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Informatică aplicată în economie socială 
 
 

FIȘA DISCIPLINEI 
 
 

Economia socială – concepte generale 
Originile conceptului de economie socială  
Tipuri de organizaţii şi caracteristici organizatorice în economia socială – întreprinderile 
sociale 
Structuri de sprijin pentru antreprenoriatul social – surse de finaţare 
Modele de bună  practică  în economia socială 
Cadru legal privind modul de organizare a formelor specifice economiei sociale în 
România 
Identificare activităţi de economie socială ce pot fi dezvoltate în judeţul Alba 
Elemente de monitorizare şi evaluare a economiei sociale 
Economia socială din perspectiva asistenţei sociale – rolul asistentului social 
Economia socială – metodă de promovare a  incluziunii active a persoanelor defavorizate 
Inserţia profesională a grupurilor vulnerabile în forme de economie socială 
Economia socială şi politica socială 
Voluntariatul – interferenţe şi oportunităţi 
Persoanele cu dizabilităţi – şansa de a fi util 
Economia socială – o direcţie de activitate a asistenţei sociale 
 
Informatică aplicată în economia socială 

1. Familiarizarea cu mediul de lucru EXCEL 
a. Locul EXCEL în suita Office 
b. Facilităţi oferite de un program de calcul tabelar 
c. Noţiuni despre formatarea  datelor 
d. Instalarea, lansarea în execuţie, prezentarea mediului de lucru. 

2. Lucrul într-o foaie de calcul EXCEL – formatarea profesională a unei foi de 
calcul 
a. Crearea, salvarea, deschiderea unui registru cu  foi de calcul; 
b. Introducerea datelor 
c. Tipuri de date 
d. Modificarea datelor din celule 
e. Introducerea de texte în celulele unei foi de calcul şi gestionarea lor 
f. Formatarea celulelor 
g. Lucrul cu formulele de calcul şi funcţii predefinite. 
h. Exerciţii şi aplicaţii în munca de asistenţa socială 

3. Lucrul într-un registru EXCEL 
a. Proprietăţile unui registru 
b. Manipularea şi gestionarea foilor de calcul 
c. Anularea şi repetarea comenzilor 
d. Mânerul de umplere şi alte comenzi „inteligente” 
e. Sistemul de ajutor (Help) 



 
 

f. Conlucrarea între registre 
g. Exerciţii şi fixarea cunoştinţelor 

4. Utilizarea barelor de unelte în EXCEL 
a. Gruparea butoanelor de comenzi pe bare 
b. Gestionarea barelor de unelte 
c. Bare de unelte personalizate 

5. Folosirea EXCEL în economia socială 
a. Formatarea unei pagini de calcul pentru o contabilitate primară 
b. Gestionarea bazelor de date într-un registru EXCEL 
c. Folosirea EXCEL în analize economice, previzionări, rapoarte, organizare 

birou de asistenţă socială, etc. 
6. Editorul de text WORD şi corespondenţa organizaţională 

a. Sisteme informatice de birou 
b. Introducerea şi modificarea textelor, editorul de text, elemente de 

tehnoredactare 
c. Formatări pentru pagină şi caractere 
d. Tipuri de scrisori de afaceri 
e. Printarea 

7. WORD şi redactarea documentelor interne 
a. Lucrul cu fişierele 
b. Formatarea elementelor documentului 
c. Utilizarea elementelor grafice 
d. Utilizarea stilurilor 
e. Colaborarea WORD – EXCEL 
f. Utilizare liste, tabele, protejarea informaţiei 
g. Exerciţii practice, redactarea unui afiş de promovare a unui program social 

8. Întocmirea unui propuneri de proiect social utilizând WORD şi EXCEL 
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 1. Fundamentele managementului informaţiei. Elemente de hardware şi 
software  
 
 2. Telecomunicaţii. Reţele de calculatoare. Internet. Securitatea datelor 
 
 3. Pachete de programe Office 
 
 4. Sisteme informaţionale şi sisteme informatice. 
 
 
 
 



 
 
  
 1. Fundamentele managementului informaţiei. Elemente de hardware şi 
software   
 
 Informatica a fost definită de către Academia Franceză (în 1966), ca fiind “ştiinţa 
prelucrării raţionale, îndeosebi prin maşini automate, a informaţiei, considerată ca suport al 
cunoştinţelor umane şi al comunicărilor în domeniile tehnicii, economice şi sociale”1. 
 În accepţiunea curentă, informatica cuprinde toate activităţile legate de proiectarea, 
realizarea şi exploatarea sistemelor de prelucrare automată a datelor, în scopul creşterii 
eficienţei activităţilor umane.  
 Date şi informaţii   
 Conceptul de informaţie reprezintă o noţiune de maximă generalitate care semnifică o 
ştire, un mesaj, un semnal, etc. despre evenimente, fapte, stări, obiecte, etc. în general 
despre forme de manifestare a realităţii care ne înconjoară. Forma de exprimare şi 
transmitere a informaţiilor o reprezintă comunicarea.  Informaţia apare ca o comunicare 
despre un anumit aspect al realităţii obiective. Din punct de vedere conceptual, informaţia 
reprezintă o reflectare în planul gândirii umane, a legăturilor de cauzalitate privind 
aspectele din realitatea ce ne înconjoară. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 1.1. Semnale/zgomot 
 

 Semnalele şi zgomotele nu au semnificaţie simbolică neputând fi înţelese de un 
subiect cunoscător.   
 Datele se referă la şiruri numerice sau alfanumerice despre fapte, obiecte, situaţii, 
rezultate din  numărare şi măsurare, care prin ele însele nu au nici o semnificaţie, dar pot 
constitui un răspuns la întrebările utilizatorului. 
 Informaţiile constituie o rafinare (prelucrare) a datelor şi o utilizare cu semnificaţie a 
lor. Informaţiile sunt date care au semnificaţie pentru receptor. Diferenţa esenţială dintre 
date şi informaţii constă în faptul că datele au un caracter pur sintactic, pe când 
informaţiile au caracteristici semantice. Metacunoaşterea este o cunoaştere despre 
cunoaştere. Uneori acest nivel este numit înţelepciune şi reprezintă cunoaştere la care se 
adaugă judecăţi, experienţă,  valori. Ca o concluzie la cele de mai sus, cunoaşterea poate 
fi considerată drept informaţia, care s-a organizat şi analizat astfel încât calculatoarele să 
se facă mai bine înţelese şi care este utilizată la rezolvarea problemelor.   

                                                 
1 SURCEL Tr. (coordonator); MARSANU R.; REVEIU A.; POCATILU P.: Bazele informaticii economice, Biblioteca 
digitală ASE, http://www.ase.ro/ase-2005/index.asp   

Metacunoaştere 
Cunoaştere 
Informare 

Date 



 
 
 
 1.1. Clasificarea informaţiilor 
 
 Una din caracteristicile esenţiale ale activităţilor manageriale o reprezintă 
preponderenţa proceselor informaţionale şi decizionale. În birouri se generează, se 
recepţionează, se stochează, se regăsesc şi se transmit informaţii. De aceea este utilă o 
scurtă clasificare a acestor informaţii după forma, natura şi suportul lor. 
 a) După formă, informaţia poate fi: 
 - analogică - reprezentând fenomene fizice, imagini, sunete, aşa cum sunt percepute 
de dispozitivele tehnice de înregistrare, fără o conversie sau codificare prealabilă. Mărimile 
fizice implicate variază continuu în timp. Exemplu: înregistrarea pe bandă de casetofon. 
 - digitală - când informaţia provenind de la fenomenul real suferă un proces de 
cuantificare şi de codificare numerică. În acest caz mărimile fizice implicate iau valori 
discrete (de obicei codificate într-o succesiune de 1 şi 0). Avantajele sunt legate de 
imunitatea la zgomot şi de precizia mărită. Exemplu: informaţia manipulată de sistemele 
de calcul digitale. 
 b) După natura informaţiei pot fi enumerate următoarele categorii: 

- date numerice sau alfanumerice 
- texte, organizate sub formă de documente 
- documente grafice (imagini fixe) 
- secvenţe audio, secvenţe video (animate) 

 În prezent utilizarea mijloacelor multimedia tinde să integreze aceste categorii de 
informaţii într-o formă nouă numită hipertext. 
 c) După suportul informaţiei pot fi enumerate: 
 1) Informaţii pe suporturi tehnice (suporturi care pot fi înregistrate şi citite cu ajutorul 
unor dispozitive speciale de scriere-citire), care pot fi: 

- suporturi magnetice: banda magnetică, discheta, discul magnetic 
- suporturi cu lectură optică: discurile optice. 

 2) Informaţii pe suporturi grafice: 
 - suporturi opace realizate din hârtie şi care pot fi citite sau consultate vizual de om 
(documentele tradiţionale, desenele, etc.) 
 - suporturi transparente: peliculă fotografică, film, microfilm, etc. Pentru citire este 
necesară o operaţie de mărire prealabilă. 
 Există în prezent dispozitive ce realizează transferul direct al informaţiei de pe 
suporturi grafice în memoria calculatorului (scannere, camere de luat vederi digitale) şi 
reciproc înregistrarea pe suporturi grafice a informaţiilor stocate în memorie (imprimante, 
plottere). 
 
 1.2. Funcţiile unui sistem informatic  
 
 Performanţele şi costul echipamentelor şi procedurilor informatice au făcut ca acestea 
să pătrundă spectaculos în activităţile manageriale. Vom înţelege în continuare prin sistem 
informatic de birou ansamblul de echipamente fizice (hardware) şi sisteme de programe 
(software) cu care este dotat un birou şi care sunt utilizate în activităţile specifice acestuia. 
Sistemul informatic poate fi reprezentat ca un ansamblu de trei componente (fig.1.2.): 

- componenta fizică (structura hardware) 
- componenta logică (resursele software) 
- obiectul procesării (informaţiile) 
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Figura 1.2. Sistem informatic 

 În mod obişnuit un astfel de sistem informatic constă din cel puţin un microcalculator 
(de  tipul calculatoarelor PC), cu echipamente de intrare-ieşire (tastatură, monitor video, 
imprimantă, etc.) şi cu software-ul necesar activităţilor de  birou. Calculatorul poate 
funcţiona de unul singur sau poate fi conectat într-o reţea locală sau publică de 
calculatoare. 
 Un astfel de sistem informatic de birou trebuie să îndeplinească, în general, 
următoarele funcţii: 

- să permită colectarea şi introducerea datelor 
- să permită stocarea datelor într-un volum suficient pentru activitatea biroului 
- să permită prelucrarea datelor: procesare de texte, evidenţă economică, 

generare de rapoarte, etc. 
- să permită regăsirea şi extragerea datelor, prezentarea lor într-o formă cât mai 

adecvată utilizării (grafice, tabele, desene, etc.) 
- să permită conectarea la o reţea de comunicaţii şi schimbul de informaţii cu 

alte sisteme informatice. 
 Toate aceste funcţii trebuie să fie îndeplinite în condiţiile unei interfeţe "prietenoase" 
cu utilizatorul care de cele mai multe ori nu este un specialist informatician. Realizarea 
funcţiilor de mai sus implică o anumită structură a hardware-ului şi o anumită dotare cu 
software, elemente ce vor fi detaliate în secţiunile următoare.  

 
 1.3. Resurse hardware. Structura unui sistem de calcul de tip PC 

 
  1.3.1. Unitatea centrală 
 
 La începutul anilor 80 apar primele tipuri de microcalculatoare din familia 
calculatoarelor personale (PC): APPLE, IBM, ATARI, AMIGA, etc.  
 Datorită politicii firmei IBM, de a publica şi declara libere specificaţiile tehnice ale 
microcalculatorului IBM-PC, majoritatea firmelor producătoare au început să producă 
microcalculatoare compatibile IBM-PC, acesta impunându-se ca un standard în domeniul 
calculatoarelor personale. În figura 1.3. este prezentat un PC tipic. 



 
 

 
Figura 1.3. Aspectul tipic al unui PC compatibil IBM 

 
 Înainte de această “explozie” a PC-urilor, sistemele de calcul erau foarte voluminoase 
şi operarea lor necesita cunoştinţe temeinice de informatică, nefiind la îndemâna 
nespecialiştilor. Chiar şi în prezent continuă să existe calculatoare mari şi puternice 
(supercalculatoare, main-frame), ilustrate în figurile 1.4 şi 1.5. 
 Sistemele de calcul “de talie mare” nu vor face obiectul discuţiei noastre, astfel încât în 
cele ce urmează vom analiza sistemele de tip microcalculator, specifice calculatoarelor 
personale.  Principalele caracteristici ale calculatoarelor de tip PC sunt:        

- raport preţ/putere de calcul - scăzut 
- interfaţă "prietenoasă" cu utilizatorul  
- gamă de aplicaţii imensă:  
- gestiuni de baze de date, calcul contabil  
- procesare de texte, procesare tipografică 
- proiectare asistată de calculator 
- comunicaţii (reţele de calculatoare, poşta electronică) 
- calcul matematic, ştiinţific 
- aplicaţii în învăţământ, activitatea medicală 
- jocuri etc. 

 
Figura 1.4. Aspectul unui supercalculator  

 



 
 

 
Figura 1.5. Un alt calculator de „talie mare” 

  
  Din punct de vedere fizic un sistem compatibil IBM-PC se compune (fig. 1.6.) din: 
calculatorul propriu zis (unitatea sistem), monitorul, tastatura, echipamente periferice 
(imprimantă, scanner, mouse, plotter) 
 

 
Figura 1.6. Părţile componente ale unui PC 

 
Calculatorul propriu-zis cuprinde într-o casetă (fig. 1.7):   
• placa de bază (motherboard) 
• sursa de alimentare 
• unitatea de disc hard (fix, sau Winchester)  
• unitatea sau unităţile de discuri flexibile (floppy) 
• unitate de CD (cititor de CD, inscriptor de CD, DVD).  

Din punct de vedere funcţional se disting următoarele blocuri:   
 - Unitatea centrală de prelucrare (UCP), memoria 
 - Dispozitivele de intrare-ieşire (I/E) 

Placa sistem cuprinde: unitatea centrală, memoria, conectori, adaptoare standard. 
 a) Unitatea centrală conţine în mod obişnuit următoarele componente: 

• microprocesorul şi circuite aferente 
• sistemul de întreruperi, sistemul de acces direct la memorie 
• generatorul de timp programabil 
• interfaţa pentru tastatură 
• adaptoare „on board” pentru sunet, monitor, fax-modem, reţea, imprimantă etc. 



 
 
 Microprocesorul utilizat este din familia Intel 8086 şi după tipul acestuia, sistemul s-a 
numit 286, 386, 486, Pentium I, Pentium II, Pentium III, Pentium IV etc. De remarcat că 
primele 4 versiuni menţionate au în acest moment o valoare pur istorică. 

 
Figura 1.7. Structura unui PC 

 
 b) Memoria. Primele sisteme de tip IBM-PC, realizate cu Intel 8086 (8088), aveau 
memoria de 1 M octet. Din motive de compatibilitate sistemele mai puternice ulterioare au 
păstrat organizarea primului Mo, dar posedă o memorie mai mare, putând merge până la 
giga-octeţi. Pentru capacitatea de memorare se utilizează: 1 byte=1octet = 8 biţi, 1 KB = 
1024 bytes, 1MB=1024KB, 1 GB=1024 MB. 
 
 1.3.2. Unităţile  (dispozitivele) de intrare - ieşire 
  
a) Tastatura  
 Este un dispozitiv de intrare. Tastele sunt grupate în mai multe zone: 

• partea analoagă maşinii de scris (caractere alfanumerice, simboluri speciale) 
• tastele funcţionale programabile 
• tastatura numerică  auxiliară; tastele pentru editare 

 Există un număr de taste funcţionale: SHIFT, CTRL, ALT, care, utilizate simultan cu 
tastele normale, modifică semnificaţia acestora. Aceste combinaţii sunt foarte des utilizate 
în programele de editare si vor fi semnalate la prezentarea acestora. 

  
 

Figura 1.8. Tastatura 
 
b) Sistemul video 
 Din punct de vedere hardware, sistemul video se compune din:  
 - monitorul TV (Display sau Screen) 
 - adaptorul video.  



 
 
 Monitorul utilizat la calculatorul personal este color si are accesibile pentru operator:  

 - buton de punere sub tensiune;  
 - controlul luminozităţii, contrastului, dimensiunii şi centrării pe orizontală şi verticală etc., 

comandate digital prin intermediul unor meniuri. 
 Dimensiunile uzuale ale monitoarelor sunt 17" sau, pentru aplicaţii de tehnoredactare 
a publicaţiilor, 22". Din punct de vedere al programelor de editare şi procesare de texte, 
ecranul este împărţit în mai multe ferestre (zone) cu diferite destinaţii, care vor fi descrise 
la prezentarea programelor respective. 
 
c) Discuri magnetice                                 
 Memoria externă este constituită practic numai din discuri magnetice (unele sisteme 
sunt dotate şi cu unitate de bandă magnetică "streamer"). În prezent există şi o puternică 
orientare spre diversificarea memoriei externe prin răspândirea dispozitivelor de memorat 
de tipul discurilor optice reinscriptibile, DVD-urilor etc. 
 În figura 1.10 este ilustrată structura unui disc hard, fiind puse în evidenţă principalele 
componente. 

Piste Sector

 
Figura 1.9. Ilustrare a pistelor si sectoarelor de pe suprafaţa unui disc  

  

 
Figura 1.10. Structura unui hard-disc 

 d) Mouse 
 Reprezintă un dispozitiv de intrare care permite stabilirea unei legături între mişcarea 
cursorului pe ecran şi mişcarea mouse-lui pe o suprafaţă dreptunghiulară. Elementul 
esenţial îl constituie o sferă, aflată în contact cu suprafaţa mesei (tăbliţei) pe care se 
deplasează mouse-ul. Rotirea sferei, ca urmare a deplasării dispozitivului este convertită 
în deplasare în aceeaşi direcţie a cursorului pe ecran. În plus dispozitivul mai dispune de 



 
 
două sau trei butoane pentru a genera comenzi odată adus cursorul în poziţia dorită. 

