şi 

dezavantaj, punctarea cu acurateţe fiind imposibilă. 
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1.2.6 Dispozitive de stocare a memoriei 
1.2.6.1 Compararea principalelor tipuri de dispozitive de stocare a datelor în 
funcţie de viteză, cost, capacitate, de exemplu hard disk intern/extern, cartuşuri, 
dischete, disc zip, CDROM, etc. 

Hard disk (disc fix)  
Hard-disk-ul (sau discul dur) este un dispozitiv de memorie permanentă, 

pe care datele sunt stocate în fişiere pe termen lung, chiar şi după ce calculatorul 
este oprit. El conţine un disc magnetic pe care se înscriu date în format digital. 
Este montat în cutia calculatorului şi de regulă nu este nevoie să fie scos din cutie 
pentru utilizarea normală. Există şi hard-disk-uri portabile, care pot fi conectate la 
calculator prin una din mufele din spatele cutiei sau prin conectori speciali, dar 
acelea sunt mai rar folosite. Într-un calculator pot fi folosite simultan mai multe 
hard-disk-uri.  

Capacitatea unui hard-disk este foarte mare în comparaţie cu a altor 
dispozitive de stocare a datelor. La ora actuală, un calculator cu performanţe 
medii are nevoie de un hard-disk de circa 40 GB, dar cele mai mari hard-disk-uri 
existente ajung la 500 GB, şi în câţiva ani vom vedea şi hard-disk-uri de TB. 
Poate fi importantă şi viteza de rotaţie a discului, de care depinde viteza de 
localizare a datelor pe disc. Într-un sistem folosit intens pentru prelucrarea unui 
volum mare de date, adesea este mai important ca hard-disk-ul să fie rapid, decât 
să fie mare.  

Dintre toate unităţile de disc din calculator, capabile să păstreze pe ele date 
sub formă de directoare (sau foldere) şi fişiere, hard-disk-ul este cel mai 
important, deoarece pe hard-disk se instalează sistemul de operare al 
calculatorului, astfel încât calculatorul să poată porni şi funcţiona independent. 
Tot pe hard-disk sunt stocate programe şi date de lucru curent.  

La nivel fizic, sunt organizate ca zone circulare concentrice numite piste, 
fiecare împărţite la rândul lor în câte 12 arce numite sectoare.  

Caracteristicile tehnice care determină viteza unui hard disk sunt:  
 timpul de acces la date - timpul necesar pentru accesul la un sector;  
 viteza de rotaţie  - cu cât viteza de rotaţie este mai mare, cu atât accesarea 

datelor se realizeazâ mai rapid;  
 viteza de transmisie a datelor - cantitatea de informaţii citite într-o secundă;  
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Diagrama reprezintă pistele (verde) şi sectoare (zona 
roşie triunghiulară), aşa arată discul formatat şi gata 
de acumulare a datelor. 
 

 
Hard disk intern 

Secţiune 
HDD  

Hard disk extern 
       

Hard disk-ul extern este un hard disk care poate fi detaşat de la calculator 
fără a necesita desfacerea acestuia, el fiind situat într-un sertar al calculatorului 
care are conectori la magistrala de date a calculatorului.  

CD-ROM (Compact Disc Read Only Memory) - DVD-ROM (Digital 
Versatile Disk Read Only Memory) tip de disc optic ce permite stocarea unei mari 
cantităţi de date (700 MB CD-ROM, 4,3 sau 8,6 GB DVD-ROM simplu sau dublă 
faţă), datele se inscripţionează cu un aparat special şi nu mai pot fi şterse sau 
modificate.  
 
 

 
CD-ROM DVD-ROM 

 
 

 
Din punctul de vedere al posibilităţii de imprimare sunt două categorii:  

 CD-R - DVD-ROM +R –R imprimabile o singura dată;  
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 CD-RW - DVD-ROM +R –R RW imprimabile de mai multe ori.  
 Disc ZIP - dispozitiv cu capacitatea de memorare de 100-300 Mb; 
 Disk Jaz - dispozitiv cu capacitate de memorare de până la 1Gb;  
 Floppy disk (discheta) -disc magnetic flexibil, portabil, cu timp de acces 

mare si capacitate mică. Se folosesc tot mai puţin, datele nu se pot păstra 
timp îndelungat în siguranţă. Poate memora, în general, 1,44 Mb de 
informaţii. Pentru a putea lucra cu discheta aceasta va trebui iniţial 
formatată. (De obicei, atunci când sunt cumparate, dischetele sunt 
formatate) – nu se mai fabrică.  

 
Datorită capacităţii mari de stocare, CD-urile sunt cele mai bune medii de 

stocare pentru aplicaţiile multimedia. Calculatoarele folosite pentru aceste 
aplicaţii sunt mai scumpe deoarece trebuie echipate astfel încât să permită 
prezentarea de texte, grafică, video, animaţie şi sunet. Aceste calculatoare se 
numesc PC-multimedia şi au caracteristicile:  

 permit folosirea de simboluri grafice; 
 permit folosirea de sunete; 
 pot fi rulate jocuri; 
 pot fi ascultate CD-uri cu muzica; 
 permit folosirea boxelor; 
 permit folosirea microfoanelor. 

Termenul de multimedia desemnează o metodă de prezentare a informaţiei 
pe un calculator, folosind mai multe metode: text, imagine grafică, sunet, imagine 
video etc.  

Programele multimedia sunt folosite la:  
 prezentări; 
 materiale pentru pregatire pe calculator: Calculator based training 

(CBT); 
 jocuri; 
 publicitate; 
 aplicaţii pentru afaceri. 

 
1.2.6.2 Înţelegerea scopului formatării unei dischete 
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Formatarea unei dischete este necesară pentru ca discheta respectivă să 
fie compatibilă cu sistemul de operare folosit.  

Prin formatare, sistemul de operare şterge toate informaţiile legate de 
gestiunea suportului, testează şi eventual marchează zonele defecte.  
 
1.3 Software  
1.3.1 Tipuri de software 
1.3.1.1 Înţelegerea diferenţelor dintre sisteme de operare software şi aplicaţii 
software. Înţelegerea motivelor pentru care există diferite versiuni de programe. 

Un sistem de calcul nu poate să prelucreze date fără să fie programat. Un 
program constă într-o succesiune de instrucţiuni ce converg către soluţia 
problemei ce trebuie să fie rezolvată.  

Există două categorii de programe:  
 sisteme de operare – care coordonează modul în care lucrează 

componentele sistemului şi oferă asistenţă în funcţionarea programelor 
de aplicaţii.  
Ele alcătuiesc softul de bază şi constau în programe de nivel jos (low 
level) care interacţionează cu calculatorul la nivelul său de bază. Sunt 
proiectate astfel încât să faciliteze utilizarea eficientă a resurselor 
sistemului de calcul şi să ofere instrumente pentru dezvoltarea şi 
execuţia programelor aplicaţie. Aceste programe sunt elaborate pentru 
anumite tipuri de sisteme de calcul şi nu se pot folosi pe alte tipuri. Ele 
sunt furnizate de către producatorii sistemelor de calcul sau de către 
firme specializate;  

 programe de aplicaţii - destinate rezolvării unor probleme specifice 
unei aplicaţii. Alcătuiesc software de aplicaţii. Aceste programe 
efectuează prelucrări ale datelor, în concordanţă cu cerinţele 
informaţionale necesare; fiind realizate în principal de către firme 
specializate de software.  

1.3.2 Sisteme de operare  
1.3.2.1 Înţelegerea funcţiilor principale ale unui sistem de operare şi cunoaşterea 
câtorva tipuri de sisteme de operare.  

Sistemul de operare (SO) - ansamblu de proceduri manuale şi module de 
program de sistem prin care se administrează resursele sistemului de calcul 
(procesoare, memorie, periferice, informaţii) ce asigură utilizarea eficientă, în 
comun a acestor resurse şi oferă utilizatorului o interfaţă cât mai prietenoasă 
pentru utilizarea sistemului de calcul.  

Asadar, sistemul de calcul poate fi considerat ca reprezentând interfaţa 
dintre componentele hard si utilizator.  
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Pentru a raspunde rolului de interfaţă hardware - utilizator, majoritatea 

sistemelor de operare sunt organizate pe două nivele:  

 fizic - mai aproape de harware cu care interferează printr-un sistem de 
întreruperi;  

 logic - mai apropiat de utilizator, interferând printr-un sistem de 
comenzi, limbaje de programare, utilitare.  

Corespunzator acestor două niveluri, sistemele de operare cuprind în 
general, două categorii de programe:  

 de comandă si control pentru coordonarea si controlul tuturor 
funcţiilor (procese de intrare/iesire, execuţia întreruperilor etc.);  

 de servicii (prelucrări) -executate sub supravegherea programelor 
sale de aplicaţie. 

Principalele funcţii ale unui sistem de operare sunt:  
∗ gestiunea lucrărilor - oferă posibilităţi de pregatire şi lansare în 

execuţie a programelor de aplicaţie. 
Pentru aceasta, sistemul de operare trebuie să dispună de:  

- un editor de texte, pentru introducerea şi modificarea unui 
program sursă (program scris într-un limbaj de programare);  

- un translator pentru limbajul de programare folosit (asamblor, 
compilator, interpretor), pentru traducerea instrucţiunilor din 
programul sursă într-un limbaj recunoscut de sistemul de calcul  
(program obiect);  

- un editor de legături pentru realizarea unei legături între 
modulele obiect în vederea construirii structurii pe segmente, 
necesare execuţiei programelor (program direct executabil).  
Acesta se încarcă în memorie de către componenta sistemului de 
operare numită încărcător, şi din acel moment execuţia poate 
avea loc.  

∗ gestiunea resurselor - identificarea programelor care se executa, a 
necesarului de memorie, a dispozitivelor periferice si a cerintelor privind 
protecţia datelor;  
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∗ gestiunea fişierelor - realizează separarea fişierelor încărcate în 
memorie si grupează fişierele pe diferiţi utilizatori;  

∗ facilităţi puse la dispoziţia utilizatorului - referitor la compresia 
datelor, sortarea, interclasarea, catalogarea şi întreţinerea bibliotecilor 
prin programele utilizator disponibile;  

∗ planificarea execuţiei lucrărilor - după anumite criterii (timp de 
executie, priorităţi etc.), astfel încât unitatea centrală să fie utilizată 
eficient;  

∗ coordonarea execuţiei simultane a mai multor programe - prin 
urmărirea modului de executare a instrucţiunilor, depistarea si tratarea 
erorilor, lansarea în execuţie a operaţiilor de intrare/iesire;  

∗ asistarea execuţiei programelor de către utilizator - printr-o interfaţă 
prietenoasă, atât la nivel hardware, cât si la nivel software.  