  
Figura 1.11. Mouse cu buton de defilare 

 
 e) Scanner 

Este un dispozitiv de intrare care permite introducerea ("digitizată") în memorie a unei 
reprezentări grafice (text, desen, diagramă etc.). Imaginea de scanat este pusă pe 
suprafaţa transparentă a dispozitivului si apoi "citită" prin metode electrooptice prin 
deplasarea cititorului de-a lungul ei. Există şi dispozitive de scanat mobile, de rezoluţie şi 
precizie mai coborâte (handy scanner).  

După scanare, suportul software permite vizualizarea imaginii pe ecran, mărirea, 
micşorarea, modificarea şi reproducerea ei pe un dispozitiv de ieşire (plotter sau 
imprimantă). În cazul acestor dispozitive sunt doi parametri importanţi: formatul 
documentului ce poate fi scanat (A4, A3 etc) şi rezoluţia (300,600, 1200 dpi sau chiar mai 
mare).  

Scanner-ele pot fi utilizate şi pentru a introduce textul imprimat pe un suport grafic în 
memorie sub formă de fişier text care poate fi apoi prelucrat cu un procesor de texte. 
Pentru aceasta scanner-ul trebuie să fie însoţit de produse software de tipul OCR (Optical 
Character Recognition- recunoaştere optică a caracterelor).  

  Figura de mai jos ilustrează aspectul obişnuit al unui scanner. 
 

 
Figura 1.11. Scanner fix 

 
 f) Plotter   
 Plotterul este un dispozitiv de ieşire care permite trasarea unui desen sau alte 
reprezentări grafice (litere) prin deplasarea comandată, pe două direcţii a unuia sau mai 
multor dispozitive de scriere (cu pastă sau cerneală), ca în figura 1.12.  

Dispozitivul este foarte util pentru trasarea desenelor, diagramelor, având avantajul că 
se pot trasa orice fel de curbe în mai multe culori. În prezent este înlocuit cu bune rezultate 
de imprimantele grafice. Au apărut, aşa cum am arătat în capitolul 1, o serie de 
echipamente multifuncţionale, un scanner-plotter fiind ilustrat în figura 1.13, 
 g) Imprimanta   
 Este un dispozitiv de ieşire care permite înregistrarea pe hârtie a unor texte sau, în 



 
 
cazul imprimantelor grafice, şi a unor desene sau construcţii grafice. 
 Din punct de vedere al interfeţei cu calculatorul imprimantele pot fi seriale sau paralele 
iar din punct de vedere al posibilităţilor de înregistrare pot fi alfanumerice sau grafice. 

SStilou

Dispozitiv
port-stilou

Bara port-carucior

Suport grafic

 
 

Figura 1.12. Principiul de funcţionare al plotter-ului 
 

 
Figura 1.13. Dispozitiv multifuncţional simultan scanner şi plotter 

 
  Imprimantele moderne sunt paralele, grafice. Din punct de vedere al modului de 
imprimare cele mai utilizate sunt cele cu jet de cerneală, alb/negru sau color cele laser şi, 
într-o măsură tot mai redusă, cele matriciale, cu cap cu ace. Figura 1.14. ilustrează 
aspectul general al unei imprimante matriciale şi al unei imprimante laser. Clasificarea şi 
caracterizarea imprimantelor va fi detaliată în capitolul 3, în cadrul tehnicilor de 
reprografie. 

  
Fig. 1.14. Imprimantă matricială  şi imprimantă laser 

 



 
 
 1.4 Elemente de multimedia: compact discuri, plăci de sunet 
 
 Vom completa secţiunea dedicată resurselor hardware ale sistemelor informatice de 
birou cu o scurtă prezentare a echipamentelor care se impun tot mai mult în acest 
domeniu în ultimul timp. 
 Unitatea de compact disc (CD) a devenit un accesoriu prezent practic pe toate PC-
urile produse în ultimul timp. Acest echipament oferă soluţii avantajoase în privinţa 
capacităţii de stocare şi a vitezei de acces şi de aceea va fi prezentat sumar în continuare. 
Principiul de funcţionare se bazează pe citirea optică, cu ajutorul unei raze laser, a 
informaţiei scrise pe un disc rigid. Există trei categorii de discuri optice: 
 - CD-ROM (Compact Disk-Read Only Memory): discul este scris de producător prin 
ştanţare (asemănător discurilor clasice de pick-up) şi poate fi doar citit, ca şi memoriile 
ROM. Capacitatea este de ordinul 600 MB. În general pe CD-ROM-uri sunt înregistrate 
dicţionare, enciclopedii, iar în ultimul timp pachete software. 
 - WORM (Write Only Read Many): discuri optice care permit o singură scriere (la 
utilizator) şi mai multe citiri. Capacitatea lor poate fi de 400 Mo...5 Go şi sunt utilizate spre 
exemplu pentru salvarea periodică, cumulativă, a datelor dintr-o firmă (arhivare).  
 - WMRM (Write Many Read Many): discuri optice care permit mai multe scrieri şi mai 
multe citiri. Capacitatea de stocare este de 256 Mo...1 Go. 
 De  reţinut că aceste capacităţi se referă la situaţia existentă în momentul redactării 
acestei cărţi, evoluţiile foarte dinamice din acest domeniu tehnologic făcând ca aceste 
date să devină perimate într-un interval relativ scurt de timp. 
 Un alt accesoriu întâlnit din ce în ce mai des în PC-uri este placa de sunet care 
permite redarea, cu ajutorul unui sistem acustic (boxe) fie a unor fişiere speciale (de 
exemplu de tip wav, mp3) fie a unor CD-uri audio. De asemenea se pot audia secvenţe 
sonore conţinute în enciclopedii sau în manuale de învăţare a limbilor străine. Existenţa 
unui software specializat face posibilă realizarea unor "documente" care îmbină textul, 
grafica şi sunetele. Fig 1.15 ilustrează aspectul tipic al unei staţii multimedia. 

 
Figura 1.15. Calculator dotat cu echipamente multimedia. 

 În acest domeniu al echipamentelor moderne care sunt tot mai mult folosite în 
conexiune cu PC-urile mai menţionăm aparatele fotografice digitale care înregistrează 
fotografia în memorii electronice ce pot fi apoi transferate în memoria unui calculator. 
Imaginile pot fi apoi prelucrate cu software specializat şi tipărite pe suporturi grafice cu 
imprimante de calitate. Figurile 1.16 şi 1.17 prezintă un astfel de aparat fotografic şi modul 
lui de conectare la PC. 



 
 

 
 

 
 

Figura 1.16. Aparat 
fotografic digital  

Figura 1.17. Cuplarea aparatului foto 
digital la PC 

 Dacă CD-ul şi sistemul audio au completat resursele PC-ului, un proces interesant se 
desfăşoară şi în ceea ce priveşte echipamentele periferice tradiţionale: imprimanta, 
scanner-ul, telefaxul. Sunt deja disponibile comercial echipamente care integrează mai 
multe funcţiuni într-un singur aparat: imprimantă laser, copiator, scanner, telefax. Este încă 
un pas spre realizarea sistemului birotic integrat în care utilizatorul nu mai este obligat să 
lucreze cu multe echipamente cu funcţii diferite ci are la dispoziţie un număr restrâns de 
echipamente multifuncţionale. Această evoluţie tinde spre realizarea unui birou "inteligent" 
în care echipamentele comunică între ele sau sunt integrate în unul singur care 
optimizează acţiunile şi uşurează munca omului. 

 
 1.5. Resurse software  
 
 La nivelul cel mai apropiat de hardware, resursele software utilizate în birotică sunt 
cele care aparţin sistemului de operare (SO) al calculatorului. Principalele funcţii ale 
sistemului de operare sunt: 

• interpretarea şi executarea comenzilor monitor 
• încărcarea, lansarea în execuţie şi controlul execuţiei programelor 
• comanda şi controlul dispozitivelor periferice, gestiunea fişierelor pe disc 
• diagnosticarea, semnalarea şi tratarea erorilor. 
• prestarea de servicii utilizatorului prin apelarea de funcţii sistem. 

 Cele mai răspândite sisteme de operare existente pe PC-uri au fost MS-DOS, OS/2, 
APPLE DOS, iar în momentul de faţă se folosesc UNIX, WINDOWS. Sistemele de operare 
dezvoltate în perioada de pionierat a informaticii păcătuiau prin faptul că obligau utilizatorul 
să folosească comenzi greoaie, cu mulţi parametri care trebuiau perfect memoraţi. Orice 
eroare, cât de mică, în formularea unei comenzi conducea la respingerea acesteia de 
către sistem. Câtă vreme utilizatorii calculatoarelor erau specialişti informaticieni, acest 
impediment nu era foarte important, dar când PC-urile s-au răspândit şi în rândul 
nespecialiştilor în informatică a apărut nevoia unei altfel de interfeţe între om şi calculator. 
Pentru a facilita accesul oricărui utilizator la funcţiile disponibile ale unui PC, firmele 
producătoare de software au dezvoltat o serie de programe utilitare.  

Printre cele mai cunoscute utilitare disponibile pe calculatoarele personale se numără: 
Norton Utilities, XTGold, PC Tools, DOS Navigator.  

În momentul de faţă, răspândirea unor sisteme de operare de tip GUI (Graphical User 
Interface - interfaţă grafică utilizator), a restrâns mult aria de folosire a produselor 
enumerate. În afara acestor produse software generale, care fac din calculator un 
interlocutor agreabil al utilizatorului, există pachete de programe specifice orientate spre 
diverse aplicaţii: baze de date, editare şi procesare texte, tehnoredactare, proiectare 



 
 
inginerească etc. Figura 1.18 oferă o imagine sugestivă a modului în care se structurează 
diferitele tipuri de produse software în raport cu suportul hardware.  
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Figura 1.18. Modul de structurare a componentelor software 

 
 
 
 

APLICAŢII PRACTICE 
1. Identificaţi elementele de hardware şi software ale unui PC. 
2. Deschideţi aplicaţia de procesare de text. 
3. Introduceţi două paragrafe a câte 5 rânduri fiecare. 
4. Selectaţi primul paragraf şi modificaţi caracterele în Comic Sans MS de 

dimensiunea 11. 
5. Selectaţi textul primului paragraf şi aliniaţi-l la dreapta. 
6. Centraţi în pagină paragraful al doilea. 
7. Salvaţi documentul sub denumirea „ec-soc.doc”, în folderul C:\My Documents\. 
8. Inseraţi în document un tabel de forma: 

produs 1  500 320 741 
produs 2 471 250 481 
produs 3 800 300 600 
 

9. Aplicaţi tabelului un stil de formatare ales. 
10. Coloraţi liniile tabelului cu culoarea roşie. 
11. Selectaţi paragraful al doilea şi stabiliţi spaţierea între rânduri la 1,5. 
12. Scrieţi primul paragraf pe două coloane. 
13. Daţi un titlu documentului. Stabiliţi tipul caracterului Arial  Bold de 16. 
14. Inseraţi o imagine din „Miniatura” şi centraţi imaginea. 
15. Adăugaţi un chenar de culoare roşie imaginii introduse. 
16. Creaţi un desen folosind bara de desenare sub forma: 

 
 
 
 
 
 

C1 

C2 
C1+C2 
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17. Setaţi pagina documentului la dimensiunea B5 ISO cu margini : 
- stânga 2,5cm 
- dreapta 2cm 
- sus 2 cm 
- jos 2cm. 

C3 

C4 

C3+C4 



 
 

2. TELECOMUNICAŢII. REŢELE DE CALCULATOARE. INTERNET.  
SECURITATEA DATELOR 

 
 2.1. Sisteme moderne de telecomunicaţii: comunicaţii prin satelit, fibră optică, 
telefonie celulară.  Tehnologii, servicii. 
 
 Activităţile din organizaţiile moderne sunt caracterizate, în mare măsură, de 
manipularea informaţiilor. Această manipulare presupune, între altele, o comunicare 
permanentă cu alte compartimente din interiorul sau exteriorul organizaţiei. Principalele 
moduri de comunicare sunt ilustrate în figura 2.1. 

Moduri de 
comunicare

Telefon

Teleconferinţă

Terminal în
reţea

Televiziune cu circuit
închis

Dictafon

Fix

Mobil

Robot

Dialog

Fax

Scrisoare sau
telegramă

Şedinţă

Afişaj

PagerReţele de calculatoare

Internet

 
Figura 2.1. Moduri de comunicare 

 
Dintre aceste moduri de comunicare vor fi studiate în prezentul capitol doar acelea 

care se încadrează în domeniul telecomunicaţiilor. 
 Prin telecomunicaţii se înţeleg orice transmisii, emisii sau recepţii de semne, 
semnale, scriere, imagini sau sunete sau de elemente de inteligenţă de orice natură 
prin fir, unde radio, procedee optice sau alte sisteme. 
 În general un sistem de comunicaţii la distanţă (telecomunicaţii) poate fi reprezentat  
ca în figura 2.2. De cele mai multe ori informaţiile de transmis sunt codificate la emiţător şi 
suferă un proces de decodificare la receptor. În cursul transmisiei prin canalul de 
telecomunicaţii informaţiile pot fi afectate de o serie de zgomote care uneori le pot 
distorsiona până la a le face neinteligibile. O caracteristică esenţială a sistemului de 



 
 
comunicaţii o constituie debitul de informaţii ce pot fi transmise, legat la rândul său de 
banda de trecere a sistemului. 
 Telecomunicaţiile reprezintă infrastructura pentru o parte importantă a proceselor 
informatice (de altfel se vorbeşte tot mai mult despre tehnologii informatice şi de 
comunicaţii ca un tot (ICT-Information and Comunication Technologies). 

Emiţător
(Receptor)
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(Emiţător)

Receptor
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Canal de
comunicaţie Decodificare

 
 Figura 2.2. Sistem de telecomunicaţii  

 
 2.1.1. Telecomunicaţiile – scurt istoric. Reţele de telecomunicaţii 
   
 În istoria telecomunicaţiilor au existat câteva etape majore; cunoştinţele teoretice şi 
practice în domeniul telecomunicaţiilor datează din secolul al - XIX - lea. 
 În 1876, savantul canadian GRAHAM BELL inventează telefonul, primul 
echipament modern de telecomunicaţii, putându-se comunica astfel, între două posturi fixe 
printr-o pereche de cabluri (perechea telefonică). 
 În 1887, fizicianul HEINRICH HERTZ descoperă „undele hertziene”, undele radio. 
El a demonstrat că undele electromagnetice se propagă cu viteza luminii şi că se reflectă 
şi se refractă în acelaşi mod ca lumina.  
 În 1896, fizicianul italian GUGLIELMO MARCONI realizează transmisia radio 
denumită „telegraful fără fir”. Marconi a reuşit să comande de la distanţă o sonerie 
electrică, distanţa dintre emiţător şi receptor fiind de câţiva metri. 
 Undele radioelectrice sau hertziene permit comunicarea între două puncte fixe, dar 
mai ales soluţia ideală pentru a stabili o comunicare cu puncte mobile de orice fel: 
vapoare, avioane, sateliţi, automobile sau persoane, oricare ar fi distanţa dintre cei doi 
corespondenţi. 

La începutul anilor ’50, în Statele Unite, compania Bell Telephone le propune 
angajaţilor săi un serviciu de telefonie la care şi publicul avea acces. 

În 1964, în reţelele de radiotelefonie este introdus conceptul de partajare a 
resurselor. Reţeaua administrează un canal radio, în mod dinamic, pe durata fiecărei noi 
comunicări. Sistemul alege din ansamblul de canale libere o frecvenţă pe care o conferă 
noii comunicări. 

În 1971, Bell Telephone prezintă conceptul de reţea celulară care utilizează o 
bandă de frecvenţe limitată ca mărime, propunând sistemul AMPS (Advanced Mobile 
Phone Service/Serviciul de Telefonie Mobilă Avansată). 

Conceptul de reţea celulară aduce, în principal, două elemente noi: schimbarea 
dinamică a frecvenţei de emisie a unui punct abonat mobil, în timpul unei comunicaţii, în 
funcţie de deplasarea sa în reţea şi reutilizarea frecvenţelor din celulele suficient de 



 
 
îndepărtate unele de altele; prin aceste două noutăţi se permite creşterea numărului de 
comunicaţii simultane din reţea şi, deci a numărului de abonaţi. 

În anii ’80 au fost puse în funcţiune nenumărate reţele celulare în întreaga lume, dar 
majoritatea utilizează norme incompatibile şi metode de transmisie analogice, fiecare ţară 
stabilindu-şi în mod suveran propria normă. În prezent, însă, există numeroase reţele 
celulare de radiocomunicaţii, putându-se comunica în orice loc şi în orice moment. 
 Principalele reţele de telecomunicaţii disponibile şi utilizabile de organizaţii sunt: 

- reţeaua telefonică 
- reţelele de telefonie celulară 
- reţeaua telex 
- reţelele hertziene de televiziune 
- reţelele de teleinformatică 
- reţelele specializate 

 Orientarea actuală a evoluţiei reţelelor de telecomunicaţii este către reţeaua digitală 
cu integrarea serviciilor ISDN (Integrated Services Digital Network) de bandă largă şi 
folosirea modului de transfer asincron ATM (Asyncronous Transfer Mode).  
 
 2.1.2. Reţeaua telefonică 
 
 Este reţeaua telefonică clasică, numită şi reţea comutată, organizată pe mai multe 
nivele ierarhice. Banda de trecere este îngustă, ca urmare se pot transmite semnale 
vocale sau imagini  grafice statice dar nu se pot transmite semnale video. Imunitatea la 
zgomot este redusă, iar centralele tradiţionale electromecanice introduc întârzieri la 
realizarea conexiunii. În prezent aceste deficienţe sunt parţial remediate prin realizarea 
interconectării centralelor prin fibre optice şi prin înlocuirea centralelor electromecanice cu 
centrale electronice. 
 Din punct de vedere practic, reţeaua telefonică acoperă aproape întreaga planetă, 
obiectivul său fiind punerea în legătură/comunicare a două posturi telefonice, astfel încât 
să se poată asigura transmisia semnalelor având o frecvenţă cuprinsă între 300 şi 3400 
Hz. Pentru aceasta, comunicarea trebuie să fie stabilită cu ajutorul indicaţiilor furnizate de 
către utilizatorul care cere convorbirea (formând numărul de telefon), menţinută şi în cele 
din urmă întreruptă în momentul terminării comunicării, ceea ce conduce la eliberarea 
resurselor afectate în mod temporar comunicaţiei. 
 Reţeaua telefonică este, în principal, constituită din patru tipuri de obiecte: 

1. comutatoarele de racordare; 
2. comutatoarele de tranzit–permit funcţia de „dirijare” a comunicaţiilor între fascicule. 
3. fasciculele care leagă comutatoarele; 
4. liniile de abonaţi. 

 
Într-o reţea telefonică distingem trei zone tehnice: 
a) distribuţia - situată între postul de abonat şi comutatorul de interconectare; 
b) comutarea - ansamblul mijloacelor care permit să pună temporar în legătură 

persoana care cere legătura cu persoana căutată; 
c) transmisia – ansamblul instrumentelor utilizate pentru a interconecta comutatoarele. 

 
  Pentru conectarea echipamentelor terminale la reţeaua telefonică se folosesc 
modemuri. Acestea realizează la emisie modularea informaţiilor de transmis astfel încât 
semnalul electric să fie compatibil cu reţeaua telefonică iar la recepţie demodulează 



 
 
semnalele primite pe linia telefonică, extrăgând informaţia binară. Mai multe informaţii 
despre modemuri vor fi furnizate în secţiunea destinată echipamentelor de telecomunicaţii.  
 Reţeaua telefonică comutată este utilizată curent pentru convorbiri sau pentru a 
lega terminale informatice sau calculatoare între ele. Este mijlocul cel mai simplu dar nu 
cel mai bun din punct de vedere al calităţii şi costului. O oarecare îmbunătăţire se obţine 
cu liniile închiriate în locul celor comutate. 
 
Reţeaua digitală cu servicii integrate (ISDN). 

ISDN - Integrated Services Digital Network - acronim din limba engleză pentru 
"Reţea Digitală cu Integrarea Serviciilor" - semnifică o reţea telefonică digitală care asigură 
conectare digitală cap-la-cap între utilizatori şi furnizează o gamă largă de servicii vocale 
sau non-vocale (date şi imagini) la care utilizatorii au acces prin intermediul unor interfeţe 
standardizate utilizator-reţea. ISDN reprezintă o dezvoltare a reţelei telefonice clasice 
pentru a permite transmisii de voce, video, text şi date precum şi un număr mare de 
servicii suplimentare, folosind aceleaşi perechi de cupru existente şi conectând diferite 
tipuri de echipamente terminale. 

Printre cele mai impresionante aplicaţii ISDN, atât pentru oamenii de afaceri, cât şi 
pentru publicul larg sunt transmisiile de date la 64 sau 128 kb /s, transmisiile fax color şi 
alb-negru (o pagină în 3-5 secunde) şi videotelefonia (imagini color în mişcare), toate 
acestea fiind oferite clienţilor la tarife rezonabile. 
 Împreună cu aplicaţiile specifice oamenilor de afaceri, ISDN aduce însă şi aplicaţiile 
destinate publicului larg, oferind posibilitatea accesului la Internet la o viteză mult mai 
mare decât în prezent, precum şi posibilitatea de a efectua două comunicaţii simultane 
utilizând aceeaşi pereche de fire de cupru. 
 Viteza garantată a reţelei ISDN are o importanţă majoră, deoarece toate activităţile 
creative, pornind de la conducerea marilor companii şi până la activităţile casnice, sunt 
bazate tot mai mult pe comunicaţiile dintre calculatoarele personale, comunicaţii care se 
pot realiza în condiţii de calitate superioară cu ajutorul ISDN - ului. 

 

 
Figura 2.3. Schema de conectare a echipamentelor terminale la reţeaua ISDN 
 



 
 

Servicii ISDN: 
Servicii suport (de transport) - furnizează facilităţile de transmitere a informaţiilor 

digitale între utilizator şi reţea, circuit voce, circuit 3,1KHz audio, circuit 7KHz audio, circuit 
64 kb /s nerestricţionat. 

Teleservicii - utilizând serviciile suport, facilitează comunicaţiile dintre utilizatori cu 
ajutorul terminalelor: telefonic la 3,1KHz, telefonic la 7 KHz, facsimil Gr.4, videotelefonic. 

Servicii suplimentare - servicii care furnizează facilităţile suplimentare pentru 
utilizatori şi se bazează pe serviciile suport şi teleservicii. 
 
 2.1.3. Reţele de telefonie celulară 

 
 O reţea de telecomunicaţii cu o expansiune considerabilă în momentul de faţă este 
telefonia mobilă sau celulară. În aceste reţele comunicaţiile se realizează prin intermediul 
undelor electromagnetice (radiotelefonie). Principiul reţelei celulare se bazează pe 
împărţirea spaţiului geografic acoperit de reţea în zone mici numite celule (fig. 2.4). 
 În fiecare celulă există o staţie fixă (staţie de bază) ce reprezintă ansamblul 
emiţător-receptor al reţelei, direcţionat spre staţiile mobile din celula respectivă. La 
trecerea dintr-o celulă în alta, staţiile mobile sunt preluate de noua staţie fixă din zona 
geografică în care au intrat. 
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Figura 2.4. Principiul împărţirii în celule geografice. Ansamblu funcţional de 9 celule 

 
Conceptul de reţea celulară aduce două elemente noi ce relaxează limitările 

comunicaţiilor radiotelefonice tradiţionale: schimbarea dinamică a frecvenţei de 
comunicaţie a unui punct abonat mobil, în timpul unei convorbiri, la trecerea dintr-o celulă 
în alta şi reutilizarea frecvenţelor din celule suficient de îndepărtate unele de altele. 
Întrucât frecvenţele utilizabile pentru comunicaţii sunt limitate,  aceste două elemente 
caracteristice telefoniei celulare permit creşterea numărului de comunicaţii simultane din 
reţea şi deci a numărului de abonaţi. Prin reţelele telefonice celulare se poate comunica în 
orice loc (aflat în zona de acoperire) şi în orice moment, putându-se transmite sunet, text 
şi imagini. 

Principiul de bază al radiotelefoniei celulare - reutilizarea frecvenţelor radio cât mai 
eficient posibil - este cât se poate de simplu şi direct; cu toate acestea, reţelele celulare 
practice sunt sisteme complexe care utilizează hardware şi software sofisticate. 
 Arhitectura unei astfel de reţele celulare este ilustrată în figura 2.5. Sistemul de 
bază are cinci componente principale: un număr de staţii radio de bază, un comutator de 



 
 
rutare şi de control al acestor staţii, o bază de date utilizatori, un număr fix de circuite de 
telecomunicaţii necesare pentru conectarea împreună a elementelor de reţea şi, în sfârşit, 
terminalele mobile compatibile cu restul sistemului. 
 

 
 

Figura 2.5. Reţeaua mobilă are o arhitectură deschisă   
 
 Când un mobil traversează graniţa (fig. 2.6) dintre o celulă, unde serviciul este 
realizat de antena F1 şi o alta care utilizează antena F2, comutatorul schimbă rutarea 
apelului şi trimite semnalele către mobilul destinatar, schimbând frecvenţa de lucru. 
 

 
Figura 2.6  Sistemul celular de bază   

 
 Metoda folosită pentru a detecta punctul optim de traversare (cross-over) dintre 
celule variază de la un sistem celular la altul, însă este bazată pe compararea raporturilor 
semnal/zgomot ale semnalelor recepţionate de mobil de la cele două staţii de bază. 
Apelurile sunt rutate prin intermediul comutatorului spre sau de la PTSN (Public Switched 
Telephone Network - Reţeaua telefonică publică), sau alt mobil. Toate cele cinci elemente 
ale sistemului sunt esenţiale pentru orice reţea celulară, cu toate că în mod obişnuit 
sistemul radio afectează în mod fundamental nu numai capabilitatea şi capacitatea unei 
reţele celulare, dar şi economia sa. 
 Structura unei reţele celulare (GSM: Global System for Mobil Communications - 
Sistem global pentru comunicaţii mobile) este prezentată detaliat în figura 2.7. 
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Figura 2.7 Structura unei reţele GSM  

 
 Sistemul radio permite transmisia vocii sau a semnalelor de date prin ceea ce se 
cheamă în engleză air interface um (interfaţa aer).Totodată asigură monitorizarea continuă 
a poziţiei fiecărui mobil folosind informaţia de semnalizare, astfel încât reţeaua să poată 
face rutarea apelurilor de intrare către staţia de bază. 
 Trei factori principali influenţează extinderea sistemului radio, astfel încât el să 
poată satisface cerinţe adesea conflictuale: 

• frecvenţa de lucru; 
• nivelul de putere folosit; 
• eficacitatea cu care frecvenţele pot fi reutilizate. 

 Benzile de frecvenţe folosite în mod normal în domeniul radiotelefoniei celulare sunt 
450, 800...1000 MHz, dar, de curând şi banda cuprinsă între 1,8...2 GHz a început să fie 
folosită.  
 Banda de 450 MHz este indicată pentru acoperirea zonelor rurale, iar sistemele de 
1800 Mhz pot opera cu celule foarte mici, oferind capacităţi deosebit de importante în 
centrele oraşelor mari. 

Figura 2.8. Plan celular de frecvenţe-model pentru repetarea a patru frecvenţe 
 Un alt element esenţial al unui sistem celular eficace este controlul nivelului de 
putere; în forma lui cea mai simplă, el constă doar în limitarea puterii emise de staţia de 
bază şi de mobile, însă cele mai bune sisteme optimizează şi nivelul puterii, menţinând-o 
la un minim necesar, pentru fiecare apel. 
 Controlul puterii permite o mare variaţie a dimensiunilor celulei în cadrul unui singur 
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sistem; de el este nevoie pentru a oferi atât acoperire urbană, cât şi rurală. 
 Într-o reţea celulară comutatorul îndeplineşte o funcţie de bază asemănătoare cu 
cea a unui comutator dintr-o reţea telefonică fixă. 
 Deoarece poziţia geografică a utilizatorilor se schimbă continuu, funcţionalitatea 
cerută într-o reţea celulară este mult mai mare, iar comutatorul trebuie să găsească unde 
se află, înainte de a ruta apelul chemător, şi de a re-ruta atât apelurile de intrare, cât şi 
cele de ieşire, când este nevoie de hand-over între celule. 
 Apelurile trebuie comutate între două staţii de bază, ori de câte ori un utilizator 
traversează frontiera dintre două celule, şi – dacă noua staţie de bază nu este conectată la 
acelaşi comutator, - s-ar putea să fie necesar ca apelul să fie rutat către alt comutator; în 
acelaşi timp, mobilul trebuie să-şi schimbe frecvenţa de lucru. 
 Cum reţelele celulare acoperă doar o suprafaţă limitată, se obişnuieşte să se 
instaleze un singur comutator, dar reţeaua poate avea mai multe comutatoare. În sisteme 
wide area care acoperă o ţară întreagă, sunt instalate mai multe comutatoare, în diferite 
localităţi, pentru a minimiza plăţile către PSTN (Post Switched Telephone Network - 
Reţeaua Publică de Telefonie) în vederea îndeplinirii apelurilor. De aceea operatorii mobili 
preferă să conducă apelul cât mai departe posibil în propria lor reţea pentru a reduce 
cheltuielile de interconexiune. În acest caz comutatorul celular trebuie să ruteze apelurile 
de ieşire cât mai economic posibil, permiţând hand-over între celulele conectate la diferite 
comutatoare. 
 Baza de date abonaţi reprezintă „inima” oricărui sistem celular şi este utilizată 
pentru a realiza o înregistrare continuă privind locurile unde se află fiecare abonat şi 
pentru autentificarea apelurilor. Prima din aceste funcţiuni se numeşte mobility 
management şi este realizată prin memorarea şi ţinerea la zi a informaţiilor generale de 
canalele de control ale sistemului radio. 
 Baza de date păstrează o înregistrare pentru a şti de la care staţie de bază un 
anumit abonat va primi semnalul cel mai bun. 
 Când comutatorul celular primeşte un apel de intrare, el interoghează baza de date 
pentru a stabili care staţie de bază deserveşte în acel moment abonatul şi rutează apelul 
în mod corespunzător fie către o staţie de bază conectată la acelaşi comutator, fie către alt 
comutator. De asemenea, este necesar un proces de autentificare pentru a stabili 
validitatea oricărui mobil care încearcă să facă un apel în sistem dar şi pentru a introduce 
anumite limitări sau constrângeri. 
 Detaliile precise privind managementul mobilităţii şi autentificarea variază mult de la 
un sistem la altul, însă funcţiile de bază descrise sunt comune tuturor sistemelor.   
 Conexiunile între diferitele elemente ale unei reţele celulare trebuie efectuate 
folosind câteva forme din transmisia fixă. Cele două opţiuni sunt: (i) legăturile fixe în 
microunde sau (ii) folosirea liniilor închiriate convenţionale către operatorul reţelei fixe. 
 Mulţi operatori celulari trebuie să închirieze toată capacitatea de transmisie de la 
operatorul local al reţelei fixe; costurile de închiriere pot varia considerabil de la o ţară la 
alta, dar sunt întotdeauna importante. Proiectarea reţelei fixe trebuie să prevadă 
întotdeauna o capacitate suficientă pentru a nu reduce calitatea serviciului oferit 
utilizatorilor. O reţea bine proiectată trebuie să găsească echilibrul între costurile de 
interconectare şi sarcina reprezentată de liniile închiriate, oferind în acelaşi timp o 
capacitate suficientă pentru gradul specificat de serviciu. 

 
Teleserviciile oferite abonaţilor unei reţele de telefonie mobilă se pot împărţi în 

două categorii: servicii suport şi servicii suplimentare. 



 
 
 Serviciile suport oferă comunicarea între două posturi mobile sau între un post 
mobil şi unul fix, de-a lungul unui număr oarecare de reţele. Se pot transmite cuvinte, date, 
texte scurte, grafică. 
 Serviciile suplimentare sunt foarte numeroase şi variate: 
 identificarea celui care face apel 
 retransmiterea apelului 
 informaţii despre tarife, credite etc. 
 mesagerie vocală 
 conferinţă 
 restricţionări ale apelurilor 

 
 O problemă importantă în cazul reţelelor celulare o constituie protecţia faţă de 
intruşi (piraţi). Acest lucru se realizează de către un centru de autentificare (AUC). 
Centrul de autentificare controlează drepturile de utilizare a serviciilor oferite de reţea 
fiecărui abonat. Identificarea se face în două etape. 
 Prima etapă este locală şi constă în tastarea de către abonat a unui cod confidenţial 
(semnătură electronică). Acest cod este verificat de microprocesorul cartelei de abonat 
(SIM), inserată în prealabil în terminalul (telefonul) abonatului. SIM (Subscriber Identity 
Module) este modulul de identitate al abonatului. Modulul este reprezentat fizic de un 
montaj electronic (cartelă) cu memorie şi microprocesor. Îndeplineşte mai multe funcţii: 
autentificarea abonatului, securizarea transmisiilor radio şi stocarea datelor pentru abonat. 
 A doua etapă se produce când abonatul cere un serviciu reţelei. Reţeaua cere 
terminalului abonatului să-i furnizeze numărul de telefon apoi să-şi demonstreze 
identitatea printr-un cod, rezultat al unui algoritm secret implementat în terminal. Dacă 
rezultatul primit de reţea este identic cu cel aşteptat, abonatul este autentificat. 

 
 2.1.4. Reţele teleinformatice 

 
 Reţelele teleinformatice au fost create pentru a face să comunice între ele două 
echipamente informatice (terminale, calculatoare etc.), situate la distanţă (vezi secţiunea 
următoare). 
 Din punct de vedere tehnic se pot distinge reţele deschise în care toate 
echipamentele conectate pot intra în comunicaţie unele cu altele şi reţele închise în care 
echipamentele terminale nu pot intra în contact decât cu calculatorul central prin 
intermediul concentratoarelor sau multiplexoarelor. Reţelele teleinformatice pot fi private, 
aparţinând uneia sau mai multor întreprinderi sau reţele publice, accesibile tuturor. 
 Tehnica de transmitere a datelor cea mai răspândită este "în pachete", în care 
datele numerizate sunt puse  în blocuri de mărime fixă numite pachete. Acestea sunt 
însoţite de informaţii de serviciu care permit identificarea echipamentului expeditor şi a 
celui destinatar. Ajunse la destinaţie după un drum uneori complex între calculatoare, 
pachetele sunt eliberate de informaţiile de serviciu şi mesajele sunt reconstituite automat. 
O categorie aparte de reţele teleinformatice o reprezintă reţelele locale, aparţinând unei 
singure întreprinderi, având deci o întindere spaţială redusă, dar în schimb debite de date 
foarte mari. 

 
 2.1.5. Tehnologii şi servicii moderne 
 
 A. Comunicaţiile prin fibre optice 



 
 
      Fibrele optice permit transmisia informaţiilor sub formă de unde luminoase. Sunt 
constituite din două straturi de indici de refracţie diferiţi şi ghidează razele luminoase prin 
reflexii succesive pe pereţii de separaţie dintre cele două medii (fig.2.9.). Un semnal 
electric este convertit în semnal optic cu ajutorul unei diode laser, transmis sub formă 
luminoasă şi reconvertit în semnal electric la recepţie. 
 Avantaje ale fibrelor optice: 

• dimensiuni reduse; 
• mare capacitate de transmisie (exemplu de 20 de ori capacitatea unui cablu 

coaxial); insensibilitate totală la paraziţii electromagnetici; 
• atenuare mică; folosirea lor înlocuieşte cuprul, material deficitar. 