Din cele mai cunoscute sisteme de operare se pot aminti: Windows (95, 98, 
NT, Me, 2000, XP, 2003), Mac Operating System, Linux, Unix, Novell. 
 1.3.3 Aplicaţii software 
1.3.3.1 Listarea câtorva aplicaţii soft, utilizarea lor, de exemplu programe de 
prelucrare a textelor, programe de calcul tabelar, baze de date, programe pentru 
contabilitate, programe de prezentare, programe de tehnoredactare şi aplicaţii 
multimedia. 

Prelucrarea automată presupune ca alături de aceste două componente să 
mai fie necesare programele de aplicaţie şi datele de prelucrat.  
 Un program constituie o succesiune de comenzi pe care calculatorul le 
poate interpreta şi care, ca urmare a execuţiei, pot avea un anumit efect, de ex: 
afişarea unor informaţii selectate într-o anumită formă de prezentare, pe ecranul 
monitorului sau tipărirea acestora pe hârtie, listată la imprimantă.  
 Pentru calculator, un program este inteligibil doar sub forma unui şir de 
instrucţiuni reprezentate prin coduri binare. De exemplu, pentru a programa 
calculatorul să adune numerele 181 şi 207, el trebuie să execute şirul de 
instrucţiuni : 01101001 00110100 10110101 11001111.  
 Acesta este limbajul cod-maşină, singurul pe care procesorul calculatorului 
îl poate înţelege şi executa.  
 Pentru un programator, scrierea unui program în acest cod este extrem de 
dificilă, de aceea se folosesc limbaje de programare care permit specificarea 
instrucţiunilor într-un format mai clar şi mai uşor de controlat.  
 Un program se scrie astfel ca o succesiune de linii de text, fiecare dintre ele 
stabilind operaţiuni care trebuie efectuate de procesor, pas cu pas, după un 
algoritm logic, pentru a se ajunge la rezolvarea programată a problemei. Acest şir 
de linii de text, se numeşte program sursă şi pentru ca un calculator să-l poată 
înţelege şi executa, programul-sursă trebuie compilat cu ajutorul unui program 
special numit compilator, care traduce în cod-maşină liniile de text scrise în 
limbajul de programare. Rezultatul compilării este programul executabil propriu-
zis, care poate fi înţeles şi executat de procesor.  
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Pentru ca atât programele cât şi datele folosite de un calculator să poată fi 
gestionate atât în memoria acestuia cât şi pe suporturi de memorie externă 
nevolatilă, este nevoie ca acestea să fie organizate sub formă de fişiere.  

Aplicaţiile informatice sunt reprezentate de acele programe ce sunt realizate 
pentru utilizatori cu scopul de a folosi calculatorul într-o problemă specifică şi 
pentru a îndeplini o anumită sarcină (procesare de text, facturare, DTP, aplicaţii 
grafice).  

Există diferite programe, fiecare având o functie specifică, de exemplu:  
Aplicaţii Nume Funcţie 

Word 
processor  

OpenOffice.org 
Writer 
StarWriter, 
KWord 
Microsoft Word
Lotus Ami Pro 
Corel 
WordPerfect 

Cu aceste programe se pot accesa informaţiile 
sub forma de text, având posibilitatea de 
editare, salvare, imprimare a documentului 

Spreadsheet  

OpenOffice.org 
Calc 
StarCalc, 
KSpread 
Microsoft Excel
Quattro Pro 
Lotus 123 

Aceste programe permit manipularea datelor 
numerice existente în tabelele de calcul 

Presentation  

OpenOffice.org 
Impress 
StarImpress 
KPresenter 
Microsoft 
PowerPoint 

Create slide shows, lectures, seminars and other 
types of presentation. 

Database  
Sybase, MySQL
Microsoft 
Access 

Aceste programe organizează colecţii mari de 
date pentru ca informaţia să fie disponibilă 
utilizatorului prin realizarea interogărilor şi a 
extragerilor de date. 

Email client  

Evolution, 
KMail 
Microsoft 
Outlook 

Cu ajutorul acestor programe se pot trimite 
mesaje şi comunica cu diferite persoane 
indiferent de localizarea geografică a acestora 

Web browser  

Mozilla, 
Netscape 
Microsoft 
Internet 

Cu ajutorul acestor programe se pot accesa 
diferite pagini pe Internet 
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Aplicaţii Nume Funcţie 
Explorer 

Desktop 
publishing 
DTP  

Microsoft 
Publisher 
Page Maker 

DTP este similar procesorului de text, excepţie
că acceptă documente de dimensiuni mari şi 
complexe din punct de vedere al graficii şi 
diagramelor 

Web 
development  

Dreamweaver 
Microsoft 
FrontPage 

Crează pagini de web, site-uri care pot fi citite 
de web browser 

Graphics and 
imaging  

The GIMP 
Adobe 
Photoshop 

Crează şi manipulează imagini grafice, 
stochează imagini în diferite formate 

Aşadar, dintre aplicaţiile software care pot fi folosite la birou sau acasă se 
pot enumera:  

∗ Program de procesare text: Word, WordPerfect, AmiPro;  
∗ Program de calcul tabelar: Excel, Lotus 1-2-3; 
∗ Program de baze de date: Access, Filemaker Pro;  
∗ Program de prezentări: PowerPoint, Freelance; 
∗ Program de poştă electronică;  
∗ Program der navigare pe Internet; 
∗ Program de contabilitate; 
∗ Program de salarii.  

1.3.4 GUI (Interfaţa Grafică cu Utilizatorul) 
1.3.4.1 Înţelegerea termenului de Interfaţă Grafică cu Utilizatorul (GUI) . 

Interfaţa grafică cu utilizatorul (GUI - Graphical User Interface).  
Un program ce utilizează o interfaţă grafică. Utilizează de obicei, un sistem 

de operare bazat pe ferestre. Acest program afişează în ferestrele de pe ecran 
meniuri, simboluri, suprafeţe de lucru şi ferestre pentru aplicaţii, dispozitive 
grafice folosite în interacţiunea cu un calculator, pictograme, butoane, casete de 
dialog etc, iar utilizatorul controlează aceste ferestre cu ajutorul mouse-ului. 
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Avantajele folosirii GUI sunt:  

 interacţiune cu calculatorul mai uşoară şi mai eficientă pentru 
utilizator; 

 simplificare a instrucţiunilor complexe realizată cu ajutorul 
pictogramelor şi meniurilor;  

 iniţiere intuitivă a comenzilor către calculator; 
 programele şi fişierele sunt mai usor de mânuit şi organizat;  

Componentele de bază ale interfeţei grafice cu utilizatorul sunt: 
 indicator sau punctator (în general arată ca o săgeată sau ca un l); 

dispozitiv de punctare, un mouse sau un trackball, care permite 
selectarea obiectelor de pe ecran;  

 pictograme (icons), mici desene care reprezintă comenzi, fişiere sau 
ferestre, ce pot fi activate cu ajutorul mouse-ului; 

 desktop - zona de pe ecran unde se află pictogramele;  
 ferestre (windows) - zone ale ecranului în care se pot executa activităţi 

diferite;  
 meniuri (Menus) conţin comenzile care se pot selecta pentru a fi 

executate. 
1.3.5 Dezvoltarea sistemelor 

Înţelegerea modului în care sistemele sunt realizate. Cunoştinţe despre 
procesele de cercetare, analiză, programare şi testare folosite în dezvoltarea 
sistemelor de calculatoare. 
Etapele standard ale realizării unui program sunt:  

 Semnalarea necesităţii unui program-studiu de fezabilitate. Realizarea unui 
studiu pentru a vedea cerinţele, condiţiile pe care trebuie să le îndeplinească 
programul (etapa de analiză);  
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 Proiectarea programului (design) - realizarea bazelor de date, stabilirea 
funcţiilor necesare prelucrărilor;  

 Realizarea programului - etapa de programare (programming);  
 Testarea programului (testing): în această etapă programul este implementat 

în paralel cu cel deja existent sau se realizează testarea lui în cadrul unei 
secţii sau a unui departament;  

 Implementarea programului, odată testat si eventual îmbunătăţit, programul 
este gata pentru implementare, de data aceasta în totalitate, fără a mai 
necesita un alt program în paralel;  

 Verificare - studierea modului în care programul respectiv răspunde tuturor 
cerinţelor beneficiarului;  

 Intreţinere: actualizare, modificare în funcţie de schimbarea condiţiilor 
reale.  

1.4 Reţele de Informaţii  
1.4.1 LAN şi WAN  
1.4.1.1 Cunoaşterea definiţiilor reţelelor de domenii locale (LAN) şi a reţelelor de 
domenii generale (WAN). Înţelegerea noţiunilor client/server. 

Reţea (Network) - grup de două sau mai multe calculatoare conectate 
împreună.  

 
Calculatoarele dintr-o reţea sunt numite noduri.  
În funcţie de aria de întindere, retelele se pot clasifica în:  

 Local Area Network (LAN) - reţea locală în care calculatoarele 
sunt localizate aproape unele de altele, în aceeaşi întreprindere sau 
clădire;  

 Metropolitan Area Network (MAN) - reţea metropolitană, se 
întinde pe teritoriul unui oras sau a unui spaţiu aglomerat;  

 Wide Area Network (WAN) reţea de largă acoperire: comunicare 
între calculatoarele aflate la o distanţă foarte mare unele de altele 
(chiar în altă ţară);  

 Global Area Network (GAN) - reţea globală, este reţeaua care 
cuprinde toată lumea, legând între ele calculatoarele de pe întreg 
globul.  
Cea mai renumită reţea GAN este Internetul.  

Pentru a clasifica tipurile de reţele se pot folosi mai multe criterii, printre 
care:  

Arhitectura determină clasificarea reţelelor în:  
 reţele punct la punct (peer to peer) - fiecare staţie de lucru are 

capabilităţi şi responsabilităţi echivalente (fiecare calculator are 
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acces la resursele, programele, bazele de date aflate pe celelalte 
calculatoare);  

 reţele client/server - fiecare calculator este fie client, fie server şi 
anume fiecare calculator este conectat la un calculator central de 
unde accesează aplicaţiile de care are nevoie şi pe care le 
foloseşte, calculatorul acela numindu-se server, calculatoarele 
care realizează cererile serverului poartă denumirea de client.  