 
Figura  2.9. Principiul comunicaţiilor prin fibre optice  

 
 Domenii de aplicaţie: 
 a) pe distanţe scurte în medii urbane (fără repetor); 

• pentru legături între centrale telefonice; 
• pentru legături periferice - unităţi centrale în configuraţia calculatoarelor; 
• pentru distribuirea de servicii de telecomunicaţii abonaţilor. 

 b) pe distanţe lungi (cu repetor): 
• pentru legături interurbane; 
• pentru cabluri submarine intercontinentale. 

Unii producători promovează deja o tehnologie numită  „Standard pentru canal pe 
fibră optică” sau FCS – Fibre Channel Standard, mai ales în contextul aplicaţilor de 
supercomputere. 
 Motivul includerii standardului FSC în lume, este acela că se constată o nevoie tot 
mai mare a numeroşi utilizatori de a accesa supercomputere, cu alte cuvinte se simte 
nevoia unei reţele de mare viteză, un fel de LAN specializat pentru a se conecta la 
supercomputere. FCS este proiectat pentru a suporta distanţe de la 2 m la 10 KM şi de a 
oferi comutare. 

Există trei limitări ce motivează dezvoltarea FCS: 
• Există o multitudine de canale de comunicaţie dependente de producător. Exemplu: 

mainframe - urile IBM au un protocol de canal caracteristic(la nivelul legăturii de 
date şi fizice); 

• Canalele existente chiar dacă sunt compatibile, au limitări de distanţă, de obicei în 
gama a câteva sute de metri; 

• Canalele existente sunt metalice (cupru). 
Canalele pe fibră optică înlocuiesc sistemele electrice voluminoase. Cablul pe fibră are 

un diametru de aproximativ 0,16 cm. O caracteristică unică a FCS este independenţa sa 
faţă de tipologia reţelei pe care lucrează. Tehnologia FCS poate fi implementată fie ca o 
conexiune punct la punct, fie să asigure conectivitate multipunct – multipunct. 



 
 
 Cablul pe fibră FCS este din punct de vedere logic un canal serial de date punct la 
punct proiectat pentru mare performanţă. Fizic, canalul poate  suporta interconectarea a 
multiple puncte de comunicaţie denumite N – porturi interconectate printr-o reţea de 
comutare denumită structură. O legătură constă din două fibre unidirecţionale ce transmit 
în direcţii opuse. El acţionează ca un emiţător de date, receptor de date sau amândouă şi 
conţine un transmiţător şi un receptor.  
 
 B. Sisteme de comunicaţii prin satelit 
       In cazul acestui tip de telecomunicaţii se utilizează un satelit aflat pe orbita 
circumterestră care are rolul de a reflecta şi direcţiona undele primite de la postul emiţător 
spre postul receptor (fig.2.10.). Fiecare satelit “acoperă” o anumită zonă a suprafeţei 
terestre situată între limite geografice distincte. Acest tip de telecomunicaţii este foarte 
fiabil şi permite un debit foarte mare de informaţii. 
 Sistemele de comunicaţii prin satelit pot fi utilizate pentru legături intra - întreprinderi 
pentru: teleconferinţe, difuzarea programelor video, transfer de date cu debit mare 
(Mbit/s), racordarea centralelor electronice private. În birotică, comunicaţiile prin satelit pot 
fi utilizate pentru a stabili legături între reţele locale ale unor segmente distribuite teritorial 
ale aceleiaşi întreprinderi. 

 
Figura 2.10. Principiul comunicaţiilor prin satelit 
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Figura 2.11. Locul comunicaţiilor prin satelit în contextul general al telecomunicaţiilor 

 
 

 2.2. Reţele de calculatoare. Internet. Intranet 
 2.2.1. Reţele teleinformatice 
 
 Reţelele teleinformatice au fost create pentru a face să comunice între ele două 
echipamente informatice (terminale, calculatoare etc.), situate la distanţă. 
 Din punct de vedere tehnic se pot distinge reţele deschise în care toate echipamentele 
conectate pot intra în comunicaţie unele cu altele şi reţele închise în care echipamentele 
terminale nu pot intra în contact decât cu calculatorul central prin intermediul 
concentratoarelor sau multiplexoarelor. Reţelele teleinformatice pot fi private, aparţinând 
uneia sau mai multor întreprinderi sau reţele publice, accesibile tuturor. 
 Tehnica de transmitere a datelor cea mai răspândită este "în pachete", în care datele 
numerizate sunt puse  în blocuri de mărime fixă numite pachete. Acestea sunt însoţite de 
informaţii de serviciu care permit identificarea echipamentului expeditor şi a celui 
destinatar. Ajunse la destinaţie după un drum uneori complex între calculatoare, pachetele 
sunt eliberate de informaţiile de serviciu si mesajele sunt reconstituite automat. O 
categorie aparte de reţele teleinformatice o reprezintă reţelele locale, aparţinând unei 
singure întreprinderi, având deci o întindere spaţială redusă, dar in schimb debite de date 
foarte mari. 
 O reţea de calculatoare este formată dintr-un număr de calculatoare interconectate. 
Avantaje ale reţelelor de calculatoare: 

• împărţirea resurselor între utilizatori: programe, date şi echipamente sunt 
accesibile unui număr mare de utilizatori, uneori situaţi la mare distanţă; 

• funcţionalitate crescută- aplicaţii multiplicate pe mai multe maşini, astfel încât dacă 
o parte a sistemului "cade" partea intactă poate să funcţioneze; 

• este mai ieftin să realizezi o reţea decât să utilizezi un calculator mare, la aceeaşi 



 
 

productivitate;  
• performanţele reţelei pot fi mărite prin adăugarea de noi unităţi. 

Aplicaţii deosebite ale reţelelor: 
• Accesul la programe complexe (simulări de tip macroeconomic) care pe 

calculatoare mari este dificil şi scump; 
• Accesul la mari baze de date (rezervări de bilete, operaţiuni bancare etc.); 
• Realizarea, prin reţele mari a unui mediu complex de comunicaţii (munca la 

domiciliu). 
Clasificare: 
 Reţelele de calculatoare se împart in două mari categorii:  

- LAN (Local Area Network) - reţele locale; 
- MAN (Metropolitan Area Network)- reţele regionale; 
- WAN (Wide Area Network) - reţele mari. 

 În continuare vom prezenta o serie de elemente fundamentale referitoare la reţelele 
locale de calculatoare (LAN). 
Scurt istoric: 
 Prima generaţie de LAN-uri a apărut la începutul anilor 70. Prin efortul conjugat al 

firmelor Xerox, Intel şi Digital Equipment Corporation, a fost lansată la începutul 
anilor 80 tehnologia Ethernet, care utiliza pentru interconectarea terminalelor cablu 
coaxial, ce asigura o viteză de 10 Mb/s. Ulterior s-a trecut la folosirea cablului 
torsadat care este mai ieftin şi mai uşor de instalat (UTP - Unshielded Twisted Pair). 

 A doua generaţie de LAN-uri a apărut la sfârşitul anilor 80 şi a condus, prin 
utilizarea fibrelor optice sau a altor modalităţi de interconectare, la mărirea vitezei 
de transfer până la 100 Mb/s. 

 A treia generaţie de LAN-uri, care suportă viteze de Gb/s, a început să apară în 
jurul anului 1990 şi foloseşte ca mediu fizic de transmisie cablurile pe fibre optice. 

 O menţiune se cuvine a fi făcută referitor la LAN-uri cu legături prin radio (wireless - 
necablate). Aceste reţele permit utilizatorilor dintr-o clădire să comunice folosind legături 
radio fără a mai fi necesară instalarea cablurilor. Se pot folosi unde radio de bandă largă, 
legături prin radiaţii infraroşii direcţionate sau difuzate. Aceste reţele sunt mai lente decât 
cele cablate (2-5 Mb/s). 
 
Elemente componente ale unei LAN 
 Din punct de vedere hardware sunt necesare, pentru interconectarea 
componentelor unei reţele, următoarele elemente: 

� Cabluri. Acestea pot fi coaxiale, fire torsadate sau fibre optice. Sistemul de cabluri 
metalice este caracterizat de impedanţă, capacitate, atenuare, viteza semnalului, 
caracteristici de zgomot. Din punct de vedere al distribuirii legăturilor prin cablu se 
poate distinge o cablare nestructurată, dependentă de aplicaţie şi rigidă din punct 
de vedere al modificării topologiei, şi o cablare structurată, independentă de 
aplicaţie, cu un design flexibil şi modular. Figura 2.19 ilustrează principalele tipuri 
de cabluri utilizate pentru reţele. 

� Module de interfaţă cu reţeaua (plăci de reţea). Aceste module (adaptoare) 
realizează cuplarea unităţii centrale cu reţeaua şi sunt standardizate. 

� Transcievers  (receptoare - transmiţătoare). Sunt folosite când se realizează 
cuplarea la un mediu fizic altul decât cel utilizat în mod normal de modulul de 
interfaţă cu reţeaua. 



 
 

� Hub-uri pentru cablaje. Iniţial un Hub era un simplu concentrator, asigurând 
conectarea unui număr (de la 8 la câteva sute) de staţii într-o configuraţie stea. 
Actualmente aceste echipamente oferă şi funcţii de administrator de reţea, 
permiţând monitorizarea de la distanţă cu ajutorul software-ului de administrare a 
reţelei. 

� Repetoare. Sunt echipamente ce amplifică semnalele pentru a mări distanţa fizică 
pe care poate acţiona o reţea. 

� Bridge-uri (punţi). Sunt dispozitive care conectează două sau mai mult LAN-uri. 
� Router-e. Sunt echipamente de dirijare a traficului de date, realizând conexiuni la 

un nivel arhitectural superior faţă de bridge-uri. 
� Gateway-uri (porţi). Sunt dispozitive care interconectează LAN-uri care folosesc 

protocoale complet diferite la toate nivelurile de comunicaţie. 
 Din punct de vedere software, pentru a funcţiona, o reţea are nevoie de un sistem 
de operare de reţea (NOS - Network Operating System).  
Sistemul de operare asigură: 

• Gestionarea resurselor reţelei; 
• Gestionarea traficului în reţea, 
• Securitatea şi protecţia în reţea; 
• Autentificarea şi criptarea mesajelor. 

 
Exemple de astfel de sisteme de operare sunt:  
• Windows NT Server- este cea mai completă platformă pentru reţelele Intranet, 

Extranet, Internet; 
• Novell Netware, sistem de operare pentru reţele locale; 
• IBM LAN Server - sistem de operare care permite atât comunicarea punct la punct 

cât şi administrator-utilizator; 
• UNIX- sistem puternic, stabil, oferă o bună protecţie şi permite interconectarea unor 

echipamente eterogene în reţea; 
• SOLARIS – este folosit în mediul UNIX şi  oferă o protecţie puternică a bazelor de 

date. 
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Figura 2.12. Tipuri de cabluri utilizate în reţelele de calculatoare 

 
Arhitecturi de reţele locale 

� Arhitectura client-server. Aplicaţiile software sunt distribuite între entităţile din 
reţea. Clienţii cer informaţiile de la unul sau mai multe servere din reţea care 
stochează aceste aplicaţii. Un singur server suportă mai mulţi clienţi simultan. 

� Arhitectura egal la egal (peer to peer). Oricare două componente ale reţelei pot 
comunica, fără a apela la serviciile de dirijare ale unui calculator puternic 
(mainframe) din reţelele tradiţionale. Fiecare PC poate deveni server, putând 
schimba rolurile între cel de utilizator şi cel de ofertant de servicii. 

 
Structura reţelelor locale de calculatoare.  
 Vom descrie în continuare, pentru exemplificare, structura unei reţele ierarhice de 
tip Novell. Aceste reţele se  întind la nivelul unei clădiri sau grup de clădiri. Sunt compuse 
din: 

• File server - gestionează întreaga activitate a reţelei, controlează toate accesele la 
resursele comune (fişiere, imprimante), asigură securitatea şi realizează 
comunicaţiile  între staţii. Pe el este instalat S.O. al reţelei. File server-ul poate fi 
dedicat sau nededicat; 

• Staţii de lucru - sunt de regulă PC-uri obişnuite, uneori fără HDD sau FDD. 
• Periferia - imprimante, unităţi de disc, plottere etc., comună pentru utilizatorii 

reţelei. 
• Elemente de conectare - placă specială de interfaţă introdusă în calculator şi cablu 

de legătură. 
 
Tipuri de utilizatori: 

• utilizatorul obişnuit - lucrează la o staţie de lucru în cadrul reţelei.  
• Operatorul - este un utilizator căruia i se dau anumite drepturi privind utilizarea 

resurselor.  



 
 

• supervizorul - asigură buna funcţionare a întregii reţele. Are drepturile cele mai largi. 

 
Figura 2.13. Topologii de reţele de calculatoare: a) reţea stea, b) reţea pe mai multe 

nivele ierarhice, c) reţea magistrală (liniară), d) reţea inel. 
 
Securitatea reţelei 
 Există mai multe modalităţi de a asigura securitatea reţelei: 
a) Securitatea la conectare: Utilizatorul îşi declară la conectare numele care este 
recunoscut de file server. Poate fi folosită şi o parolă. Supervizorul mai poate introduce 
restricţii:   

• de timp (număr de ore de lucru limitat); 
• de staţii de lucru (utilizatorul se va putea  conecta doar de pe anumite staţii); 
• conectări curente (se poate limita numărul staţiilor ce se conectează simultan); 
• invalidare cont. La prima conectare utilizatorului i se creează un cont. Supervizorul 

poate invalida acest cont şi utilizatorul nu se mai poate conecta; 
• blocarea "spărgătorului" după un număr de nereuşite de conectare. 

b) Securitatea prin drepturi de utilizator: 
 Aceste drepturi controlează posibilităţile de lucru ale unui utilizator într-un director 
dat: R (read), W (write), O(open), D (delete) etc. 
c) Securitatea prin drepturi permise în directoare: 
 La crearea unui director  utilizatorii pot avea drepturi ca cele descrise mai sus. 
d) Securitate prin atributele fişierelor şi directoarelor:  
 Read-Write, Read-Only, Shearable/Non shearable. 
e) Drepturi efective: reprezintă intersecţia mulţimii drepturilor utilizatorului cu drepturile în 
director.   

 
 2.2.2. Noţiuni elementare despre Internet 
 
 A. Generalităţi 
 Internet (Internetware system) reprezintă un ansamblu de reţele de calculatoare 



 
 
interconectate care a luat o amploare deosebită în ultimii ani. Internet reprezintă un 
instrument de acces la cantităţi imense de informaţii distribuite în toată lumea. Prin 
intermediul Internet-ului se pot transfera fişiere între calculatoare situate la distanţe foarte 
mari. 

Internetul sau reţeaua mondială de reţele devine din ce în ce mai popular, cunoscând 
o creştere exponenţială a numărului de calculatoare interconectate. Tehnologia şi 
aplicaţiile de pe Internet se extind extrem de rapid, captând o atenţie deosebită, deoarece 
Internet-ul este un mediu excitant de comunicaţie, un instrument pentru facilitarea 
afacerilor şi un debuşeu comercial, într-o măsură mult mai mare decât au fost radioul şi 
televiziunea cu ani în urmă. 
 Noţiunea de internet (cu i mic) constituie o colecţie de reţele separate fizic şi care sunt 
interconectate pentru a forma o singură reţea logică, iar Internet (cu I mare) reprezintă 
reţeaua globală ce leagă toate reţelele, într-o reţea unică mondială. Internetul este un 
conglomerat complex de arhitecturi, componente fizice şi sisteme de operare. 
Componentele sunt de unu-la-unu. 
 Pe de altă parte Internetul este un complex univers virtual unde sunt accesibile 
informaţii despre orice subiect imaginabil; ştiinţă, muzică, religie, politică, finanţe, umor, 
etc.. Este de înţeles preocuparea de a organiza această incredibilă masă de informaţii şi 
de concepere a unor instrumente pentru regăsirea informaţiilor. 
 Internet foloseşte o metodă de adresare bazată pe sistemul de denumire al 
domeniilor. Există posibilitatea includerii într-o adresă a mai multor nivele de domenii 
(domenii, instituţii, departament, calculator). Domeniile de pe nivelul cel mai (înalt) general 
pot fi de natură organizaţională sau geografică. Exemple de domenii organizaţionale: com 
(entităţi comerciale), edu (instituţii educaţionale), gov (instituţii guvernamentale), etc. 
Exemple de coduri de denumiri geografice: it (Italia), ro(România), etc. 
 
 B. Tipuri de conexiuni 
 Din cauză că Internet este o colecţie ce conţine mii de sisteme diferite, există multe 
moduri de lucru posibile. Astfel există patru tipuri de conexiuni Internet de bază. Toate 
necesită conectarea prealabilă la un calculator gazdă (host) din Internet. Acesta este legat 
direct în reţeaua Internet şi are o adresă Internet. Cele patru tipuri de conexiuni sunt: 
 a) Conexiunea permanentă: calculatoarele sau terminalele mai multor utilizatori sunt 
legate direct cu un calculator conectat permanent în reţeaua Internet. Este cel mai bun 
mod de conectare, se mai numeşte conexiune dedicată dar este scumpă. 
 b) Conexiunea directă pe linie telefonică. Există furnizori de servicii Internet prin 
intermediul cărora se poate obţine o conectare la reţea - conexiune directă prin linie 
telefonică (dial-in direct connection). Calculatorul personal se comportă ca şi cum ar fi un 
calculator gazdă din reţeaua Internet. Această conexiune este o clonă din punct de vedere 
al performanţelor. 
 c) Conectarea ca terminal pe linie telefonică. Muţi furnizori de servicii oferă clienţilor 
posibilitatea conectării calculatorului lor ca terminal pe linie telefonică (dial-in terminal 
connection). În acest regim calculatorul nu e legat direct la Internet, ci prin intermediul 
calculatorului furnizorului de servicii. Ca urmare, spre deosebire de conexiunea 
precedentă, transferul unor fişiere din altă staţie legată la Internet nu se face direct pe 
calculatorul personal, ci mai întâi pe calculatorul furnizorului de servicii. Această conectare 
se mai numeşte şi conexiune interactivă. 
 d) Conexiunea de tip poştă electronică. În acest caz utilizatorii pot folosi doar serviciul 
de poştă electronică, pentru a trimite şi recepţiona mesaje în reţea. 



 
 
 
C. Consideraţii practice privind accesul la Internet 

• Exploatarea programelor de acces la Internet se poate face în două moduri: 
- printr-o interfaţă grafică utilizator (GUI - Graphic User Interface) - care lucrează cu 

elemente grafice (butoane şi pictograme) 
- printr-o interfaţă de tip linie de comandă (command line interface). În acest caz 

comenzile se introduc de la tastatură şi trebuie cunoscută foarte bine sintaxa lor. 
 În prima categorie (interfaţă grafică) intră programele sub Windows (ex: Netscape 
Navigator, Internet Explorer) iar în a doua programele de poştă (ex: Pine). 

• Pentru a realiza o conexiune la Internet sunt necesare: 
a) - un cont Internet. Acesta se obţine de la furnizorul de servicii, respectiv de la 

administratorul de sistem. 
b) - un calculator: Nu este necesar un calculator deosebit de performant, dar se pot 

sesiza avantajele în cazul unor calculatoare puternice. 
c) - un modem (dacă se realizează conectarea pe linie telefonică). Modemul 

converteşte semnalul numeric furnizat de calculator în semnal analogic care poate 
fi transmis pe linia telefonică. Viteza modemului influenţează evident timpul de 
aşteptare în cursul conexiunilor. 

d) - un program de comunicaţie. Acest program de comunicaţie trebuie să poată 
transmite date conform protocolului Xmodem sau, mai bine, conform protocolului 
Zmodem. 

e) - informaţii privind parametrii de comunicaţie. Aceste informaţii se obţin de la 
furnizorul de servicii Internet şi se referă la viteza de comunicaţie, protocolul folosit, 
tipul de terminal etc. 

f) - un nume de legătură: login name, logon name, user name, account name. Este 
numele sub care utilizatorul se poate conecta. De regulă este format din numele de 
familie având ca prefix sau postfix iniţialele prenumelui. Atenţie: se face distincţie 
între  literele mari şi literele mici! 

g) - o parolă. La conectare în reţeaua Internet trebuie furnizată, alături de numele de 
legătură, şi o parolă de identificare, ce trebuie recunoscută de calculatorul gazdă. 

 
 2.2.3. Internet: Oportunităţi şi pericole 
 
 Resurse disponibile pe Internet 
 În cele ce urmează vom trece în revistă pe scurt aplicaţii şi servicii care sunt tot 
atâtea resurse utilizabile prin conectarea la Internet. Principalele servicii sunt: 

• Poşta electronică - E-mail 
• Transferul de fişiere – FTP 
• TELNET - conectarea utilizatorilor la noduri îndepărtate 
• Ştiri, sesiuni de discuţii 
• Căutarea informaţiilor 

  
 A. Poşta electronică (E-Mail)  
 Poşta electronică face parte dintre primele servicii cu care s-a afirmat Internetul. 
Prin E-Mail se transmit mesaje de tip text ASCII sau binare. Se pot afişa şi fişierele 
mesajelor. 
 Poşta electronică funcţionează similar cu serviciul poştal obişnuit: un mesaj 



 
 
(scrisoare) căruia i se ataşează adresa destinatarului şi a expeditorului (pe plic) este 
depus într-o cutie poştală. De aici serviciul poştal îl preia, îl transmite (eventual prin mai 
multe oficii poştale) şi apoi îl depune în căsuţa poştală a destinatarului. Poşta electronică 
nu este specifică Internetului, ci a fost şi este folosită în reţelele locale de calculatoare. 
 Poşta electronică este gestionată cu ajutorul unor programe specializate. Există 
zeci, chiar sute de astfel de programe, dar funcţiile esenţiale realizate de ele sunt aceleaşi: 

- (permit) compunerea şi emiterea scrisorilor 
- vizualizarea şi eventual ştergerea sau arhivarea scrisorilor primite 
- tipărirea mesajelor pentru a obţine copii permanente 
- transmiterea unei scrisori către mai mulţi destinatari 
- folosirea unor porecle (alias), mai uşor de reţinut în locul adreselor poştale 
- ataşarea la scrisoare a unui fişier 
- folosirea unor fişiere cu semnătură (informaţii despre numele, titlurile, adresa, 

telefonul expeditorului, adăugate scrisorii automat sau la cererea utilizatorului) 
- confirmarea transmiterii poştei 
- notificarea citirii mesajului de către destinatar 
- anularea unor mesaje 

 
 B. Transferul fişierelor  (FTP) 
 Printre primele servicii dezvoltate în Internet se numără transferul fişierelor dintr-o 
locaţie în alta. Acest serviciu permite utilizatorului să se conecteze la un calculator de pe 
Internet, să caute prin directoarele şi programele aflate într-o zonă publică pe calculatorul 
de la distanţă şi să realizeze un transfer într-un sens sau altul al unuia sau mai multor 
fişiere. FTP este susţinut de tehnologia client-server în care utilizatorul dispune de un 
client FTP pe calculatorul local şi foloseşte un server FTP aflat pe calculatorul la distanţă. 
În cazul în care trebuie manevrate cantităţi mari de informaţii se foloseşte compresia 
datelor anterior transferului. La recepţie are loc decompresia datelor.  
 
 C. Telnet 
 Telnet este un serviciu folosit pentru a conecta două calculatoare, furnizând o 
legătură prin care utilizatorul poate tasta comenzile către calculatorul de la distanţă ca şi 
cum ar fi terminal al acestuia. Şi această aplicaţie se bazează pe tehnologia client-server.  
 
 D. World Wide Web (WWW) 
 Este un serviciu creat şi dezvoltat la CERN-Elveţia pentru a permite fiecărui 
utilizator să aibă acces şi să afişeze cu uşurinţă documente memorate în locaţii diverse din 
reţea. Pentru citirea documentelor www au fost concepute mai multe aplicaţii client: Lynx, 
Mosaic, Netscape, HotJava. Datorită imensului potenţial pe care îl reprezintă www 
considerăm necesară prezentarea succintă a conceptelor fundamentale ale Web-ului. 
 1. Browser. Pentru a avea acces la www utilizatorul trebuie să execute pe calculatorul 
său un program de răsfoire-browser, a conţinutului unui server WEB. Aceste programe de 
răsfoire pot interpreta şi afişa documentele hipertext. Acestea nu conţin text obişnuit ci 
comenzi ce structurează textul unor articole diverse (corp de paragraf, antete, grafică etc.). 
Cele mai cunoscute browsere sunt Netscape, Internet Explorer, Hot Java. 
 2. Hipertext Documentele de pe Web sunt documente hipertext.. Ele oferă 
utilizatorului o metodă nesecvenţială de citire a documentului afişat pe ecran. În loc să 
citească documentul în secvenţă, de la început la sfârşit, cititorul poate “sări” către noţiuni 
din text care sunt importante pentru el. Pentru aceasta în text sunt marcate, subliniate, 



 
 
afişate cu altă culoare anumite cuvinte (ancore) prin care se activează o legătură către un 
alt loc din cadrul documentului, sau către altă locaţie internet. Sistemul hipertext care 
poate afişa o informaţie multimedia (sunete, voce, imagini fixe şi animate) în plus faţă de 
text se numeşte sistem hipermedia. 
 3. URL (Uniform Resource Locator) reprezintă o descriere completă a unui articol, ce 
conţine localizarea acestuia. A fost introdus pentru a putea face referire în mod standard, 
în cadrul aplicaţiei Web, la orice tip de articol (document, fişier de imagini, fişier de sunet 
etc.). 
 4. Http (Hyper Text Transport Protocol) este un protocol ce permite regăsirea rapidă a 
documentelor hipertext, indiferent de locul fizic unde se găsesc. 
  5. HTML (Hiper Text Market Language) este un protocol de descriere a documentelor 
pentru ca ele să fie afişate în cel mai favorabil format pe ecranul terminalului. Este format 
dintr-un set de comenzi ce descriu modul cum e structurat un document. 
 Spre deosebire de procesoarele de texte care formatează diferitele componente ale 
documentului (titlu, antet, note etc.), protocolul HTML marchează doar aceste elemente, 
fără a le formata, această sarcină revenind programului client (browser) care este adaptat 
monitorului utilizatorului.  
 6. Legături. Legăturile sau hiperlegăturile sunt obiecte distincte dintr-un document de 
tip hipertext. Orice legătură are două capete: unul care face referire la articolul care e 
solicitat în locul respectiv (figură, fişier, alt document) şi altul numit ancoră, format dintr-
unul sau mai multe cuvinte, o figură sau o arie din zona afişată pe ecran. Aceasta este 
activată printr-un clic cu mouse-ul. 
 7. Pagina iniţială (Home page).   
 Pagina iniţială este un document pe care browser -ul îl afişează pe ecran când se 
lansează. 
 8. VRML (Virtual Reality Markup Language) 
 VRML este un standard pentru un limbaj independent de platformă, non - proprietar 
(asemănător cu HTML) care să permită crearea “scenelor” de realitate virtuală. 
 E. Internet Relay Chat (IRC) este un serviciu care permite ca mai mult utilizatori să 
“converseze” simultan, tastând comentarii, păreri despre un anumit subiect. 
 F. Ştiri în reţea.  
 Pe Internet există grupe de discuţii (news groups) care desfăşoară discuţii on-line pe o 
multitudine de subiecte. USENET (Users  ne twork) e s te  a lctuit din toa te  ca lcula toa re le  
ce primesc grupa de ştiri pe reţea. Ideea de bază a USENET este introducerea de către 
un utilizator a unui articol (pe hard-discul calculatorului local), apoi trimiterea articolului 
celorlalte calculatoare ce au convenit să schimbe articole cu calculatorul utilizatorului 
respectiv. De la aceste calculatoare articolul este trimis la altele şi aşa mai departe, până 
când, în câteva ore, el ajunge la toate calculatoarele ce participă la USENET. 
 Probleme legate de utilizarea Internetului   
 Cele prezentate anterior au conturat posibilităţile imense pe care le oferă o conexiune 
la Internet. Există însă şi probleme şi riscuri legate de acest domeniu: probleme tehnice, 
de dotare cu soft şi hard, şi probleme legate de lipsa securităţii datelor. Parte din 
problemele din prima categorie au fost abordate în capitolul 4. În ceea ce priveşte a doua 
categorie de probleme, ea se prezintă sub două aspecte: accese neautorizate (a se vedea 
fraude bancare, pirateria informatică etc.) şi contaminarea cu viruşi. Vom discuta câteva 
elemente legate de viruşi informatici şi protecţia antiviruşi.  
 A. Viruşi informatici 
 Virusul este o secvenţă de instrucţiuni care atunci când se execută face o copie 



 
 
funcţional similară propriei secvenţe şi o depune undeva, de unde ulterior se poate 
executa în condiţii asemănătoare. 
Observaţii:  

• viruşii sunt programe care se reproduc 
• programele troiene: nu se reproduc, dar provoacă efecte nedorite (efecte 
secundare nedocumentate) 
• viermii:  nu se reproduc, se propagă prin reţele culegând eventual informaţii (de 
exemplu parole)  
• Clasificarea viruşilor după modul de infectare: 
• viruşi infectori de fişiere - prin alipirea codului propriu la fişierul respectiv (la început, 
sfârşit sau în interiorul codului executabil al fişierului); infectează cu precădere 
programele executabile 
• viruşi infectori de sistem sau boot - infectează conţinutul sectoarelor 0 şi eventual 1 
de pe discul magnetic; la pornirea sistemului virusul preia comanda 
• viruşi infectori de directoare - modifică intrările în directoare; nu modifică fişierele, ci 
preiau controlul înaintea executării acestora   
• viruşi polimorfi - sunt viruşi care în faza de reproducere îşi modifică secvenţa de 
instrucţiuni (devin mutanţi), ca urmare detectare lor devine mult mai grea; autorul bulgar 
Dark Avenger a realizat un generator de viruşi polimorfi: Mutation Engine  

 Alte clasificări ale viruşilor: 
• viruşi rapizi (fast) şi viruşi lenţi (slow)  
• viruşi care infectează rar (sparse)- exemplu: fiecare al 10-lea program executat  
• viruşi clandestini (stealth virus) - ascund modificările făcute fişierelor  
• viruşi tunel (tunelling virus) ocolesc sectorul de întreruperi 

 B. Măsuri de prevenire 
• procuraţi programele utilizate de la un distribuitor cu reputaţie  
• protejaţi la scriere originalul fiecărui program 
• executaţi periodic (regulat) backup-ul (salvarea) informaţiilor şi programelor 
• testaţi orice program achiziţionat cu programe antivirus 
• urmăriţi conţinutul fişierelor Autoexec.bat şi confing.sys şi apariţia unor fişiere 

ascunse (hidden) pe disc 
• ţineţi evidenţa fiecărui program nou introdus (lungimea, data creării, data şi sursa 

procurării)  
 C. Programe antivirus 
 Metodele utilizate de programele de detectare, dezinfectare şi prevenire: 

• metoda detectării secvenţelor de identificare - pentru viruşii cunoscuţi 
• metode de verificare a integrităţii fişierelor- vaccinarea fişierelor  
• validarea prin sume de control  
• metoda căutării euristice 
• metoda protecţiei multiple  

Motoare de căutare şi tehnici de navigare pe Web 
 Aşa cum s- arătat, o componentă esenţială a WWW o constituie programul de 
răsfoire (browser). Browser-ele moderne sunt instrumente de navigare pe Internet dotate 
cu interfaţă grafică şi dintre ele cele mai cunoscute sunt Netscape Navigator şi MS Internet 
Explorer.  
 Căutarea unor informaţii pe Internet implică vizionare unor URL-uri, aflate în baze 
de date. O abordare eficientă în ceea ce priveşte catalogarea şi indexarea serverelor Web 



 
 
şi a URL-urilor corespunzătoare o constituie folosirea unor motoare de căutare: Yahoo, 
Google, Altavista, Lycos, Infoseek etc. Aceste motoare de căutare sunt de două tipuri: 

• tip cuvinte-cheie (www.infoseek.com, www.altavista.digital.com); 
• tip Pagini galbene (Yellow Page)- www.yahoo.com. 

Intranet. Definiţie, caracteristici 
 Prin Intranet se înţelege o reţea de calculatoare a unei organizaţii în interiorul căreia 
comunicarea se face utilizând tehnologia Internet (protocol TCP/IP). Avantajele acestei 
abordări sunt: 

• stabilitatea reţelei; 
• caracterul multiplatformă (avantajos în cazul echipamentelor informatice 

eterogene); 
• fiabilitatea tehnologiilor (verificate de un mare număr de utilizatori pe Internet); 
• costul scăzut al produselor soft (datorită numărului mare de utilizatori de pe 

Internet). 
• Intranetul asigură o platformă pentru lucrul în grup (groupware). Pe arii extinse 

reţeaua Intranet poate fi o reţea fizică, cu propriile linii de comunicaţie, sau poate fi 
o reţea virtuală, folosind conexiunile din Internet. Protejare informaţiei implică în 
acest caz criptarea şi folosirea unui „Firewall”, care asigură: 

• filtrarea traficului de intrare şi ieşire din reţeaua proprie; 
• accesul utilizatorilor la Intranet admiţând doar cererile autorizate; 
• stocarea temporară a paginilor Web consultate recent. 

Un exemplu de utilizare al firewall - ului este ilustrat în figura următoare: 

 
Figura 2.14. Ilustrare a modului de folosire a firewall-ului 

 
 2.3. Noţiuni de criminalitate informatică.  Semnătura electronică.  
Securitatea şi protecţia informaţiilor  
 
 A. Tipuri de atacuri pe Internet 

• Atacuri pasive - sunt acelea în cadrul cărora intrusul observa informaţia ce trece 
prin "canal", fără să interfereze cu fluxul sau conţinutul mesajelor. Ca urmare, se 
face doar analiza traficului, prin citirea identităţii părţilor care comunica si 
"învăţând" lungimea si frecventa mesajelor vehiculate pe un anumit canal logic.  

• Atacuri active - sunt acelea în care intrusul se angajează fie în furtul mesajelor, 
fie in modificarea, reluarea sau inserarea de mesaje false. Aceasta înseamnă ca 

http://www.infoseek.com/
http://www.altavista.digital.com/
http://www.yahoo.com/


 
 

el poate şterge, întârzia sau modifica mesaje, poate sa facă inserarea unor 
mesaje false sau vechi, poate schimba ordinea mesajelor, fie pe o anumita 
direcţie, fie pe ambele direcţii ale unui canal logic.  

Atacuri pasive Atacuri active

Mascarada Reluarea Modificarea
mesajelor 

Repudierea
serviciului  

Dezv| luirea
conÛinutului
mesajelor

Analiza
traficului

 
• Modificarea mesajelor - face ca datele mesajului sa fie alterate prin modificare, 

inserare sau ştergere. Poate fi folosita pentru a se schimba beneficiarul unui 
credit în transferul electronic de fonduri sau pentru a modifica valoarea acelui 
credit.  