 
 
Există reţele în cadrul cărora staţiile de lucru nu sunt constituite decât din 

monitoare şi tastatură fără a avea un hard propriu, ele transmiţând toate datele 
serverului, fără a face nici o operaţiune proprie în afara consultării/încărcării 
datelor de la monitor/tastatură. Acestea poartă denumirea de terminale 
neinteligente. In cazul în care acestea dispun de procesor propriu şi fac o serie de 
operaţii cu resursele proprii poartă denumirea de terminale inteligente.  

Aşadar:  
 terminalul inteligent este un terminal care deţine capacitate 

proprie de procesare şi care poate prelua o parte din instrucţiunile 
de procesare de la alt echipament;  

 terminal neinteligent este un terminal care nu deţine capacitate 
proprie de procesare şi care funcţionează ca un mod de accesare la 
calculatorul principal sau la alt echipament.  

Tipologia -aranjarea geometrică a sistemului de calculatoare.  
Conform acestui criteriu sunt cunoscute reţelele:  
magistrala (bus) - calculatoarele sunt aşezate analog cu locurile dintr-un 
autobus;  
stea (star) - aşezare sub formă de stea a calculatoarelor;  
inel (ring) - calculatoarele sunt aşezate în cerc.  
Protocolul - set de reguli şi semnale pe care calculatoarele din reţea le 

folosesc pentru a comunica. Unul dintre cele mai importante protocoale pentru 
reţele LAN este numit Ethernet.  
1.4.1.2 Cunoaşterea unor avantaje ale lucrului în reţea: folosirea comună a 
imprimantei, aplicaţiilor, fişierelor din reţea. 

Sunt multiple avantajele utilizării calculatoarelor în reţea.  
Dintre cele mai importante pot fi enumerate:  

 permite partajarea utilizării resurselor indiferent de localizarea lor 
fizică;  
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 permite accesul programelor de la distanţă, utilizatorii având la 

dispoziţie ultimele versiuni ale acestora;  
 permite accesarea bazelor de date de la distanţă;  
 realizează o cumunicare mai rapidă între oameni, comunicare ce 

se poate realiza sub formă de text, sunet sau imagine;  
 se pot realiza videoconferinţe utilizate pentru educaţia la distantă; 
 posibilitatea pentru anumite persoane de a lucra acasa 

(teleworking), în funcţie de timpul disponibil; 
 reducerea costului etc. 

1.4.2 Intranet, Extranet 
1.4.2.1 Înţelegerea noţiunii de Intranet şi a diferenţei între Intranet şi Internet. 

Intranetul este o reţea de comunicare asemănătoare Internetului, ce 
utilizează aceleaşi instrumente, în special browser-ele www.  

Cuvântul Intranet este format din prefixul intra corespunzător termenului 
interior si a termenului net ce este folosit, în general, pentru termenul de reţea. 
Diferenţa dintre Internet si Intranet este aceea că reţeaua Intranet este o reţea 
privată şi internă a unei companii. Există diferite definiţii care afirmă faptul că o 
reţea Intranet poate fi conectată la Internet sau poate folosi Internetul, în timp ce 
alte definiţii subliniază importanţa unei separări totale de Internet, acestea fiind 
protejae de bariere (firewalls).  
1.4.2.2 Înţelegerea noţiunii de Extranet şi a diferenţei între Intranet şi Extranet. 

Extranet este format din prefixul extra corespunzător termenului exterior 
şi a termenului net ce este folosit, în general, pentru termenul de reţea. Extranetul 
este folosit de obicei în exterior cu scopul de a îmbunătăţi comunicarea între 
diferite organizaţii, clienţi, fără a prejudicia securitatea electronică.  

Extranetul este o extensie a unei reţele Intranet, în mod special pe Word 
Wide Web, ce permite comunicarea între anumite instituţii şi a oamenilor din 
această reţea Extranet, în cele mai multe cazuri oferind un acces limitat la reţeaua 
Intranet a acestor organizaţii.  

Diferenţa între Extranet si Internet consta în aceea ca Extranetul este o reţea 
exterioară corespunzătoare anumitor firme, reţea ce permite si accesul limitat la 
reţeaua Intranet a acestor firme, pe când Internetul nu permite accesul la reţeaua 
Intranet a firmelor.  

1.4.3 Internet 
 1.4.3.1 Înţelegerea termenului “Internet” şi a principalelor sale utilizări. 

Internetul este:  
 un sistem cu o dezvoltare foarte rapidă care cuprinde calculatoare 
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interconectate şi care facilitează serviciile de transfer de date cum ar fi 
poşta electronică, Word Wide Web, transferul de fişiere şi de ştiri.  

 reţea globală de calculatoare care leagă guverne, universităţi, companii 
şi multe alte reţele şi utilizatori;  

 reţea globală ce conectează mai mult de 2 milioane de calculatoare, 
numărul acestora fiind în continuă creştere.  

Spre deosebire de serviciile online care sunt controlate în mod central, 
Internetul este descentralizat prin însuşi modul său de proiectare.  

Fiecare calculator din Internet numit gazdă sau host este independent.  

1.4.3.2 Înţelegerea termenului de World Wide Web (www) şi a diferenţei între 
acesta şi Internet  

Cele mai importante servicii oferite de Internet sunt:  
1. Word Wide Web (WWW) - serviciul multimedia, este un sistem de servere 

Internet care permite lucrul cu documente formatate special, într-un limbaj 
numit HTML (Hyper Text Markng Language) ce permite grafică şi legături 
hypertlink;  

Acest serviciu oferă posibilitatea accesului la o cantitate imensă de 
informaţii, fapt care duce la necesitatea stabilirii unei metode de selectare a 
datelor care ne interesează, cerinţă îndeplinită prin folosirea motoarelor de 
căutare.  

Un motor de căutare este un program care permite utilizatorilor să găsească 
diverse informaţii pe Internet.  

În sens mai larg poate fi definit ca program care găseşte informaţia cautată 
într-o bază de date.  

Cele mai cunoscute motoare de căutare sunt:  
 www.google.com; 
 www.yahoo.com; 
 www.altavista.com; 
 www.hotbot.com; 
 www.alibaba.com; 
 www.infoseek.com; 
 www.lycos.com.  

 
2. E-mail - poşta electronică pe Internet;  
3. Chat - conversaţie pe Internet prin introducerea textelor;  
4. Newsgroup - conţine ultimele noutăţi pe o anumită temă; 
5. ftp - serviciul pentru copierea fişierelor sau programelor de pe Internet pe 

calculatorul propriu.  
1.4.4 Reţeaua telefonică şi calculatoarele 
1.4.4.1 Cunoaşterea folosirii reţelei telefonice în domeniul calculatoarelor. 
Înţelegerea termenilor PSTN (Public Switched Telephone Network), ISDN 
(Integrated Services Digital Network), ADSL (Asymetric Digital Subscriber Line) 

Între calculatoarele legate la Internet se pot schimba date şi informaţii 
folosind unul dintre serviciile amintite prin reţele cablate şi prin satelit, numite 
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datahighway (magistrale de date).  
Pentru a se executa o conectare la Internet (folosind o linie telefonică) este 

nevoie de:  
 Modem - care să transforme informaţiile transmise de calculator în semnale 

electrice şi invers.  
Aceste informaţii se transmit prin linia telefonică până la firma care oferă 
legatura la Internet (Internet Service Provider sau Providerul de Internet) 
care oferă accesul la Internet;  

 Linie telefonică prin intermediul căreia se va realiza conectarea;  
 Providerul de Internet (ISP Internet Service Provider) este cel care deţine 

un contract de oferire a serviciilor de Internet şi care oferă posibilitatea 
accesării Internetului cu plata serviciilor doar până la sediul acestuia.  
Chiar dacă se accesează pagini de Internet de la mare distanţă, se plăteşte ca 
şi când totul s-ar află la sediul firmei provider;  

 Browser de web - programul folosit la vizualizarea paginilor în format 
html;  

 Program de poştă electronică - folosit la trimiterea şi primirea de mesaje 
scrise;  

 Program de telecomunicaţii - utilizat la realizarea teleconferinţelor.  
Pentru conexiunea la Internet prin cablul telefonic se pot folosi mai multe 

tipuri de conexiuni:  
 Public Switched Telephone Network (PSTN) este reţeaua 

telefonică, construită pentru a transmite sunete, în format analogic. 
Pentru a realiza conexiunea calculatorului la reţeaua PSTN este 
nevoie de modem;  

 Integrated Services Digital Network (ISDN) este un standard 
mondial pentru transmiterea digitală de semnal telefonic şi servicii de 
date către utilizatori particulari, şcoli şi birouri. Transmite date în 
semnal digital nemaifiind necesar modemul;  

 Asymetric Digital Subscriber Line (ADSL) - înseamnă linie 
asimetrică de legătură.  
Asimetric se referă la faptul că viteza de primire a datelor este 
diferită de viteza de transmisie a datelor, fiind rentabil pentru cei care 
vor mai mult să consulte decât să trimită informaţii pe internet (1,5 
Mbps la primire si 384 Kbps la trimitere).  

1.4.4.2 Înţelegerea termenilor analog, digital, modem, rată de transfer (măsurate 
în bps - bit/secundă). 

Semnal analogic - utilizat la sistemele de comunicare este un semnal 
electric ce variază în strânsă corelaţie cu un semnal produs pe un traductor. 

 Frecvenţa sau amplitudinea semnalului poate varia, de exemplu, în funcţie 
de schimbările unor fenomene sau caracteristici cum ar fi: sunet, lumină, căldură, 
presiune.  

Semnal digital este un semnal ce variază doar la intervale regulate de timp 
şi conţine una sau mai multe amplitudini pentru fiecare interval.  
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Modemul este un dispozitiv electronic ce permite calculatoarelor să trimită 
informaţii pe distanţe mari cu ajutorul lagăturilor telefonice standard. Toate aceste 
reţele de transmitere a datelor au o anumită viteză de transmisie, viteză care în 
cazul datelor digitale se măsoară în bps (bit/secumdă).  

Reţelele de transmisie a datelor mai poartă denumirea de Autostrăzi 
informaţionale. Acest termen desemnează orice reţea mare de calculatoare, de 
mare viteză, accesibilă publicului larg. A fost folosit pentru prima dată de Al. 
Gore, pentru a descrie infrastructura de comunicaţii informaţională globală, bazată 
pe Internet şi alte reţele largi de calculatoare.  