• Refuzul serviciului - se produce când o entitate nu izbuteşte sa îndeplinească 
propria funcţie sau când face acţiuni care împiedica o alta entitate de la 
îndeplinirea propriei funcţii;  

• Repudierea serviciului - se produce când o entitate refuza sa recunoască un 
serviciu executat. Este evident ca în aplicaţiile de transfer electronic de fonduri 
este important sa se evite repudierea serviciului atât de către emiţător, cât si de 
către destinatar.      

 
B. Tipologia criminalităţii informatice 

 Infracţiuni contra confidenţialităţii şi integrităţii datelor şi sistemelor 
informatice   

- accesul, fără drept, la un sistem informatic constituie infracţiune 
- interceptarea, fără drept, a unei transmisii de date informatice care nu este 

publică şi care este destinată unui sistem informatic   
- interceptarea, fără drept, a unei emisii electromagnetice provenite dintr-un 

sistem informatic ce conţine date informatice care nu sunt publice.   
 Fapta de a modifica, şterge sau deteriora date informatice ori de a 
restricţiona accesul la aceste date, fără drept  
 Transferul neautorizat de date dintr-un sistem informatic  
 Fapta de a perturba grav, fără drept, funcţionarea unui sistem informatic, prin 
introducerea, transmiterea, modificarea, ştergerea sau deteriorarea datelor 
informatice sau prin restricţionarea accesului la aceste date  
 Fapta de a produce, vinde, de a importa, distribui sau de a pune la dispoziţie, 
sub orice altă formă, fără drept, a unui dispozitiv sau program informatic conceput 
sau adaptat în scopul săvârşirii uneia dintre infracţiunile  
 Fapta de a produce, vinde, de a importa, distribui sau de a pune la dispoziţie, 
sub orice altă formă, fără drept, a unei parole, cod de acces sau alte asemenea 
date informatice care permit accesul total sau parţial la un sistem informatic în 



 
 

scopul săvârşirii unei infracţiuni  
 Infracţiuni informatice   

- Fapta de a introduce, modifica sau şterge, fără drept, date informatice ori 
de a restricţiona, fără drept, accesul la aceste date, rezultând date 
necorespunzătoare adevărului, în scopul de a fi utilizate în vederea 
producerii unei consecinţe juridice, constituie infracţiune  

- Fapta de a cauza un prejudiciu patrimonial unei persoane prin introducerea, 
modificarea sau ştergerea de date informatice, prin restricţionarea accesului 
la aceste date ori prin împiedicarea în orice mod a funcţionării unui sistem 
informatic, în scopul de a obţine un beneficiu material pentru sine sau 
pentru altul, constituie infracţiune  

 Pornografia infantilă prin sisteme informatice. Constituie infracţiune şi se 
pedepseşte cu închisoare de la 3 la 12 ani şi interzicerea unor drepturi 
producerea în vederea răspândirii, oferirea sau punerea la dispoziţie, 
răspândirea sau transmiterea, procurarea pentru sine sau pentru altul de 
materiale pornografice cu minori prin sisteme informatice ori deţinerea, fără 
drept, de materiale pornografice cu minori într-un sistem informatic sau un mijloc 
de stocare a datelor informatice.   

C. Semnătura electronică 
Legea nr. 455 din 18 iulie 2001 privind semnătura electronică 
Semnătura electronică asociază documentul electronic persoanei care îl semnează. 

Semnătura electronică extinsă are aceeaşi valoare în spaţiul virtual ca şi semnătura 
manuscrisă (olografă) în lumea reală. 
Evoluţia semnăturii 

Deget                      Mână                     Mouse  

      
 

 
 Semnăturile electronice se folosesc pentru a semna documentele electronice. 
Conceptul de semnătura electronică a fost prima dată discutat în 1976 de către Diffie şi 
Hellman în articolul lor clasic "Noi direcţii în criptografie." Semnătura electronică este 
analogul electronic al unei semnături de mână (semnătura olografă).  
 Cele două semnături, cea de mână si cea electronică, au în comun următoarele 
proprietăţi:  

1. primitorul trebuie să fie capabil să valideze semnătura trimiţătorului  
2. semnătura nu trebuie să fie falsificată  
3. trimiţătorul unui mesaj să nu poată să-l repudieze mai târziu, adică să spună 

"nu eu am trimis acest mesaj".  
O semnătura electronică conţine unele date pe care primitorul le poate păstra ca 

evidenţă că a fost trimis un mesaj şi că semnatarul mesajului este cel care l-a trimis.  
Astfel semnătura electronică poate să previne două tipuri de fraude:  
i) falsificarea semnăturii de către primitor (sau de către un terţ)  
ii) repudierea de către trimiţător a unui mesaj transmis. 
 Diferenţa majoră între semnătura de mână şi semnătura electronică este aceea că 



 
 
semnătura electronică nu este constantă, nu poate fi mereu aceeaşi;  Semnătura 
electronică ce se ataşează logic unui document electronic este funcţie de acel document; 
Dacă se schimbă documentul sau dacă se schimbă ceva în document, chiar şi un bit, se 
produce o altă semnătură electronică. 
Ce nu este semnătura electronică:  
• nu este o semnătura scanată  
• nu este o iconiţă, nu este o poză  
• nu este o hologramă, nu este un smart card 

Ce este semnătura electronică?  
Semnătura electronică = o succesiune de biţi - adică un set de date în formă 

electronică, care sunt asociate sau logic asociate cu alte date în formă electronică şi care 
servesc ca metodă de identificare.  
Semnătura electronică extinsă = semnătura electronică care îndeplineşte cumulativ 
următoarele condiţii:  
-    este legată în mod unic de semnatar  
-     asigură identificarea semnatarului  
-     este creată prin mijloace controlate exclusiv de semnatar  
-     este legată de datele în formă electronică, la care se raportează în aşa fel încât orice 
modificare ulterioară a acestora este identificabilă. 
Doar semnătura electronică extinsă are valoare probantă în justiţie. 
Perechea cheie publică / cheie privată  
 Cheia privată   
 Un cod digital cu caracter de unicitate, generat printr-un dispozitiv hardware şi/sau 
software specializat.  
 Cheia publică   
 Un cod digital, perechea cheii private necesară verificării semnăturii electronice.  
Cheia privată reprezintă datele de creare a semnăturii electronice, iar cheia publică - 
datele de verificare ale acesteia. Cheia privată nu poate fi dedusă în nici un fel din cheia 
sa publică pereche.  
Moduri de criptare a informaţiilor  
 Criptografia este ştiinţa scrierilor secrete. Un cifru se defineşte ca transformarea 
unui mesaj-clar sau text clar în mesaj-cifrat ori criptogramă. Procesul de transformare a 
textului clar în text cifrat se numeşte cifrare sau criptare, iar transformarea inversă, a 
criptogramei în text clar, se numeşte descifrare sau decriptare. Atât cifrarea cât si 
descifrarea sunt controlate de către una sau mai multe chei criptografice. Criptanaliza 
studiază metodele de spargere a cifrurilor, de obicei pentru determinarea cheii de cifrare 
din criptogramă şi text clar echivalent.  
Cerinţele criptografiei 

• Asigurarea confidenţialităţii. Datele nu pot fi citite decât de persoanele care 
trebuie să le cunoască 

• Asigurarea integrităţii. Datele nu au fost modificate 
• Asigurarea autenticităţii. Datele provin cu siguranţă dintr-o anumită sursă 
• Asigurarea non-repudierii. Semnătură electronică avansată 
• Noi nevoi legate de dezvoltarea Internetului şi a reţelelor de telecomunicaţii: 

Verificări fără divulgare  
• Partajarea secretelor ... 

Mecanismul de creare a semnăturii electronice  



 
 
 eToken-ul, smart card-ul sau orice alt dispozitiv specializat conţine un microprocesor 
care generează cele două chei: publică şi privată. 
Cum se generează semnătura electronică? 
1. Asupra documentului se aplică un algoritm şi se obţine amprenta documentului; 
2. Amprenta documentului este o înşiruire de biţi; 
3. Amprenta documentului intră în dispozitivul securizat; 
4. Printr-un alt algoritm se aplică cheia privată peste amprenta documentului, rezultând 

semnătura electronică. 
 Cheia privată rămâne în memoria eTokenului, nu părăseşte niciodată dispozitivul, 
aşadar poate să fie utilizată doar de posesorul dispozitivului. 
Cum verifică destinatarul semnătura electronică? 
 Documentul pe care l-aţi semnat electronic va pleca via Internet spre destinatar, care 
are posibilitatea să verifice dacă, într-adevăr, aţi semnat acel document. 
 Mecanismul de verificare a semnăturii electronice se bazează pe utilizarea cheii 
publice, a unui algoritm de calcul şi a semnăturii electronice primite. Verificarea semnăturii 
este o operaţie automată. 
 Spre deosebire de cheia privată care este cunoscută doar de semnatar, cheia publică 
poate să fie aflată de toţi cei care primesc mesajele dvs. dacă accesează site-ul 
furnizorului de servicii de certificare în domeniul semnăturii electronice.  Astfel, se pot 
consulta datele din certificatul digital de care dispuneţi, verificând identitatea expeditorului. 
Să nu uităm că semnătura electronică se creează cu ajutorul cheii private şi se verifică 
prin cheia publică.  
Ce trebuie să facem pentru a ne semna electronic? 
1. Persoana interesată să semneze electronic documente trebuie să se prezinte cu cartea 
de identitate sau buletinul la un furnizor de servicii de certificare în domeniul semnăturii 
electronice. Furnizorul de servicii de certificare joacă rolul unui martor virtual care confirmă 
identitatea unei persoane. 
2. În urma plăţii unei sume stabilite de furnizor veţi intra în posesia un dispozitiv securizat, 
necesar pentru a vă putea semna electronic, ca, spre exemplu, eToken sau smart card. 
Pentru a accesa aceste dispozitive tastaţi un cod PIN, pe care puteţi să îl schimbaţi şi care 
e cunoscut doar de dvs. Principiul a avea + a şti = a utiliza se traduce astfel: am dispozitiv 
securizat + ştiu PIN = utilizez dispozitivul în vederea creării semnăturii electronice. 
3. Conectaţi dispozitivul securizat fie la calculatorul furnizorului de servicii de certificare, fie 
la calculatorul dvs. sau la orice alt calculator. Accesaţi site-ul furnizorului şi completaţi 
formularul pentru obţinerea certificatului digital. Veţi primi prin e-mail un cod de identificare 
care va permite eliberarea acestuia. 
4. De asemenea, veţi primi un certificat digital care atestă dreptul dvs de a va semna 
electronic şi care conţine: 

• cheia dumneavoastră publică 
•  datele dvs personale 

 Certificatul digital emis este semnat electronic de către furnizorul de servicii de 
certificare, cu cheia lui privată. Certificatul digital leagă persoana de cheia publică. 
Certificatul dvs. digital va fi disponibil pentru accesare pe site-ul furnizorului pentru care aţi 
optat. Durata valabilităţii unui certificat este de maximum 1 an de la data comunicării către 
client. Certificatul digital reprezintă o colecţie de date în formă electronică ce atestă 
legătura dintre datele de verificare a semnăturii electronice şi o persoană, confirmând 
identitatea acelei persoane. Furnizor de servicii de certificare poate fi orice persoană, 
română sau străină, care eliberează certificate sau care prestează alte servicii legate de 



 
 
semnătura electronică. 
Ce puteţi semna? 

• documente WORD 
• documente PDF 
• mailuri etc. 

D. Protecţia datelor. Politici de securitate la nivelul organizaţiei. Vulnerabilităţi ale 
sistemelor informatice. Politici de securitate 
 Una din dimensiunile cele mai importante a activităţii organizaţiilor moderne o 
constituie manipularea informaţiilor (culegere, prelucrare, stocare, difuzare etc.).   
 Această componentă informaţională, din ce în ce mai extinsă şi mai complexă implică, 
odată cu progresul tehnologic din domeniul informaticii şi cu globalizarea societăţii 
omeneşti, măsuri speciale de asigurare a securităţii informaţiilor.  Principalele pericole la 
adresa informaţiilor deţinute în sistemul informatic al unei organizaţii le reprezintă: 

• Distrugerea accidentală sau intenţionată a suporţilor de informaţie (hard-
discuri, CD-uri, benzi magnetice etc.) 
• Accesul neautorizat la informaţii.  

Aceste pericole sunt potenţate de existenţa reţelelor de calculatoare (inclusiv 
Internetul) în cadrul cărora asigurarea securităţii înseamnă: 

 confidenţialitatea (menţinerea caracterului privat al informaţiei),  
 integritatea (dovada că respectiva informaţie nu a fost modificată),  
 autenticitatea (dovada identităţii celui ce transmite mesajul),  
 non-repudierea (siguranţa că cel ce generează mesajul nu poate să-l nege 
mai târziu). 

 O abordare raţională a asigurării securităţii unui sistem informatic implică 
următorii paşi: 

o Evaluarea riscului - Definirea zonelor de vulnerabilitate 
o Securizarea sistemului - Acţiuni pentru izolarea şi protejarea sistemului 
o Refacerea (recuperarea) - Trebuie avut un plan verificat de recuperare în caz 

de incident 
o Cercetare - Preocupare şi rezultate 
o Definirea şi aplicarea unei politici de securitate 

Evaluarea riscului 
 În evaluarea riscului se pot căuta răspunsuri la următoarele întrebări: 
 Ce poate fi furat? 
  Echipamente 
  Informaţii 
  Servicii, Servicii către alţii  
 Cine vă poate lovi? 
  Hackeri experimentaţi? 
  De ce sunteţi o ţintă pentru ei?  
 Ce poate şi ce nu poate fi înlocuit?   

Pot fi înlocuiţi oamenii şi echipamentele 
  Nu pot fi înlocuite: timpul, efortul, banii, resursele, încrederea  
 Ce poate fi recuperat, de unde, în cât timp si cu ce pierderi pe termen lung. 
Tipuri de ameninţări la adresa sistemelor informatice al organizaţiilor 
 La adresa securităţii unui sistem informatic pot exista mai multe tipuri de ameninţări: 
dezastre sau calamitaţi naturale (incendii, explozii, inundaţii), pene ale echipamentelor, 
erori umane de concepţie, realizare, operare sau manipulare, furturi, sabotaje, atacuri 



 
 
logice. Unele studii de securitate a calculatoarelor estimează că jumătate din costurile 
implicate de incidente sunt datorate acţiunilor voit distructive, un sfert dezastrelor 
accidentale şi un sfert greşelilor umane.  
 Ameninţările voite enumerate mai sus sunt caracteristice mai ales reţelelor de 
calculatore şi Internetului. Principalele intervenţii în transferul datelor sunt ilustrate în figura 
următoare:  
 

 
Securizarea sistemului. Zone de vulnerabilitate şi măsuri de protecţie 
 Ameninţările la adresa securităţii datelor sunt amplificate de lucrul în reţea. În 
momentul de faţă toate calculatoarele din organizaţii lucrează practic în reţea, aşa încât 
consideraţiile ce urmează au în vedere acest mod de lucru. Vom studia zonele de 
vulnerabilitate în cazul unui sistem informatic conectat la Internet, mai întâi folosind o 
reprezentare simplificată, apoi vom detalia mai mult diferitele arii care trebuie protejate. Se 
va vedea mai departe că o modalitate uzuală de abordare a securităţii este abordarea pe 
straturi, cu măsuri adecvate fiecărui nivel. 
 Fiecare element al acestei figuri reprezintă o vulnerabilitate care poate fi exploatată de 
un atac şi de aceea trebuie luate măsuri de protecţie. 
 Astfel, între client si furnizorul de servicii Internet (ISP) se pot lua următoarele măsuri 
de protecţie: 
 criptarea informaţiilor, izolarea conexiunilor,  
 detecţia conexiunilor intrus, autentificarea continuă,  
 securizarea fizică a site-ului. 

 În Internet protecţia poate fi realizată prin folosirea reţelelor private virtuale (VPN-
Virtual Private Network), detecţia intruziunilor, criptare, multi – rutare, folosirea 
conexiunilor prin microunde sau laser în locul conexiunilor prin fir etc. 
 La firewall: permitere numai a protocolului TCP/IP, filtrarea porturilor disponibile (80, 
20/21, 25), filtrarea adreselor IP, filtrarea conţinutului pachetelor, criptarea şi 
autentificarea, urmărirea rutării etc. 
 În reţeaua de calculatoare se pot lua următoarele măsuri: izolarea conexiunilor externe 
de conexiunea principală, refuzul, la nivel de gateway a trecerii pachetelor în pachete 
(tunelare), alegerea unor parole greu de ghicit, criptarea şi autentificarea, logarea etc. 
 La nivelul sistemului de operare măsurile utile sunt următoarele: un număr minim de 
servicii/protocoale, schimbarea periodică a parolelor, actualizarea patch-urilor, izolarea 
fizică a echipamentelor etc. 
 La nivelul aplicaţiei: trebuie introduse restricţii funcţionale prin crearea grupurilor şi 
utilizatorilor, trebuie evitate privilegiile „all in one”, trebuie folosită criptarea şi 
autentificarea, trebuie asigurată securitatea bazei de date etc.  



 
 

 
 

Abordarea prezentată se încadrează în asigurarea protecţiei pe nivele logice, 
pornindu-se de la ideea că nu o singură breşă poate compromite securitatea sistemului. 

 

 
Refacerea (recuperarea) 
 În ceea ce priveşte recuperarea în urma incidentelor aceasta implică mai multe direcţii: 
 La nivel fizic: echipamente, conectivitate, alimentare cu energie 
 La nivel operaţional: restaurarea SO, a driverelor, a patch-urilor 
 La nivelul datelor (conţinutul informaţional) 
În vederea unei cât mai bune recuperări după incidente sunt utile următoarele acţiuni : 
 Salvări periodice (backup). Trebuie să existe capacitatea de a restaura 

funcţionalitatea 100%, lucru care implică şi compatibilitatea hardware. 
 După fiecare actualizare a patch-urilor trebuie create copii după acestea 
 Indiferent de dimensiunea datelor, o copie completă trebuie făcută periodic. 
 Suporturile de informaţii (mediile de înregistrare) trebuie înlocuite la 1/2, 3/4 din 

timpul de viaţă recomandat de producător 
 Dispozitivele periferice pentru suporturile de informaţie (unităţi de dischetă, unităţi 

de CD etc.) trebuie curăţate cu frecvenţa cerută de producător. 
 Mediile de stocare trebuie protejate de factori de ambianţă perturbatori (umiditate, 

praf, temperaturi extreme). Datele critice trebuie salvate şi pe medii nemagnetice. 
Politici de securitate 
 Securitatea informaţiei şi a sistemului poate fi înţeleasă ca abilitatea  sistemului 
informatic de a rezista, cu un anumit nivel de siguranţă, evenimentelor accidentale sau 
acţiunilor maliţioase care compromit disponibilitatea, autenticitatea, integritatea şi 
confidenţialitatea datelor stocate sau transmise şi a serviciilor oferite sau accesibile prin 



 
 
aceste reţele şi sisteme informatice. 
 Securitatea implică următoarele caracteristici:  
 autenticitatea,  
 confidenţialitatea,  
 integritatea,  
 disponibilitatea,  
 controlul accesului, administrarea cheilor,  
 nerepudierea,  
 managementul securităţii. 

 Asigurarea securităţii datelor la nivelul unei organizaţii se face prin elaborarea şi 
aplicarea unei politici de securitate, implementate prin anumite mecanisme de securitate. 
O politică de securitate reprezintă o formulare raţională a ceea ce este şi a ceea ce nu 
este permis într-o organizaţie.  
 Politicile sunt directive administrative care stabilesc scopuri şi responsabilităţi şi de 
asemenea fundamentează modul de interpretare şi rezolvare a conflictelor ce pot apare. O 
politică de securitate trebuie să îndeplinească următoarele condiţii:  
 Să fie realizabilă; 
 Să fie concisă şi uşor de înţeles; 
 Să realizeze un echilibru între securitate şi productivitate. 

 O astfel de politică trebuie să explice de ce e necesară, ce domenii acoperă, să 
explice consecinţele şi să definească cine să fie contactat şi cine e responsabil. 
Se pot defini mai multe tipuri de politici:  
 politici pentru utilizatori,   
 politici de securitate fizică,  
 politici pentru servere,  
 politici de reţea, etc. 

 Odată elaborată o politică de securitate, trebuie definite mecanismele de securitate. 
Un mecanism de securitate este o metodă, un instrument, o procedură de realizare a unei 
politici de securitate. Un mecanism de securitate este definit ca o logică sau un algoritm ce 
implementează o funcţie particulară de securitate într-un echipament fizic sau într-un 
program. În general, există mai multe variante de implementare a unui mecanism de 
securitate dat (de exemplu, cifrarea pe bloc şi cifrarea fluxurilor, pentru criptare). 

 
 
 

APLICAŢII PRACTICE 
1. Identificaţi elementele componente ale unei reţele de calculatoare locale. 
2. Înfiinţaţi şi personalizaţi o căsuţă de poştă electronică. 
3. Utilizarea motoarelor de căutare pe internet. 
4. Crearea şi formatarea unui registru de lucru. 
5. Introducerea formulelor de calcul simple. 
6. Conlucrarea între foile de calcul ale unui registru şi între registre de lucru



 
 

3. PACHETE DE PROGRAME DE TIP OFFICE 
 
 3.1. Consideraţii generale 
 
 Activităţile legate de elaborarea, procesarea şi tehnoredactarea documentelor, ca şi 
alte activităţi curente ale unui birou au fost luate în considerare de o serie de producători 
de software care au lansat pe piaţă pachete menite să satisfacă aceste necesităţi într-o 
măsură cât mai mare. Două din aceste pachete, dintre cele mai utilizate sunt WordPerfect 
Office şi Microsoft Office. Tabelul următor prezintă sintetic componentele celor două 
pachete. 
 
Tabelul 3.1 Componentele pachetelor WordPerfect Office şi MS Office 

                           Pachet 
Componentă 

Corel Perfect Office  Microsoft Office 

Procesare texte 
 Word Perfect Word 

Prezentare grafică 
 Presentations Power Point 

Procesor tabelar 
 Quattro Pro Excel 

SGBD 
 Paradox Access 

Aplicaţie de comunicare 
 Corel Quick Connect, Envoy Outlook 

Editare HTML 
 - Front page 

Program de grafică 
 Presentations  Photo Draw 

 
 Deoarece pachetul Microsoft Office are, statistic vorbind, o mare răspândire, vom 
prezenta în continuare, pe scurt câteva elemente utile despre acest pachet. 
 
 3.2. Prezentare generală a pachetului MS Office 2000 

 
 Office 2000, cel mai popular pachet de programe de birou, vine cu noi facilităţi şi o 
interfaţă îmbunătăţită, dar caracteristica cea mai pregnantă este orientarea totală către 
Web. 
 Există patru versiuni ale programului, Standard, Small Business, Professional şi 
Premium. În pachet există mai multe aplicaţii decât cele din versiunile precedente. Până 
acum, ne-am obişnuit cu Word, Excel, Access, PowerPoint şi Outlook. Office 2000 aduce 
în plus PhotoDraw şi FrontPage, ambele în versiunea 2000. Dacă ultimul este cunoscut 
utilizatorilor ca programul de creare de site-uri web, primul este un program de editare 
grafică. 
 Instalarea are două forme, cea implicită şi cea în care utilizatorul poate alege exact 
ce componente să instaleze. Interesantă este apariţia unei a treia opţiuni de instalare: on 
demand (la cerere).  

În toate programele cunoscute, există două opţiuni pentru o componentă: să se 



 
 
instaleze sau nu. Microsoft o introduce şi pe cea numită la cerere, prin care se creează 
shortcut-urile şi icon-urile pentru aplicaţie, dar ea nu este amplasată pe hard disc, urmând 
să fie instalată atunci când utilizatorul doreşte să o folosească.  

Avantajul este că nu se ocupă spaţiul de pe hard disc. Dezavantajul este că trebuie 
să aveţi tot timpul la îndemână CD-urile cu Office. Pentru un utilizator singular nu este o 
problemă, dar pentru un administrator de reţea la o firmă care are peste 10 PC-uri cu 
Office instalat, el trebuie să aibă grijă ca CD-urile cu programul să fie uşor accesibile 
tuturor utilizatorilor, eventual prin plasarea în unitatea CD de pe server.  

Rutina de instalare este total schimbată. Dacă Office 2000 a detectat faptul că 
Office 97 este deja instalat se oferă să-l dezinstaleze. Instalarea nu ocupă mult spaţiu. In 
doar 200 MB încap toate programele principale, cu opţiunile implicite. 
 La fiecare pornire a sistemului, se verifică dacă programele sunt bine instalate, şi în 
cazul apariţiei unei probleme, cum ar fi suprascrierea unui DLL cu o versiune mai veche, 
se repară automat.  

Pentru a uşura administrarea sistemului, care este o altă facilitate puternică  a lui 
Office 2000, se creează un profil al utilizatorului cu Office Profile Wizard, care permite 
salvarea şi restaurarea opţiunilor unui utilizator, atât pentru a permite accesul mai multor 
persoane la acelaşi PC cât şi pentru ca în cadrul unei reţele să nu depindă setările de 
staţia pe care se lucrează. Este excelentă adaptarea lui Office 2000 la setările de limbă şi 
ţară ale sistemului: toate fonturile cu caractere româneşti  lucrând perfect atât la afişare 
cât şi la tipărire. 
 Interfaţa aplicaţiilor nu s-a schimbat atât de mult faţă de 97 încât cei obişnuiţi cu ea 
să nu o poată recunoaşte, dar au apărut facilităţi care îmbunătăţesc interacţiunea 
persoană-program.  

Pe lângă o simplificare a barelor cu butoane afişate (implicit este doar una) 
meniurile nu mai conţin toate comenzile, ci doar pe cele care sunt utilizate de 95 % de 
utilizatori. Dacă aveţi nevoie de celelalte, doar un clic pe semnul ,,săgeată jos” (expand) 
va duce la afişarea meniurilor complete.  
 
Tabelul 3.2.  
Componenta 

 Prezentare 

Word 
 
 
 
 
 

Prima noutate din Word este cursorul inteligent, care chiar dacă nu este 
o invenţie Microsoft, in Word 2000 îşi face treaba excelent. Cu un dublu 
clic in orice punct de pe pagină, cursorul de deplasează in acel punct şi 
se poate scrie textul dorit. Nu mai este nevoie de spaţii şi tab-uri pentru a 
începe scrierea pe o pagină albă in centrul paginii, doar dublu clic e 
suficient. Word (ca si Excel) deţine acum şabloane existente în 
FrontPage, utile pentru crearea unei pagini web. 
Tipărirea din Word este o experienţă nouă. Pe lângă reformatarea paginii 
în funcţie de formatul hârtiei (presupunând că aţi creat un document 
format Letter şi trebuie să îl tipăriţi pe un A4), facilitate existentă care a 
fost îmbunătăţită, acum se pot tipări mai multe pagini ale documentului 
pe aceeaşi foaie de hârtie, până la 16. Prin această scalare la tipărire 
puteţi fi sigur că rezultatul este exact acelaşi cu aspectul de pe ecran. 
Adică dacă aveţi 15 pagini pe format Letter, tot 15 veţi avea şi dacă 
tipăriţi pe A4. Nu mai apar pagini în plus sau în minus şi nu se mai mută 
liniile de text şi imaginile de pe o pagină pe alta. 



 
 
Componenta 

 Prezentare 

Excel Tot editarea este cea mai importantă îmbunătăţire şi în Excel 2000. Un 
dublu clic pe textul dintr-o celulă duce la amplasarea cursorului exact  în 
locul dorit şi nu la începutul conţinutului celulei, ca in Excel 97. Autofill-ul 
s-a îmbunătăţit în sensul că la crearea unei liste drag&drop se copiază în 
noile celule nu doar conţinutul, ci şi formatul celulei iniţiale. În fine, au 
apărut noi tipuri de grafice. 

Access Schimbări majore în Access. SQL este limbajul adoptiv al lui Access 
2000, deoarece poate modifica direct tabele MS SQL Server sau se 
poate crea o bază de date SQL nouă. În ambele cazuri sunt permise 
operaţii de întreţinere şi administrare a bazei de date, cum ar fi replicarea 
şi backup-ul. Acum  este posibilă  afişarea unor date SQL in forme şi 
rapoarte Access. De mare folos este autocorectarea numelui. Access 
actualizează singur toată baza de date cu numele nou, fără a lăsa 
această obositoare operaţie în seama utilizatorului. 

PowerPoint Este una din aplicaţiile care a suferit cele mai multe îmbunătăţiri. 
Deoarece multe prezentări se fac de pe  notebook-uri, PowerPoint 
dezactivează  in timpul slide-show-ului screen saver-ul şi facilitatea de 
economisire a energiei, pentru a evita pauzele forţate de hardware. 
Interfaţa a mai primit un panou, acum fiind în total trei. În cel din stânga 
există textul prezentării, în cel din dreapta slide-ul, iar în cel de jos 
creatorul îşi introduce diverse  note. Sincronizarea imagine - sunet este 
mai bună şi a apărut un editor de tabele independente de Word şi Excel. 

Outlook Putem îndrăzni a spune că Outlook este prezent in orice aplicaţie Office 
2000, pentru că fiecare dintre ele posedă butonul ,,E-mail” care deschide 
Outlook-ul şi care trimite documentul curent la adresa afişată. Noul 
Outlook şi-a îmbunătăţit timpii de încărcare-descărcare (extrem de lungi 
la versiunea anterioară) şi interfaţa sa face mai uşoară regăsirea 
informaţiei dorite. Conţinutul mail-urilor poate fi HTML, Rich Text Format 
sau text simplu. Outlook  poate  fi setat să  apeleze  căsuţa de mail  la  
anumite ore şi să transmită / primească automat mesaje, chiar şi pe dial-
up. El permite şi existenţa mai multor conturi mail pe acelaşi sistem. 

FrontPage Îmbunătăţirile programului de creat site-uri web de la Microsoft sunt 
foarte numeroase. Printre cele mai numeroase ar fi integrarea cu restul 
aplicaţiilor din suită (facilitate comună a programelor din Office 2000), 
actualizarea automată a legăturilor la modificarea hyperlink-urilor, 
păstrarea intactă a codului introdus de utilizator (negenerat de program), 
lucrul cu extensiile HTML, integrarea cu MS Internet Information Server, 
un management mai bun al site-urilor. 
 

PhotoDraw O noutate absolută PhotoDraw marchează intrarea Microsoft pe piaţa 
aplicaţiilor de grafică de business. PhotoDraw lucrează atât vectorial cât 
şi bitmap, cel mai apropiat program de acest stil fiind Corel Xara. 
Cunoaşte cele mai răspândite formate de fişiere şi lucrează şi în 3D. 
Aplicaţiile sale sunt numeroase, de la retuşarea unor fotografii până la 
crearea de text 3D şi de grafică pentru paginile web. Singurul său 
dezavantaj este faptul că are nevoie de un sistem puternic pentru a lucra 



 
 
Componenta 

 Prezentare 

cursiv, deoarece ocupă o cantitate însemnată de resurse, mai ales 
memorie. 

 
 
 
APLICAŢII PRACTICE 

1. Sa se   lanseze in execuţie programul de calcul tabelar Excel si sa se deschidă 
un nou registru pe care îl veţi salva cu numele „economia sociala 2” ; 

2. Sa se insereze 5 foi de calcul (de lucru), redenumindu-se a 4-a cu 
numele: „evidenţa magazie” ; 

3. Sa se creeze in cadrul foii de calcul „evidenţa magazie”, un tabel care sa 
simuleze evidentele produselor firmei. 

Pentru fiecare produs  se va retine: 
- numele produsului; 
- numărul de bucăţi aflat în stoc; 
- preţul de producţie pe bucată; 
- preţ de producţie pe întreg produsul aflat în stoc; 
- preţul de vânzare pe bucată 
- preţul de vânzare pe produsul aflat în stoc; 
- total sumă cheltuită cu producţia; 
- total sumă de încasat. 

Pentru editarea capului de tabel se va utiliza fontul TNR 13 pct. 
4. Să se definească o coloană de celule care să calculeze pentru fiecare produs, 

în funcţie de numărul de bucăţi vândute, profitul pe care îl aduce; 
5. Sa se creeze o diagrama din care sa rezulte sumele totale încasate de firmă in 

cele 12 luni (etichete diagrama, nume diagrama). 



 
 
4. SISTEME INFORMAŢIONALE ŞI SISTEME INFORMATICE 

 
 4.1. Sistemul informaţional. Definiţie, componente 

 
 O abordare modernă a organizaţiilor se face pornind de la teoria sistemelor în care  
organizaţia este considerată un sistem complex format din mai multe subsisteme. Un 
sistem reprezintă un ansamblu de componente interdependente, aflate în interacţiune 
dinamică, pe baza unor reguli, pentru atingerea unui anumit obiectiv. O organizaţie poate fi 
privită ca un sistem format din trei subsisteme (figura 4.1): 

• subsistemul decizional (de conducere); 
• subsistemul informaţional; 
• subsistemul operativ (condus). 

SISTEMUL DE CONDUCERE
(Sistemul decizional)

SISTEMUL INFORMAŢIONAL

Sistemul informatic

SISTEMUL CONDUS
(Sistemul Operativ)

M
E
D
I
U
L

E
X
T
E
R
N

Decizii

Decizii

Informaţii

Date

 
Figura 4.1. Sistemul „organizaţie”. 

 
Subsistemul operativ desfăşoară activităţile specifice domeniului de funcţionare al 

organizaţiei. În cadrul lui se culeg date care sunt apoi transmise subsistemului 
informaţional în vederea stocării şi prelucrării. La rândul lui subsistemul informaţional va 
transmite informaţiile rezultate prin prelucrare către subsistemul de conducere, care pe 
baza lor va elabora decizii. Aceste decizii sunt transmise spre executanţi tot prin 
subsistemul informaţional. Se poate deci defini sistemul informaţional ca „un ansamblu de 
oameni, echipamente, software, procese şi date destinate să furnizeze informaţii active 
sistemului decizional”. Sistemul informaţional este principalul element de legătură dintre 
sistemul de conducere şi sistemul condus, dintre organizaţie  şi mediul extern. 

Activităţile desfăşurate de sistemul informaţional sunt:  
• culegerea datelor despre starea sistemului condus şi a mediului său 

înconjurător; 



 
 

• transmiterea datelor în vederea prelucrării; 
• prelucrarea specifică a datelor folosind echipamente şi procedee adecvate în 

scopul asigurării informaţiilor necesare procesului decizional; 
• adoptarea deciziilor (de către sistemul decizional); 
• transmiterea deciziilor spre execuţie; 
• asigurarea controlului realizării deciziei. 

De asemenea se poate remarca raportul de incluziune dintre sistemul informaţional şi 
sistemul informatic, care va fi tratat în detaliu în secţiunea următoare. 

Pornind de la activităţile sistemului informaţional rezultă şi principalele sale 
componente: 

• Data şi informaţia. Data reprezintă o descriere numerică (cifrică) sau literală a unor 
acţiuni, fapte, procese din organizaţie sau mediul său ambiant. Prin informaţie se 
înţelege expresia unei ştiri, a unui mesaj cu caracter de noutate. Informaţiile sunt 
date ce aduc receptorului un spor de cunoaştere şi contribuie la îmbunătăţirea 
deciziei. Tabelul 4.1. ilustrează într-o manieră condensată şi sistematică tipurile de 
informaţii care circulă într-o organizaţie. 

 
Tabelul 4.1. Tipuri de informaţii într-o organizaţie 
Nr. 
crt. 

Criterii de 
clasificare 

Categorii de 
informaţii Caracteristici principale 

1. 