1.5 Calculatoarele în activitatea zilnică 
1.5.1 Calculatoarele în cadrul firmelor 
1.5.1.1 Cunoaşterea situaţiilor în care un calculator poate fi mai adecvat decât o 
persoană pentru a îndeplini o sarcină şi a celor în care acest lucru nu este 
posibil. 

Orice decizie în afaceri este bazată pe evaluarea informaţiei privind un 
mediu de afaceri într-o rapidă schimbare. Calculatorul este, în acest context, 
instrumentul prin care, din multitudinea informaţiilor, tendinţele şi faptele, sunt 
identificate în fracţiuni de secundă. Aşa cum remarca Bill Gates afacerile au loc 
cu viteza gândului.  

Calculatorul este foarte util, de exemplu, în contabilitate deoarece cu 
ajutorul lui se pot realiza mult mai repede diferite calcule şi se pot obţine rezultate 
într-un format acceptabil.  

În general, calculatoarele sunt mai eficiente decât oamenii în domeniile care 
necesită un volum mare de calcule, datorită rapidităţii cu care efectuează aceste 
calcule şi a preciziei cu care le realizează.  

Există numeroase situaţii de luare a deciziilor în care calculatoarele optează 
pentru o decizie mai bună decât oamenii.  

În general, pentru oameni ar fi necesară o perioadă mare de timp pentru a 
lua în considerare toate alternativele posibile, astfel că, în momentul în care s-a 
luat o anumită decizie, aceasta poate să nu fie cea mai bună, deoarece între timp, 
unele condiţii s-au schimbat. Datorită faptului că sistemele sunt foarte dinamice în 
timp, în anumite situaţii, calculatoarele pot alege decizia optimă. 

Dar acest lucru nu trebuie generalizat, sunt situaţii în care intervin şi alţi 
factori de natură umană de care calculatoarele nu ţin seama.  

Calculatoarele sunt folosite în numeroase domenii: la nivel guvernamental, 
în afaceri, în medicina, în învăţământ etc.  

Câteva aplicaţii software folosite uzual în mediul de afaceri:  
 MIS (Management Information System) - Sistem Informaţional de  

Management; 
 EIS (Executive Information System) - Sistem Executiv 

Informaţional;  
 Procesare de text; 
 Calcul tabelar;  
 Aplicaţii pentru salarii;  
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 Programe de contabilitate;  
 CAD (Computer Aided Design) proiectare asistată de calculator; 
 Aplicaţii de e-mail, navigare pe web etc.  
 aviaţie şi transporturi - pentru dirijarea traficului;  
 domeniul bancar - calculatoarele au o foarte mare utilizare fiind 

folosite pentru calculul dobânzilor, la înregistrarea depozitelor şi a 
creditelor acordate, la crearea şi gestionarea bazei de date a clientilor 
etc.  

1.5.1.2 Cunoaşterea utilizării aplicaţiilor pentru firme: online banking, sisteme de 
administrare a afacerii, achiziţionare a biletelor de avion, asigurări. 

Există aplicaţii construite pentru:  
 mediul de afaceri reprezintă un domeniu în care calculatoarele capătă 

o tot mai largă aplicabilitate datorită rapidităţii cu care trebuie luate 
deciziile, a cantităţii mari de informaţii ce pot influenţa aceste decizii, 
precum şi a volumului de date ce se vehiculează. 

 
1.5.1.3 Cunoaşterea câtorva utilizări de scară largă a sistemelor computerizate în 
activitatea guvernamentală: sistemul public de înregistrare (recensămînt, sondaj, 
etc), colectarea taxelor, votare electronică. 

Domeniul administrativ (inclusiv cel guvernamental) - calculatoarele sunt 
folosite în numeroase acţiuni decizionale, precum şi în colectarea taxelor. 

Într-un sens mai larg există dezbateri dacă datorită calculatorului vom 
ajunge de la democraţia reprezentativă la democratia participativă.  

A apărut astfel conceptul de vot electronic prin care oamenii vor vota cu 
ajutorul calculatoarelor; 

Înregistrarea şi radierea autovehicolelor în sistem electronic. 
Plătirea taxelor şi impozitelor, via internet.  
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1.5.1.4 Cunoaşterea câtorva utilizări de scară largă a sistemelor computerizate în 
domeniul sanitar: înregistrarea pacienţilor, sisteme de control ambulatorii, 
dispozitive de determinare a diagnosticului, instrumente chirurgicale. 

Domeniul medical - pe lângă întocmirea unei baze de date a 
pacienţilor, calculatoarele au întrebuinţări complexe: 

 fiind utilizate cu mare precizie în urmărirea analizelor de 
laborator în laboratoarele de analize.  

 cu ajutorul calculatorului se pot observa mai uşor anumite 
anomalii pe care un doctor nu le-ar putea descoperi cu ochiul 
liber.  

 Există diferite instrumente electronice folosite la realizarea 
operaţiilor (laser).  

 Calculatoarele sunt folosite pentru a coordona folosirea 
ambulanţelor, astfel încât acestea să poată răspunde cât mai 
prompt diferitelor cerinţe.  

1.5.1.5 Cunoaşterea câtorva utilizări ale PC-ului în domeniul educaţional: 
înregistrarea studentilor şi sisteme de programare, educaţia cu ajutorul 
calculatorului (CBT – Computer Based Training), munca de acasă prin 
intermediul Internetului. 

Domeniul educaţional - se poate învăţa acasă fără a mai fi nevoie de 
deplasarea către o instituţie de învăţământ şi fără a depinde de un anumit 
program.  

Cu ajutorul unei conexiuni la Internet se pot căuta mai multe cursuri 
într-un domeniu având astfel acces la mai multe opinii.  
Educaţia cu ajutorul calculatorului se numeşte CBT (Computer Based 
Training).  

Câteva dintre cele mai folosite aplicaţii în acest domeniu sunt: 
 programe de procesare de text si calcul tabelar; 
 programe de prezentare sau desen; 
 aplicaţii de pregătire pe calculator; 
 baze de date; 
 organizarea orarului; 
 aplicaţii de e-mail, navigare pe web etc. 

CBT are avantaje şi dezavantaje.  
Avantaje: 

 se învaţă în ritmul propriu, autoimpus; 
 CBT poate fi făcută pe Internet, acasă sau la serviciu; 
 materialul CBT poate fi accesat în orice moment; 
 nu este necesară participarea la nici un curs. 

Dezavantaje: 
 nu se interacţionează cu alţi studenţi; 
 se comunică mai greu cu profesorul; 
 motivarea se face mai greu. 

1.5.1.6 Înţelegerea termenului de teleworking. Numiţi câteva avantaje ale 
teleworking-ului: costuri reduse, abilitate mai mare de a se concentra asupra unei 
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activităţi, program flexibil, cerinţe reduse din punct de vedere tehnic pentru o 
companie. Numiţi şi câteva dezavantaje ale teleworkingului: lipsa contactelor 
umane, crează abilităţi mai reduse de lucru în echipă. 

Un concept foarte nou este teleworking sau munca acasă. Aceasta 
permite lucrul de acasă fără a mai fi nevoie de deplasarea la sediul 
organizaţiei pentru care se lucrează.  

Prezintă diverse avantaje, dar si dezavantaje.  
Dintre avantaje amintim:  

 reducerea spatiului de lucru pentru organizaţii; 
 persoanele care lucrează acasă se concentrează mai mult pe sarcina 

primită, deoarece în cadrul firmei apar mereu noi sarcini, astfel încât 
unele dintre ele pot fi ignorate sau amânate;  

 existenţa unui program flexibil, pentru persoanele care lucrează 
acasă;  

Dezavantaje:  
 se reduc relaţiile interumane;  
 nu se crează o cultură de firmă, ceea ce este un lucru deosebit de 

important;  
 este mai greu de lucrat în echipă, deoarece persoanele din echipă nu 

se cunosc foarte bine între ele. 
1.5.2 Lumea electronică 
1.5.2.1 Înţelegerea termenilor de postă electronică şi cunoaşterea utilităţii e-mail-
ului. 

Poşta electronică a devenit o modalitate foarte folosită de comunicare si 
trimitere a mesajelor. Acestea pot fi trimise în format electronic de la un 
calculator la altul, folosind o reţea de comunicare a calculatoarelor cum ar fi 
Ethernet sau Internet, sau prin sisteme de linie telefonică.  

Poşta electronică este utilizată mult datorită:  
 costului redus - este mult mai ieftină trimiterea unui mesaj cu ajutorul 

poştei electronice decât cu modalitatea clasică de corespondenţă. 
Costul variantei obişnuite este de 10 ori mai mare;  

 vitezei - transmiterea şi primirea mesajelor se realizează aproape 
instantaneu, variază în funcţie de viteza de conectare şi de 
dimensiunea mesajului;  

 accesibiltăţii – se pot trimite şi primi mesaje oriunde şi de oriunde, 
dacă există un calculator cu o conexiune la Internet.  

Avantaje:  
 transmiterea rapidă în orice loc în lume;  
 un mijloc ieftin şi eficient de comunicare;  
 permite folosirea de liste de distribuire a mesajelor;  

 foloseşte instrumente de gestiune a mesajelor.  
Dezavantaje  

 un fişier ataşat poate conţine un virus;  
 poate avea loc o supraîncărcare a cutiei poştale;  
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 se pot produce erori si neglijenţe în folosirea e-mailului  
Una din problemele deosebite cu care s-au confruntat informaticienii 

profesionişti a fost Problema Y2X.  
Aceasta a apărut deoarece marea majoritate a calculatoarelor folosesc 

numai 6 digiţi pentru a înregistra data, cu numai 2 digiţi alocaţi pentru an. 
Consecinţe, multe sisteme puteau genera erori dacă nu se luau măsuri 

pentru a face calculatoarele compatibile pentru anul 2000.  
1.5.2.2 Înţelegerea termenului “e- Commerce”. Cunoaşterea conceptului de 
achiziţionare de bunuri şi servicii online, incluzînd furnizarea datelor personale 
înaintea unei tranzacţii, metode de  plată, drepturile de bază ale consumatorului 
de a returna bunurile necorespunzătoare. 

 
Comerţ electronic  

 

 
 

Oferitabilitatea realizării de tranzacţii comerciale, cumpărării şi vânzării de 
bunuri şi servicii, folosind Internetul sau alte reţele. Dezvoltarea sistemelor de 
plată non-cash, a comerţului electronic, a telefoniei mobile care necesită criptare 
sau autentificare a condus la crearea unei noi situaţii juridice.  

Aceasta a fost rezolvată fie printr-o lege cadru a semnăturii electronice, fie 
prin legi specifice.  
1.5.2.3 Enumeraţi cîteva avantaje ale achiziţionării bunurilor şi serviciilor 
online: servicii disponibile 24h din 24, oportunitatea de a vedea o gamă foarte 
largă de produse. Enumeraţi câteva dezavantaje ale achiziţionării online a 
bunurilor şi servicilor: alegerea dintr-un magazin virtual, lipsa contactului uman, 
riscul folosirii unor metode de plată nesigure. 

Avantaje:  
 Se pot comanda produsele dorite la orice oră din zi şi din noapte;  
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 Se pot căuta produse din toate domeniile fără să fie necesară deplasarea 
dintr-un magazin în altul.  

 Se pot primi produsele acasă fără a fi nevoie de deplasare  
Dezavantaje:  
 Desocializarea oamenilor;  
 Sisteme de plată nesigure; 
 Cumpărarea din magazine virtuale cu consecinţe asupra determinării 

calităţii produselor.  
 
1.6 Sănătate şi siguranţa, mediu 
1.6.1 Ergonomia  
1.6.1.1 Înţelegeţi ce elemente şi practici contribuie la crearea unui mediu de lucru 
adecvat: poziţia corectă în faţa monitorului, tastaturi şi scaune mobile, folosirea 
unui mouse pad, a unui ecran de protecţie, lumina şi ventilaţie adecvate, pauze 
frecvente. 

Folosirea calculatorului presupune realizarea unor mişcări stereotipe (ale 
gâtului, umerilor, coloanei vertebrale). Aceste afectiuni se datorează miscarilor 
repetate, concept ce se numeste RSI (Repetive Strain Injuri – Accidentare cauzată 
de mişcări repetate).  

Norme de protecţie care ajută la crearea unui mediu de lucru sănătos:  
 Tastatura şi mouse-ul să fie uşor de mânuit, taste uşor de apăsat care 

să nu necesite efort în degete. Tastatura ergonomică cu un design ce 
pemite o poziţionare corectă a mâinilor; 

 Scaunul utilizat să fie ergonomic: 
 Reglabil; 
 Confortabil; 
 Cu un spătar comod; 
 Distanţă adecvată pentru genunchi şi coapse de la birou sau 

terminal. Genunchii tebuie să fie la max. 70 cm de sol. 
 Păstrarea unei distanţe optime faţă de monitor pentru a evita afectarea 

ochilor, utilizarea ecanelor de protecţie; 
 Poziţionarea adecvată a monitorului, mouse-ului şi tastaturii; 
 Luminozitate si aerisire bună a încăperii. Asigurarea existenţei sursei 

de lumină pentru a evita oboseala ochilor;   
 Dotarea ferestrelor cu jaluzele ajustabile pentru a evita strălucirea sau 

reflexia luminii; 
 Întreruperi frecvente ale lucrului la calculator, pauză de 10 minute la 

fiecare 50 de minute de lucru pe calculator. Dacă acest lucru nu se 
poate face atunci se alternează cu 10 minute de lucru fără calculator. 

1.6.2 Aspecte legate de sănătate 
1.6.2.1 Enumeraţi câteva probleme de sănătate frecvente pentru utilizatorii de 
calculatoare: dureri de mijloc cauzate de scrierea îndelungată la calculator, 
afecţiuni ale ochilor datorate radiaţiilor, afecţiuni ale spatelui cauzate de 
poziţionarea neadecvată în faţa calculatorului. 

Probleme de sănătate  
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 Oboseală a ochilor şi slăbirea vederii;  
 Migrene;  
 Probleme cu colana vertebrală;  
 Dureri de umeri;  
 Dureri de cap accidentale; 
 Dureri ale picioarelor şi varice. 

1.6.3 Precauţii 
 1.6.3.1 Enumeraţi cîteva elemente de precauţie ce trebuie luate cînd folosim 
calculatorul: securitatea cablurilor electrice, prizele electrice supraîncărcate. 

Termenul de siguranţă se referă atât la persoana care foloseşte calculatorul 
cât şi la datele care se prelucrează.  

Datorită fluctuaţiilor de tensiune din reţeaua electrică este posibil să se  
întrerupă curentul sau să aibă loc creşteri bruşte de tensiune.  

Câteva moduri în care se pot preveni stricăciunile provocate hard-diskului 
şi fişierelor:  

 Folosirea unei UPS (Uninterruptible Power Suply-sursă continuă de 
curent);  

 Folosirea unui dispozitiv ce poate avertiza asupra cresterilor de 
tensiune;  

 Salvarea fişierelor în mod regulat;  
 Realizând un back-up complet în mod regulat, termen prin care se 

desemnează executarea periodică de copii, pentru a evita pierderea 
informaţiilor (date primare sau rezultate ale prelucrărilor).  

 Folosirea canalelor de plastic pentru cabluri;  
 Cablurile de alimentare să fie bine protejate şi să aibă 

împământare; 
 Evitarea supraîncărcării circuitelor electrice prin proiecterea 

corectă a numărului de calculatoare legate pe ramură de 
alimentare; 

 Cablurile de reţea să aibă prize cât mai apropiate de calculator. 
1.6.4 Mediul de lucru 
 1.6.4.1 Înţelegerea că reciclarea printurilor, a cartuşelor pentru imprimantă, 
folosirea unui monitor care consumă mai puţin ajută la conservarea mediului 
înconjurător. 

Cartuşele de imprimantă datorită politicii firmelor producătoare se pot 
reîncărca într-un număr din ce în ce mai mic, unele însă au o viaţă triplă cu 
ajutorul reîncărcării. Operaţiunea este însă riscantă (se poate pierde garanţia).  

Folosirea monitoarelor TFT duce la reducerea drastică a consumului de 
energie. 

Prin folosirea modului automat de Sleep  pentru monitoare ( şi alte 
componente din calculator) se poate reduce de asemenea consumul electric.  
1.6.4.2 Înţelegerea faptului că folosind documentele în format electronic se 
reduce nevoia folosirii materialelor tipărite. 

Transmiterea  documentelor în format electronic, salvează cantităţi mari de 
hârtie de scris.  
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Totodată manualele şi intrucţiunile de folosinţă realizează acelaşi lucru.  

1.7 Securitate  
1.7.1 Securitatea informaţiei 
1.7.1.1 Înţelegerea termenului de securitate a informaţiilor şi avantajele unei 
organizaţii care acţionează în privinţa riscurilor de securitate cum ar fi: 
adoptarea unei politici de securitate informaţională cu privire la datele 
importante, adoptarea unor proceduri care raportează incidentele de securitate, 
înţelegerea de către angajaţii firmelor a responsabilităţilor pe care le au în 
legătură cu securitatea informaţiilor.  
Avantajele securizării datelor 
Politici de securitate 

 Accesul fizic la calculator restricţionat;  
 Adoptarea unei politici de parolare corespunzătoare;  
 Stabilirea drepturilor pe care le are fiecare utilizator;  
 Copierea datelor în mod regulat;  
 Criptarea fişierelor la care se lucrează;  
 Folosirea programelor anti-virus;  
 Folosirea programelor de securitate tip firewall.  

Parolele: se recomandă să nu conţină date personale ale utilizatorului şi 
folosirea unor parole generate automat la calculator.  

Se recomandă accesul restrictiv la date angajaţilor de pe o treaptă inferioară 
şi un acces mai puţin restrictiv utilizatorilor de pe un nivel superior.  

1.7.1.2 Cunoaşterea aspectelor de confidenţialitate asociate calculatoarelor, cum 
ar fi adoptarea unor politici bune de parolare. Înţelegerea termenului de user ID 
şi diferenţa dintre user ID şi parolă. Înţelegerea termenului de drepturi de acces 
şi cunoaşterea importanţei acestuia. 

User ID  este o procedură normală de folosire la conectarea calculatorului la 
reţeaua de calculatoare. Este unicul identificator în reţea. Suplimentar vei folosi o 
parolă (cunoscută doar de tine) pentru a te conecta la calculator. Parola garanteză 
siguranţa intrării personalizate în reţea (în teorie). Pentru a intra în reţeaua de 
calculatoare, trebuie să ai drepturi de acces. Administratorul de reţea îţi va defini 
aceste drepturi de acces. Drepturile de acces îţi dau abilitatea de conectare, 
partajare şi folosire. Cu alte cuvinte administratorul reţelei de calculatoare îţi dă 
drept de acces la toate calculatoarele, imprimantele şi modemurile aflate în reţea. 
Vei avea drepturi numai la imprimantele specificate (cu acces specificat în reţea). 
1.7.1.3 Cunoaşterea scopului şi valoarea back-up-ului diferitelor date şi 
aplicaţiilor pe un dispozitiv de stocare extern. Scopul realizării back-up-ului 
diferitelor date.  

Pentru a avea o mare siguranţă a datelor se efectuează crearea de copii 
(back-up) a datelor importante. Termenul de back-up al sistemului semnifică 
copierea fişierelor pe un dispozitiv auxiliar de stocare a datelor pentru a avea 
disponibile copii ale fişierelor de pe calculator în cazul defectării sistemului sau 
ştergerilor accidentale.  
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Copierea poate fi făcută zilnic sau de mai multe ori pe zi, în funcţie de 
prelucrarea datelor procesate.  

Aceste copii se recomandă a se realiza:  
 O dată pe săptamână pentru firmele de dimensiune mică;  
 O dată pe zi pentru firmele mari, cum ar fi băncile şi instituţiile 

guvernamentale. 

1.7.1.4 Cunoaşterea implicaţiilor posibile în cazul furturilor de laptop-uri, PDA, 
telefoane mobile cum ar fi: sustrageri de date confidenţiale, pierderea de fişiere, 
pierderea unor detalii importante dacă acestea nu sunt păstrate şi pe un suport 
extern, posibile abuzări de diferite numere de telefon. 
Când îţi este furat laptop 
 Dacă lucrezi în cadrul unei firme trebuie raportat imediat incidentul petru a 
se trece la măsuri de recuperare. 
 Măsurile de protecţie pentru protejarea datelor existente pe un laptop sunt: 

∗ Parolă hard (parola plăcii de bază) şi parolă de intrare în Windows; 
∗ Documentele importante vor fi protejate prin parole particulare; 
∗ Pentru a anticipa pierderea documentelor trebuie realizată operaţiunea de 

back-up a documentelor importante la fiecare sfârşit de săptămână.  
 
Când îţi este furat telefonul mobil 

Trebuie raportat imediat la operatorul de telefonie mobilă pentru a se opri 
funcţionarea abonamentului. 
 
1.7.2 Viruşii calculatoarelor 

1.7.2.1 Înţelegerea termenului de virus folosit în domeniul calculatorului şi faptul 
că există mai multe tipuri de viruşi. Cum şi când pătrund viruşii în sistemul 
calculatorului. 

Viruşii sunt anumite programe create cu scopuri distructive. Sunt programe 
care au proprietatea de a se extinde şi care duc la funcţionarea necorespunzatoare 
a sistemului de operare.  

Ele sunt seturi de instructiuni care se ataşează singure unui alt program sau 
sectorului de boot al unui disc.  

Aceste mici programe distrug informaţiile aflate pe calculator şi împiedică 
funcţionarea aplicaţiilor.  

Viruşii sunt foarte diferiţi, de la cei care atacă fişierele până la cei care duc 
la stricarea componentelor hard ale calculatorului.  

O dată pătruns în calculator, virusul nu este activ, el se activează în 
momentul în care programul cu care a fost adus este activat.  

Modalităţi de transmitere a viruşilor:  
Ei pătrund în calculator prin intermediul: 

 programelor de pe Internet, atunci când se descarcă anumite 
programe, documente si imagini; 

 pot fi primiti pe e-mail; 
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 sau pot fi aduşi cu o dischetă sau un CD.  
De aceea este recomandat ca în calculator să se ruleze un program antivirus 

care poate preîntâmpina infectarea acestuia prin una din metodele mai sus 
menţionate. 

1.7.2.2 Cunoaştera măsurilor anti-virus şi ce trebuie să facem când pătrunde un 
virus în calculator. Înţelegerea faptului că soft-urile anti-virus sunt limitate. Ce 
înseamnă dezinfectarea fişierelor. 
 În cadrul unui calculator trebuie să existe cel puţin un program antivirus. 
 Acesta trebuie achiziţionat cu licenţă pentru a putea profita de operaţiunea 
de up date zilnic. 
 Programul antivirus trebuie să supravegheze permanet activitatea din 
calculator atât în lucru curent cât şi în activitatea din internet, navigare sau e-mail. 
 A nu se considera că un program realizează o protecţie absolută. 
 Antiviruşii apar după ce au fost detectaţi noi viruşi. 
 1.7.2.3 Cunoşterea folosirii corecte a calculatorului când se descarcă 
fişiere, când se accesează fişierele ataşate, cum ar fi: folosirea softurilor de 
scanare, să nu se deschidă mesajele e-mail necunoscute, să nu se deschidă 
ataşamentele care aparţin mesajelor e-mail necunoscute. 
 Asigură-te că antivirusul este configurat să se lanseze la conectarea 
electrică a calculatorului, să scaneze boot-ul şi să rămănă activ în memorie pentru 
a constata orice încercare de atac cu viruşi (să citească în permanenţă memoria de 
lucru pentru a o compara cu semnăturile de viruşi şi pentru preîntâmpinarea unui 
atac). 
 Este foarte importantă configurarea pentru internet. 
 Mare atenţie la deschiderea e-mail: Fiţi precauţi la deschiderea e-mail-
urilor nesolicitate, mai ales acelea care au ataşamente. Un antivirus bun poate 
detecta  e-mail-urile infectate.  
 Grijă (Păzea) la descărcările din Internet:   
 Fiecare fişier descărcat din Internet poate fi teoretic infestat cu un virus. În 
special mare atenţie la descărcarea fişierelor program (fişiere cu extensii tip 
.COM sau .EXE).  
 Fişierele Microsoft Word sau Excel pot să conţină viruţi de tip macro.  
 Nu te conecta la Internet dacă nu ai un program performant antivirus 
instalat în calculatorul tău.  

1.8 Securitatea şi Legea 
1.8.1 Copyright  
1.8.1.1 Înţelegerea noţiunilor de copyright aplicate soft-urilor şi de asemenea 
fişierelor de tipul: grafic, text, audio, video. Înţelegerea aspectelor de copyright în 
cazul informaţiilor descărcate de pe internet. 

Este modalitatea legală de protejare a lucrărilor literare, ştiintifice, artistice 
sau de orice fel, publicate sau nepublicate cu condiţia ca aceste lucrări să aibă o 
formă tangibilă.  

Descărcarea fişierelor din Internet:  
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Trebuie să fiţi foarte atenţi la descărcarea fişierelor din Internet, deoarece 
multe site-uri dau liber la decărcarea materialelor existente în baza de date, fără să 
aibă autoritatea de a face lucrul acesta. Este posibil să ofere la descărcare pachete 
software, muzică şi filme. În cele mai multe cazuri aceasta este o activitate ilegală.  
1.8.1.2 Cunoaşterea aspectelor de copyright asociate cu folosirea şi distribuţia 
materialelor stocate pe suporturi media detaşabile (externe) cum ar fi: CD, 
dischete Zip, dischete. 

Copierea  dischetelor / CD-ROM / DVD / discuri ZIP:  
Când cumpăraţi software de cele mai multe ori faceţi copii de siguranţă. 

Este interzis să distribuiţi aceste copii familiei sau prietenilor. De asemenea este 
interzis să revindeţi copii ale sotware-lui comercial. 

1.8.1.3 Cunoaşterea modului în care se verifică ID-ul produsului în cazul unui 
produs software. Înţelegerea termenilor de shareware, freeware şi licenţa 
utilizatorului.  

Shareware – acele aplicaţii sau programe care se pot achiziţiona direct de 
la persoana care le-a creat, persoană care doreşte distribuirea acestor programe 
fără intermediar.  

De cele mai multe ori se distribuie gratuit sau cu o taxa minimă. 
Programele se pot copia si transmite altor utilizatori.  
Freeware – programe protejate de dreptul de autor (copyright) care pot fi 

totuşi difuzate gratis de câtre autor, care îşi păstreaza drepturile de autor.  
Programele pot fi folosite, dar nu pot fi vândute fără acordul autorului  
Licenţe programe achiziţionate de la persoanele care le produc şi pentru 

care se plăteşte un drept de folosire. Acest drept e valabil pentru un singur 
calculator, dacă se doreşte instalarea progamului pe mai multe calculatoare trebuie 
achzitionată o licenţă specială ce permite instalarea programului pe mai multe 
calculatoare,  

Licenţa acordă dreptul de folosire a programului respectiv, nu şi dreptul de 
comercializare sau distribuţie.  
1.8.2 Legea privind protejarea informaţiilor 
1.8.2.1 Cunoaşterea legii privind protecţia informaţiilor în ţara dumneavoastră. 
Înţelegerea implicaţiilor acestei legi. Descrieţi unele moduri de utilizare a datelor 
personale. 
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LEGE   Nr. 8 din 14 martie 1996 privind dreptul de autor şi drepturile conexe 
EMITENT:      PARLAMENTUL 
PUBLICATĂ ÎN: MONITORUL OFICIAL  NR. 60 din 26 martie 1996 
Parlamentul României adoptă prezenta lege. 
TITLUL I 
Dreptul de autor 
PARTEA I 
Dispoziţii generale 
CAP. 1 
Dispoziţii introductive 
ART. 1 
    (1) Dreptul de autor asupra unei opere literare, artistice sau ştiinţifice, precum şi 
asupra oricăror asemenea opere de creaţie intelectuală, este recunoscut şi garantat 
în condiţiile prezentei legi. Acest drept este legat de persoana autorului şi 
comportă atribute de ordin moral şi patrimonial. 
    (2) Opera de creaţie intelectuală este recunoscută şi protejată, independent de 
aducerea la cunoştinţă publică, prin simplul fapt al realizării ei, chiar neterminată. 
    ART. 2 
    Recunoaşterea drepturilor prevăzute în prezenta lege nu prejudiciază şi nu 
exclude protecţia acordată prin alte dispoziţii legale. 
CAP. 2 
    Subiectul dreptului de autor 
ART. 3 
    (1) Este autor persoana fizică sau persoanele fizice care au creat opera. 
    (2) În cazurile expres prevăzute de lege, pot beneficia de protecţia acordată 
autorului persoanele juridice şi persoanele fizice altele decât autorul. 
    (3) Calitatea de subiect al dreptului de autor se poate transmite în condiţiile 
legii. 
    ART. 4 
    (1) Se prezumă a fi autor, până la proba contrară, persoana sub numele căreia 
opera a fost adusă pentru prima dată la cunoştinţă publică. 
    (2) Când opera a fost adusă la cunoştinţă publică sub formă anonimă sau sub un 
pseudonim care nu permite identificarea autorului, dreptul de autor se exercită de 
către persoana fizică sau juridică ce o face publică numai cu consimţământul 
autorului, atât timp cât acesta nu-şi dezvăluie identitatea. 
    ART. 5 
    (1) Este operă comună opera creată de mai mulţi coautori, în colaborare. 
    (2) Dreptul de autor asupra operei comune aparţine coautorilor acesteia, între 
care unul poate fi autorul principal, în condiţiile prezentei legi. 
    (3) În lipsa unei convenţii contrare, coautorii nu pot exploata opera decât de 
comun acord. Refuzul consimţământului din partea oricăruia dintre coautori 
trebuie să fie temeinic justificat. 
    (4) În cazul în care contribuţia fiecărui coautor este distinctă, aceasta poate fi 
exploatată separat, cu condiţia să nu se prejudicieze exploatarea operei comune 
sau drepturile celorlalţi coautori. 
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    (5) În cazul utilizării operei create în colaborare, remuneraţia se cuvine 
coautorilor în proporţiile pe care aceştia le-au convenit. În lipsa unei convenţii, 
remuneraţia se împarte proporţional cu părţile de contribuţie ale autorilor sau în 
mod egal, dacă acestea nu se pot stabili. 
    ART. 6 
    (1) Este operă colectivă opera în care contribuţiile personale ale coautorilor 
formează un tot, fără a fi posibil, dată fiind natura operei, să se atribuie un drept 
distinct vreunuia dintre coautori asupra ansamblului operei create. 
    (2) În lipsa unei convenţii contrare, dreptul de autor asupra operei colective 
aparţine persoanei fizice sau juridice din iniţiativa, sub responsabilitatea şi sub 
numele căreia a fost creată. 
CAP. 3 
    Obiectul dreptului de autor 
ART. 7 
    Constituie obiect al dreptului de autor operele originale de creaţie intelectuală 
în domeniul literar, artistic sau ştiinţific, oricare ar fi modalitatea de creaţie, modul 
sau forma concretă de exprimare şi independent de valoarea şi destinaţia lor, cum 
sunt: 
    a) scrierile literare şi publicistice, conferinţele, predicile, pledoariile, prelegerile 
şi orice alte opere scrise sau orale, precum şi programele pentru calculator; 
ART. 8 
    Fără a prejudicia drepturile autorilor operei originale, constituie, de asemenea, 
obiect al dreptului de autor operele derivate care au fost create plecând de la una 
sau mai multe opere preexistente, şi anume: 
    b) culegerile de opere literare, artistice sau ştiinţifice, cum ar fi: enciclopediile 
şi antologiile, colecţiile sau compilaţiile de materiale sau date, protejate ori nu, 
inclusiv bazele de date, care, prin alegerea sau dispunerea materialului, constituie 
creaţii intelectuale. 
CAP. 4 
    Conţinutul dreptului de autor 
ART. 10 
    Autorul unei opere are următoarele drepturi morale: 
    a) dreptul de a decide dacă, în ce mod şi când va fi adusă opera la cunoştinţă 
publică; 
    b) dreptul de a pretinde recunoaşterea calităţii de autor al operei; 
    c) dreptul de a decide sub ce nume va fi adusă opera la cunoştinţă publică; 
    d) dreptul de a pretinde respectarea integrităţii operei şi de a se opune oricărei 
modificări, precum şi oricărei atingeri aduse operei, dacă prejudiciază onoarea sau 
reputaţia sa; 
    e) dreptul de a retracta opera, despăgubind, dacă este cazul, pe titularii 
drepturilor de exploatare, prejudiciaţi prin exercitarea retractării. 
CAP. 5 
    Durata protecţiei dreptului de autor 
ART. 30 



Modulul 1 – Conceptele de bază ale Tehnologiei Informaţiei (IT) 

Julien-Liviu Constantinescu 46 

    Drepturile patrimoniale asupra programelor pentru calculator durează tot timpul 
vieţii autorului, iar după moartea acestuia se transmit prin moştenire, potrivit 
legislaţiei civile, pe o perioadă de 50 de ani. 
CAP. 9 
    Programele pentru calculator 
ART. 72 
    (1) Prin prezenta lege, protecţia programelor pentru calculator include orice 
expresie a unui program, programele de aplicaţie şi sistemele de operare, 
exprimate în orice fel de limbaj, fie în cod-sursă sau cod-obiect, materialul de 
concepţie pregătitor, precum şi manualele. 
    (2) Ideile, procedeele, metodele de funcţionare, conceptele matematice şi 
principiile care stau la baza oricărui element dintr-un program pentru calculator, 
inclusiv acelea care stau la baza interfeţelor sale, nu sunt protejate. 
ART. 73 
    Autorul unui program pentru calculator beneficiază în mod corespunzător de 
drepturile prevăzute de prezenta lege, în partea I a prezentului titlu, îndeosebi de 
dreptul exclusiv de a realiza şi de a autoriza: 
    a) reproducerea permanentă sau temporară a unui program, integral sau parţial, 
prin orice mijloc şi sub orice formă, inclusiv în cazul în care reproducerea este 
determinată de încărcarea, afişarea, transmiterea sau stocarea programului pe 
calculator; 
    b) traducerea, adaptarea, aranjarea şi orice alte transformări aduse unui program 
pentru calculator, precum şi reproducerea rezultatului acestor operaţiuni, fără a 
prejudicia drepturile persoanei care transformă programul pentru calculator; 
    c) difuzarea originalului sau a copiilor unui program pentru calculator sub orice 
formă, inclusiv prin închiriere. 
ART. 74 
    În lipsa unei convenţii contrare, drepturile patrimoniale de autor asupra 
programelor pentru calculator, create de unul sau de mai mulţi angajaţi în 
exercitarea atribuţiilor de serviciu sau după instrucţiunile celui care angajează, 
aparţin acestuia din urmă. 
ART. 75 
    (1) În lipsa unei convenţii contrare, printr-un contract de utilizare a unui 
program pentru calculator se prezumă că: 
    a) utilizatorului i se acordă dreptul neexclusiv de utilizare a programului pentru 
calculator; 
    b) utilizatorul nu poate transmite unei alte persoane dreptul de utilizare a 
programului pentru calculator. 
    (2) Cesiunea dreptului de utilizare a unui program pentru calculator nu implică 
şi transferul dreptului de autor asupra acestuia. 
ART. 76 
    În lipsa unei convenţii contrare, nu sunt supuse autorizării titularului dreptului 
de autor actele prevăzute la art. 73 lit. a) şi b), dacă acestea sunt necesare pentru a 
permite dobânditorului să utilizeze programul pentru calculator într-un mod 
corespunzător destinaţiei sale, inclusiv pentru corectarea erorilor. 
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ART. 77 
    (1) Utilizatorul autorizat al unui program pentru calculator poate face, fără 
autorizarea autorului, o copie de arhivă sau de siguranţă, în măsura în care aceasta 
este necesară pentru asigurarea utilizării programului. 
    (2) Utilizatorul autorizat al copiei unui program pentru calculator poate, fără 
autorizarea titularului dreptului de autor, să observe, să studieze sau să testeze 
funcţionarea acestui program, în scopul de a determina ideile şi principiile care 
stau la baza oricărui element al acestuia, cu ocazia efectuării oricăror operaţiuni de 
încărcare în memorie, afişare, conversie, transmitere sau stocare a programului, 
operaţiuni pe care este în drept să le efectueze. 
    (3) Dispoziţiile art. 10 lit. e) din prezenta lege nu se aplică programelor pentru 
calculator. 
ART. 78 
    Autorizarea titularului dreptului de autor este obligatorie atunci când 
reproducerea codului sau traducerea formei acestui cod este indispensabilă pentru 
obţinerea informaţiilor necesare interoperabilităţii unui program pentru calculator 
cu alte programe pentru calculator, dacă sunt îndeplinite următoarele condiţii: 
    a) actele de reproducere şi de traducere sunt îndeplinite de o persoană care 
deţine dreptul de utilizare a unei copii a programului sau de o persoană care 
îndeplineşte aceste acţiuni în numele celei dintâi, fiind abilitată în acest scop; 
    b) informaţiile necesare interoperabilităţii nu sunt uşor şi rapid accesibile 
persoanelor prevăzute la lit. a) a prezentului articol; 
    c) actele prevăzute la lit. a) a prezentului articol sunt limitate la părţile de 
program necesare interoperabilităţii. 
ART. 79 
    Informaţiile obţinute prin aplicarea art. 78: 
    a) nu pot fi utilizate în alte scopuri decât realizarea interoperabilităţii 
programului pentru calculator, creat independent; 
    b) nu pot fi comunicate altor persoane, în afara cazului în care comunicarea se 
dovedeşte necesară interoperabilităţii programului pentru calculator, creat 
independent; 
    c) nu pot fi utilizate pentru definitivarea, producerea ori comercializarea unui 
program pentru calculator, a cărui expresie este fundamental similară, sau pentru 
orice alt act ce aduce atingere drepturilor autorului. 
ART. 80 
    Dispoziţiile art. 78 şi 79 nu se aplică, dacă se cauzează un prejudiciu titularului 
dreptului de autor sau exploatării normale a programului pentru calculator. 
  ART. 81 
    Dispoziţiile cap. VI din prezentul titlu nu se aplică programelor pentru 
calculator. 
    Această lege a fost adoptată de Camera Deputaţilor în şedinţa din 19 februarie 
1996, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (1) din Constituţia României. 
               
PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR 
                      ADRIAN NĂSTASE 
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    Această lege a fost adoptată de Senat în şedinţa din 20 februarie 1996, cu 
respectarea prevederilor art. 74 alin. (1) din Constituţia României. 
 
                p. PREŞEDINTELE SENATULUI 

                       ION SOLCANU 
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Shortcut-uri 
 
Shortcut-urile generale ale tastaturii  
 
Apasă Execută 
CTRL+C Copy (copiere). 
CTRL+X Cut (tăiere). 
CTRL+V Paste (alipire). 
CTRL+Z Undo (reîntoarcere cu o comandă). 
CTRL+Y Redo (reîntoarcere la comanda anterioară). 
CTRL+S Save (salvare). 
CTRL+F Find (căutare) 
CTRL+H Replace (înlocuire) 
DELETE Delete (stergere). 

SHIFT + DELETE Şterge itemul selectat definitiv fără să-l mai ducă
în Recycle Bin. 

CTRL şi trage de item Copiază itemul selectat. 
CTRL+SHIFT şi trage de 
item Crează shortcut la itemul selectat. 

F2 Rename itemul selectat. 

CTRL +  Mută punctul de inserţie la începutul următorului 
cuvânt. 

CTRL +  Mută punctul de inserţie la începutul precedentului 
cuvânt. 

CTRL +  
Mută punctul de inserţie la începutul următorului 
paragraf. 

CTRL +  
Mută punctul de inserţie la începutul precedentului 
paragraf. 

CTRL+SHIFT şi oricare 
săgeată Selectează un bloc de text. 

SHIFT şi oricare săgeată 
Selectează mai multe itemuri în windows sau în
desktop, sau selectează mai multe rânduri de text
dintr-un document. 

CTRL+A Selectează tot. 
F3 Caută fişiere sau directoare. 
ALT+ENTER Afişează proprietăţile itemurilor selectate. 
ALT+F4 Închide itemul activ, sau iese din programul activ. 
ALT+Enter Afişează proprietăţile obiectului selectat. 
ALT+SPACEBAR Deschide shortcut menu din fereastra activă. 
CTRL+F4 Închide  documentul activ din program atunci când 
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sunt deschise mai multe documente simultan. 
ALT+TAB Schimbă itemurile deschise. 
ALT+ESC Trecere prin itemurile deschise în ordinea lor. 
F6 Trecere prin elementele din fereastră sau desktop. 

F4 Arată lista din bara Address în My Computer sau
Windows Explorer. 

SHIFT+F10 Arată shortcut menu pentru itemul selectat. 
ALT+SPACEBAR Arată System pentru fereastra activă. 
CTRL+ESC Arată Start menu. 
ALT+ litera subliniată din 
menu name Execută meniul corespondent. 

Litera subliniată din command 
name sau open menu Raportează comanda corespunzătoare.  

F10 Activează menu bar din programul activ. 

 Deschide următorul meniu din dreapta, sau 
deschide un submeniu. 

 Dechide următorul meniu din stînga, sau închide
un submeniu. 

F5 Refresh fereastra activă. 

BACKSPACE Arată un folder de pe nivelul superior în My 
Computer sau Windows Explorer. 

ESC Cancel curent task. 
SHIFT când inseraţi un CD în 
CD-ROM drive Previne lansarea automată a CD-lui. 

 
Caseta de dialog a shortcutu-rilor tastaturii 
 
Apasă Execută 
CTRL+TAB Mută înainte tabulatorul. 
CTRL+SHIFT+TAB Mută înapoi tabulatorul. 
TAB Mută înainte opţiunea curentă. 
SHIFT+TAB Mută înapoi opţiunea curentă. 

ALT+ litera subliniată Execută comanda corespondentă sau opţinea
corespondentă. 

ENTER Execută comanda pentru opţiunea activă butonului.

SPACEBAR Selectează sau şterge caseta de control dacă este 
activă opţiunea din caseta de control. 

Arrow keys Selectează butonul din opţiunea activă a grupului
sau un buton opţional. 

F1 Afişează funcţia Help. 
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F4 Afişează itemurile din lista activă. 

BACKSPACE 
Deschide un folder de nivel superior din folderele
selectate în caseta de dialog din Save As sau
Open. 

Natural keyboard shortcut-ri 

Apasă Execută 

 Arată sau ascunde Start menu. 

+BREAK Arată caseta de dialog System Properties. 

+D Arată desktop. 

+M Minimizează toate ferestrele. 

+Shift+M Maximizează toate ferestrele. 

+E Deschide My Computer. 

+F Caută fişiere sau foldere. 

CTRL+ +F Caută calculatoare. 

+F1 Arată Windows Help. 

+L 
Vezi dacă calculatorul tău este conectat la network domain, 
sau schimbă useri care nu sunt conectaţi la network domain. 

+R Deschide  caseta de dialog Run. 

+U Deschide Utility Manager. 

Shortcut-uri accesibile ale tastaturii  

Apasă Execută 
SHIFT dreapta pentru 8 seconde Schimbă FilterKeys on  off. 
Left ALT+left SHIFT+PRINT SCREEN Schimbă High Contrast on  off. 
Left ALT+left SHIFT+NUM LOCK Schimbă MouseKeys on  off. 
SHIFT five times Schimbă StickyKeys on  off. 
NUM LOCK for five seconds Schimbă ToggleKeys on  off. 
 
Shortcut-urile pentru editarea câmpurilor, grilelor, casetelor de text 
  
Apasă Execută 
F2 Comută între afişarea cursorului pentru editare şi selectarea 
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întregului câmp. 
Câmpul trebuie să fie deselectat  (text negru pe fundal alb) şi 
cursorul trebuie să fie vizibil pentru ca tastele din acest tabel să 
aibă efectul indicat aici. 

End 
Mută cursorul la sfârsitul câmpului într–un câmp cu un singur 
rând sau la sfârşitul rândului într–un câmp cu mai multe 
rânduri. 

Ctrl + End Mută cursorul la sfârşitul unui câmp cu mai multe rânduri. 

 
Mută cursorul la sfârşitul unui câmp până ajunge la primul 
caracter din rând. 

Ctrl +  Mută cursorul cu un cuvânt la stânga, până ajunge la primul 
cuvânt din rând. 

Home Mută cursorul la începutul rândului. 

Ctrl + Home Mută cursorul la începutul câmpului în câmpurile cu mai multe 
rânduri. 

Backspace Şterge întreaga selecţie sau caracterul din stânga cursorului. 
Delete Şterge întreaga selecţie sau caracterul din dreapta cursorului. 

Ctrl + Z sau 
Alt + Backspace 

Revocă textul introdus, o operaţie de înlocuire sau orice altă
modificare a înregistrării efectuate de ultima salvare. O 
înregistrare modificată este salvată în baza de date atunci când 
treceţi la o noua înregistrare sau închideţi fereastra de editare. 

Esc 
Revocă modificările din cîmpul curent. Apăsaţi de două ori 
tasta Esc pentru a revoca modificările din câmpul curent şi din 
întreaga înregistrare curentă, dacă aţi modificat şi alte cîmpuri. 

 
Shortcut-urile pentru selectare textului în  câmpurilor, grilelor, casetelor de text 
 
Apasă Execută 
Text intr-un câmp 
F2 Comută între afişarea  cursorului pentru editare si selectarea 

întregului câmp. Câmpul trebuie să fie selectat (text alb pe 
fundal negru) astfel încât combinaţiile de taste din acest tabel 
să opereze conform descrierii. 

Shift +  Selectează sau deselectează un caracter la dreapta. 
Ctrl + Shift +  Selecteză sau deselectează un cuvânt din drepta, inclusiv 

spaţiile postpuse. 
Shift +  Selecteaza sau deselecteaza un caracter din stanga. 
Ctrl + Shift +  Selecteaza sau deselecteaza un cuvant din stanga, inclusiv 

spaţiile postpuse. 
Câmpul următor 
Tab sau Enter Selectează câmpul următor. 
Înregistrare 
Shift + Spacebar Selectează sau deselectează întreaga înregistrare curentă. 
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Selectează înregistrarea anterioară când este selectată o 
înregistrare. 

 
 

Selectează înregistrarea urmatoare când este selectată o 
înregistrare. 

Coloană 
Ctrl + Spacebar Comută selecţia în coloana curentă. 

 Selectează coloana din stânga (dacă este selectată o coloană şi 
în stânga există o coloană). 

Câmpuri şi înregistrări 
F8 Trece în modul Extend. Pe bara de stare va fi selectat 

indicatorul “Exit”. În modul Extend, dacă apăsaţi tasta F8 va 
fi extinsă selectia la cuvânt , apoi la câmp, apoi la înregistrare 
şi apoi la toate înregistrările. 

Shift + F8 Anulează ultima apăsare a tastei F8. 
Esc Anulează modul Extend. 
 
Shortcut-urile pentru operaţii cu Windows Clipboard 
 
Apasă Execută 
Ctrl + C sau  
Ctrl + Insert 

Copierea selecţiei în Clipboard. 

Ctrl + V sau  
Shift + Insert 

Lipeşte conţinutul memoriei Clipboard în locul în care se află 
cursorul. 

Ctrl + X sau 
Shift + Delete 

Copiaza selecţia în Clipboar, apoi o şterge din tabel. Această 
operatie se numeşte decupare. Nu se poate decupa decât 
conţinutul unei singure celule pe care o selectati cu cursorul. 

Ctrl + Z sau  
Alt + Backspace 

Revoca ultima operatie Cut, Delete sau Paste. 

 
Shortcut-urile pentru casete de text şi câmpuri din tabele  
 
Apasă Execută 
Ctrl + ; (punct si virgula) Inserează data curentă. 
Ctrl + : (doua puncte) Inserează ora curentă. 
Ctrl + ’ (apostrof) sau 
Ctrl + ” ghilimele) 

Inserează valoarea din acelaşi câmp al înregistrării 
precedente. 

Ctrl + Enter Inserează un caracter pentru rând nou (retur de car 
plus rând nou) într-o casetă de text. 

Ctrl + + (plus) Adaugă o nouă înregistrare în tabel. 
Ctrl + – (minus) Şterge înregistrarea curentă din tabel. 
Shift + Enter Salvează toate modificările din înregistrarea curentă. 
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Sistemul Internaţional de Unităţi - Prefixuri 
Système International d'Unités – Prefixes 

 

10n Prefix Simbol Denumire 
internaţională Denumire Echivalent decimal  

1024 yotta Y Septillion Un milion de miliarde 
de miliarde 1 000 000 000 000 000 000 000 000

1021 zetta Z Sextillion O mie de miliarde de 
miliarde 1 000 000 000 000 000 000 000 

1018 exa E Quintillion Un miliard de miliarde 1 000 000 000 000 000 000 
1015 peta P Quadrillion Un milion de miliarde 1 000 000 000 000 000 
1012 tera T Trillion O mie de miliarde 1 000 000 000 000 
109 giga G Billion Miliard  1 000 000 000 
106 mega M Milion 1 000 000 
103 kilo k O mie 1 000 
102 hecto h O sută 100 
101 deca da Zece 10 
100 (none) (none) Unu 1 
10−1 deci d O zecime 0,1 
10−2 centi c O sutime 0,01 
10−3 milli m O miime 0,001 
10−6 micro µ (u) O milionime 0,000 001 
10−9 nano n Billionth O miliardime 0,000 000 001 
10−12 pico p Trillionth O mie de miliardimi 0,000 000 000 001 

10−15 femto f Quadrillionth Un milion de 
miliardimi 0,000 000 000 000 001 

10−18 atto a Quintillionth Un miliard de 
miliardimi 0,000 000 000 000 000 001 

10−21 zepto z Sextillionth O mie de miliarde de 
miliardimi 0,000 000 000 000 000 000 001 

10−24 yocto y Septillionth Un milion de miliarde 
de miliardimi 0,000 000 000 000 000 000 000 001

 
Sistemul de unităţi informatice - Prefixuri  

Memorie 
2n Prefix Simbol  Echivalent decimal  

250 peta P 1 024 Tb, 1.125.899.906.842.620 byte ≈1.000.000.000.000.000 byte 
240 tera Tb 1 024 Gb, 1.099.511.627.776 byte ≈1.000.000.000.000 byte 
230 giga Gb 1 024 Mb, 1.073.741.824 byte ≈1.000.000.000 byte 
220 mega Mb 1 024 Kb, 1.048.576 byte ≈1.000.000 byte 
210 kilo Kb 1 024 byte ≈1.000 byte 
20 byte b 8 bit  
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Frecvenţă (F) 
109 giga G Hz Billion Miliard  1 000 000 000 
106 mega M Hz Milion 1 000 000 
103 kilo K Hz O mie 1 000 
100 Hertz Hz Unu 1 

 
Timp acces (perioadă=T) 

F
T 1
=  

100 secundă s Unu 1 
10−1 deci ds O zecime 0,1 
10−2 centi cs O sutime 0,01 
10−3 milli ms O miime 0,001 
10−6 micro µs  O milionime 0,000 001 
10−9 nano ns Billionth O miliardime 0,000 000 001 
10−12 pico ps Trillionth O mie de miliardimi 0,000 000 000 001 

 