Mod de 
exprimare 

Orale 

- expuse prin viu grai; 
- nu implică investiţii în mijloace de tratare a 
informaţiilor; 
- viteză de circulaţie mare; 
- nu sunt controlabile; 
- lasă loc la interpretări; 

Scrise 

- consemnate de regulă pe hârtie ; 
- pot fi păstrate nealterate timp îndelungat ; 
- implică cheltuieli moderate; 
- consemnarea lor necesită un consum de timp 
apreciabil; 

Audio-vizuale 

- se adresează concomitent văzului şi auzului ; 
- implică aparatură specială (calculatoare, 
terminale), circuit de televiziune local, tablouri de 
comandă speciale ş.a. ; 
- viteza mare de circulaţie (indiferent de distanţe) ; 
- capacitate de sugestie şi nunaţare ridicat ; 
- pot fi consemnate integral şi rapid ; 
- costisitoare; 

2. 

Grad de 
prelucrare 

Primare 
(de bază) 

- anterior nu au suferit un proces de prelucrare 
informaţională; 
- caracter analitic; 
- pronunţat informative; 
- foarte diverse; 
- cele mai răspândite la nivelul executanţilor; 



 
 
Nr. 
crt. 

Criterii de 
clasificare 

Categorii de 
informaţii Caracteristici principale 

Intermediare 
- se află în diferite faze de prelucrare informaţională; 
- cele mai răspândite la nivelul personalului 
funcţional şi al managerilor de nivel inferior; 

Finale 

- au trecut prin întreg şirul de prelucrări 
informaţionale prevăzute; 
- caracter sintetic; 
- caracter complex; 
- caracter decizional; 
- se adresează de regulă managerilor îndeosebi de 
la eşaloanele superior şi mediu; 

3. 

Direcţia 
vehiculării 

Descendente 

- se transmit de la nivele ierarhice superioare la cele 
inferioare ale managementului; 
- alcătuite preponderent din decizii, instrucţiuni, 
metodologii etc.; 

Ascendente 

- se transmit de la eşaloanele ierarhice inferioare la 
cele superioare de management; 
- reflectă cu prioritate modul de realizare a 
obiectivelor şi deciziilor manageriale; 

Orizontale 

- se transmit între titulari de posturi situate pe acelaşi 
nivel ierarhic; 
- caracter funcţional şi de cooperare, servind la 
integrarea pe orizontală a activităţilor întreprinderii; 

4. Mod de 
organizarea a 
înregistrării şi 
prelucrării 

Tehnico-
operative 

- perioada adoptării şi principalele elemente 
implicate se cunosc cu mult timp înainte ; 
- predomină în firmele conduse ştiinţific ; 
- sunt în qvasitotalitate periodice. 

De evidenţă 
contabilă 

- perioada adoptării şi principalele elemente 
implicate se cunosc doar cu puţin timp înainte ; 
- depind decisiv de intuiţia şi capacitatea decizională 
a managerilor implicaţi. 

Statistice  

5. Amploarea 
sferei 
decizionale a 
deci-dentului 

integrale - se adoptă din iniţiativa decidentului, fără a fi 
necesar avizul eşalonului ierarhic superior; 
- de regulă sunt curente, periodice şi anticipate. 

avizate - aplicarea lor este condiţionată de avizarea la 
nivelul eşalonului ierarhic superior; 
- sunt frecvent strategice şi tactice ; 
- se adoptă mai frecvent în firmele mici şi în 
societăţile comerciale şi regiile puternic centralizate 
şi cu un stil managerial autoritar. 

6. Sfera de 
cuprindere a 
decidentului 

participative - se adoptă de organe de management participativ ; 
- majoritatea sunt decizii strategice şi tactice ; 
- consum mare de timp, reflectat, de regulă în gradul 
de fundamentare superior. 



 
 
Nr. 
crt. 

Criterii de 
clasificare 

Categorii de 
informaţii Caracteristici principale 

individuale - se adoptă de către un cadru de conducere ; 
- se bazează adesea, în exclusivitate pe experienţa 
şi capacitatea decizională a managerului respectiv ; 
- « costă » mai ieftin decât deciziile participative. 

7. 

Obligativitatea 
pentru 

adresant 

Imperative 

- emise de conducători, fiind destinate nivelelor 
ierarhice inferioare; 
- caracter decizional pronunţat; 
- luarea în considerare a mesajului informaţional 
este obligatorie; 

Nonimperative 

- emise de executaţi şi manageri fiind destinate 
preponderent colegilor sau superiorilor; 
- caracter pronunţat informativ; 
- luarea în considerare a mesajului informaţional nu 
este obligatorie; 

8. 

Natura 
proceselor 
reflectate 

Cercetare-
dezvoltare 

- reflectă sau au în vedere activităţile de cercetare-
dezvoltare; 

Comerciale - reflectă sau au în vedere activităţile comerciale; 
Producţie - reflectă sau au în vedere activităţile de producţie; 
Financiar-
contabile 

- reflectă sau au în vedere activităţile financiar-
contabile; 

Personal - reflectă sau au în vedere activităţile de personal. 
 

• Circuitele şi fluxurile informaţionale. Circuitul informaţional este traiectul pe care îl 
parcurge informaţia între emiţător şi destinatar. Figura 4.2. ilustrează fluxurile 
informaţionale. Fluxul informaţional este format din totalitatea circuitelor 
informaţionale dintr-o organizaţie. Într-o organizaţie modernă există o mare 
varietate de circuite şi fluxuri informaţionale, ce pot fi clasificate în funcţie de mai 
multe criterii, aşa cum se ilustrează în tabelul 4.2. 



 
 

 Figura 4.2. Fluxurile informaţionale dintr-o organizaţie 
 

 Tabelul 4.2. Clasificarea fluxurilor informaţionale  
Nr. 
crt. 

Criterii de 
clasificare 

Tip de flux 
informaţional 

Principale caracteristici Exemple 

1. 

Direcţia de 
vehiculare şi 
caracteristicile 
organizatorice 
ale extre-
mităţilor 

Vertical 

- se stabileşte între posturi sau 
compartimente situate pe nivele 
ierarhice diferite, între care 
există relaţii de subordonare 
nemijlocită; 
- vehiculează informaţii as-
cendente şi descendente; 
- fundamentul organizatoric este 
reprezentat de relaţii ierarhice; 

Transmiterea rapoar-
telor zilnice privind 
prezenţa la lucru între 
un funcţionar al com-
partimentului personal 
şi şeful acestuia. 

Orizontal 

- se stabileşte între posturi şi 
compartimente situate pe acelaşi 
nivel ierarhic; 
- vehiculează informaţii ori-
zontale 
- fundamentul organizatoric este 
reprezentat de relaţiile de 
cooperare sau funcţionale 

Transmiterea informa-
ţiilor privind situaţia 
forţei de muncă de 
către şeful serviciului 
personal - retribuire 
şeful serviciului plan-
dezvoltare, cu ocazia 
unei analize a 
stadiului realizării 
strategiei societăţii 
comerciale sau regiei 
autonome. 

Decizii 

Decizii 

Baze de date 

Sisteme de calcul 
distribuite 

SISTEMUL 
CONDUCĂTOR 
(MANAGERIAL) 

 
SISTEMUL 
CONDUS 

Decizii 

Date/Inf. 
primare 

Date/Inf. 
prelucrate 

Strategia 
de 

conducere 



 
 

Oblic 

- se stabileşte între posturi sau 
compartimente situate pe nivele 
ierarhice diferite, între care nu 
există relaţii de subordonare 
nemijlocită; 
- vehiculează informaţii 
ascendente şi descendente; 
- fundamentul organizatoric este 
reprezentat de relaţiile 
funcţionale, de stat major sau 
control 

Transmiterea docu-
mentaţiilor tehnolo-
gice de către şeful 
atelierului de pro-
iectări tehnologice, 
şefului echipei de 
sculeri nr.2 în vede-
rea realizării SDV-
urilor. 

2 Frecvenţa 
producerii 

Periodic 

- se repetă la anumite intervale 
trimestru, lună etc; 
- fundamentul producerii lor îl 
reprezintă caracterul secvenţial 
al proceselor de muncă; 
- predomină în societăţile 
comerciale şi regiile autonome 
ca urmare a caracterului ciclic al 
proceselor de execuţie şi mana-
geriale; 

Transmiterea săptă-
mânală de către şefii 
secţiilor de producţie 
a situaţiei realizării 
programelor de pro-
ducţie inginerului şef. 

Ocazional 

- se stabilesc cu o frecvenţă 
aleatorie; 
- fundamentul producerii lor îl 
reprezintă situaţiile inedite, 
endogene sau exogene, firmei. 

Transmiterea informa-
ţiilor privind blocarea 
contului curent la 
bancă de către mana-
gerul economic ma-
nagerului general al 
firmei. 

 
• Procedurile informaţionale reprezintă ansamblul modalităţilor de culegere, 

înregistrare, transmitere, prelucrare a informaţiilor. Procedurile informatice trebuie 
specificate detaliat, indicându-se succesiunea de operaţii, suporţii informaţiilor, 
mijloacele de tratare a informaţiilor, etc. În momentul de faţă procedurile 
informaţionale sunt caracterizate de câteva elemente distinctive: 
- automatizarea masivă a culegerii, stocării, prelucrării informaţiei; 
- grad înalt de formalizare matematică şi folosirea unor echipamente şi programe 

informatice sofisticate. 
! Mijloace de tratare a informaţiilor. Există o gamă variată de mijloace de tratare, pornind de 

la cele manuale, mecanizate şi ajungând la mijloace automatizate bazate pe echipamente 
informatice. Mijloacele de tratare se referă la culegerea informaţiilor , stocarea, prelucrarea 
şi transmiterea sau difuzarea informaţiilor. 
 
 4.2. Funcţiile sistemului informaţional. Cerinţe de raţionalizare 

 
 Sistemul informaţional al unei organizaţii  trebuie să îndeplinească următoarele 
funcţii: 



 
 

• Funcţia decizională- asigură informaţiile necesare luării deciziilor. În acest context 
apare noţiunea de sistem informaţional al managementului. SIM (MIS – managerial 
informaţional sistem) 

• Funcţia operaţională – declanşarea mulţimii de acţiuni necesare realizării 
obiectivelor organizaţiei. 

• Funcţia de documentare – găsirea şi înregistrarea informaţiilor pentru îmbogăţirea 
cunoştinţelor personalului şi care pot fi ulterior folosite pentru luarea altor decizii. 
Consideraţiile anterioare au reliefat complexitatea şi importanţa sistemului 

informaţional pentru buna funcţionare a unei organizaţii.Ca urmare deficienţele existente în 
acest domeniu au repercursiuni grave asupra modului în care organizaţia îşi atinge 
obiectivele. Studiile efectuate au pus în evidenţă existenţa unor deficienţe tipice cum ar fi: 

• distorsiunea – adică modificarea parţială, neintenţionată a conţinutului unei 
informaţii pe parcursul circuitului informaţional; 

• filtrajul – modificarea intenţionată a conţinutului mesajului; 
• redundanţa – transmiterea repetată a aceloraşi informaţii ; 
• supraîncărcarea circuitelor informaţionale. 

Există o serie de instrumente de analiză şi raţionalizare a fluxurilor informaţionale cum 
ar fi schema bloc, diagrama orizontală de flux informaţional (ASME), diagrama verticală de 
flux informaţional, etc.,  a căror folosire poate conduce la proiectarea unui sistem 
informaţional raţional şi eficient. În continuare vom prezenta concis câteva principii de 
raţionalizare a sistemului informaţional: 

• subordonarea conceperii şi funcţionării sistemului informaţional cerinţelor 
managementului firmei; 

• corelarea sistemului informaţional cu sistemul decizional şi cu organizarea 
structurală a organizaţiei;  

• unitatea metodologică a tratării informaţiilor (asigurarea compatibilităţii); 
• principiul concentrării asupra abaterilor esenţiale; 
• principiul timpului corespunzător de reacţie; 
• principiul asigurării de maxim de informaţii finale; 
• principiul flexibilităţii; principiul eficienţei. 

 
 4.3. Sistemul informatic 
 
 În figura 4.1 care ilustrează sistemul informaţional al organizaţiei, se poate sesiza 
existenţa unui subsistem al sistemului informaţional – sistemul informatic. 
 O definiţie a sistemului informatic ar putea fi: “un sistem de tratare mecanizată sau 
automatizată a informaţiei , constituit din echipamente, programe şi baze de date care 
trebuie să satisfacă cerinţe riguros precizate”. O altă definiţie consideră sistemul informatic 
“o parte a sistemului informaţional în care procesul de culegere, transmitere, stocare şi 
prelucrare a datelor se realizează utilizând elemente sau componente ale tehnologiei 
informatice, adică mijloace de calcul şi de comunicare moderne, produse software 
specializate,  proceduri şi tehnici specifice la care se adaugă personal specializat”. 
 Figura 4.3 ilustrează relaţia dintre sistemul informatic şi sistemul informaţional, 
indicând pentru fiecare etapă a circuitului informaţional , cu tendinţa de extindere în cadrul 
acestuia, conţinând activităţile automatizate şi are drept scop obţinerea informaţiei active. 
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Figura 4.3. Relaţia dintre sistemul informaţional şi sistemul informatic. 

 Se numeşte sistem informatic integrat un sistem informatic care asigură 
introducerea unică a datelor şi prelucrarea multiplă a acestora, în funcţie de cerinţele 
utilizatorilor. Astfel de sisteme informatice integrate sunt specifice domeniilor economic, 
financiar, bancar, etc. Fiindcă sistemele informatice moderne fac apel la cele mai noi 
descoperiri în domeniul tehnologiei informatice şi al tehnologiei telecomunicaţiilor, este 
utilă o definire a acestor domenii. Prin tehnologia informaţiei şi comunicaţiilor se înţelege 
combinaţia de tehnologii de calcul (echipamente şi programe) cu tehnologia comunicaţiei 
(reţele de transmitere a datelor, imaginilor şi vocii). 

Un sistem informatic întâlnit în majoritatea organizaţiilor îl reprezintă sistemul 
informatic de gestiune (SIG). Vom prezenta ca titlu de exemplificare elementele acestui 
sistem informatic, urmând ca în secţiunea următoare să detaliem tipurile de sisteme 
informatice. 

Sistemul informatic de gestiune este format din patru componente independente: 
domeniile de gestiune, datele, modelele, regulile de gestiune. 

• Domeniile de gestiune corespund structurilor organizaţiei (firmei): cercetare 
dezvoltare, producţie, comercial, personal, financiar contabil. 

• În fiecare domeniu prelucrarea datelor se face la patru niveluri: tranzacţional, 
operaţional, tactic şi strategic. 

• Datele reprezintă materia primă a sistemului de gestiune. 
• Modelele de gestiune grupează procedurile proprii ale unui domeniu (tehnologii de 

fabricaţie, vânzări, contabil) 
• Sistemele de gestiune moderne sunt sisteme integrate şi conţin trei componente 

principale: intrările, prelucrările şi ieşirile. 
• Intrările reprezintă ansamblul datelor stocate gestionate şi prelucrate, date obţinute 

din procesele desfăşurate în cadrul firmei. Se numesc tranzacţii fluxurile de date 
ce însoţesc operaţiile şi procesele desfăşurate în organizaţie (ex. aprovizionare, 
încasări şi plăţi etc.). 

Intrările sunt realizate din punct de vedere fizic prin tastarea datelor de către operator, 
scanarea documentelor, transfer de date în reţea etc. 

• Prelucrările reprezintă un ansamblu de operaţii prin care se realizează: 



 
 

- crearea şi actualizarea bazei de date 
- integrarea şi listarea rapoartelor asupra bazelor de date 
- întreţinerea bazei de date 

• Ieşirile SIG reflectă rezultatul prelucrărilor efectuate asupra datelor de intrare. 
Ieşirile pot lua diverse forme: tablouri de bord, rapoarte sintetice, tabele, diagrame 
etc. 

 
Tipuri de sisteme informatice 

În funcţie de natura prelucrărilor efectuate asupra datelor şi informaţiilor sistemele 
informatice de gestiune pot fi împărţite în următoarele categorii (vezi fig. 4.4). 

a) Sisteme de prelucrare a tranzacţiilor (ST). Aceste ST înregistrează tranzacţiile 
zilnice (comenzi, facturi, stocuri, produse etc.). Prin intermediul acestor sisteme 
informatice se creează baze de date utilizate de alte sisteme informatice din organizaţie. 

b) Sisteme informatice de Conducere (Management). Folosesc datele detaliate din 
ST pentru a le agrega în rapoarte standard pentru managerii de nivel mediu. 

c) Sisteme Suport de Decizie – sunt folosite pentru analiza proceselor şi 
fenomenelor economice. Se bazează pe datele din sistemul de prelucrare a tranzacţiilor şi 
ajută managerii de nivel mediu în analizarea variantelor de acţiune. 

d) Sisteme suport al Executivului. Sunt sisteme destinate managerilor de nivel înalt 
cărora le prezintă informaţiile într-un format prestabilit. Sunt folosite pentru supravegherea 
acţiunilor organizaţiei şi pentru proiecte strategice. 

În continuare vom detalia fiecare din aceste sisteme informatice. 
 
A. Sisteme de prelucrare a tranzacţiilor 
Prin tranzacţii vom înţelege evenimentele prin care se înregistrează sistematic 

activităţile economice. Exemple de tranzacţii: cumpărări, vânzări, bonuri de materiale, 
facturi, plăţi etc. Tranzacţiile generează datele aferente proceselor economice, date care 
sunt intrări în sistem informaţional. Sistemele de prelucrare a tranzacţiilor (ST, SPT)sunt 
aplicaţii informatice care permit culegerea, stocarea şi prelucrarea zilnică a datelor 
rezultate din tranzacţii, asigurând actualizarea bazei de date. Sistemele de prelucrare a 
tranzacţiilor se caracterizează prin: 

- rezolvarea unor probleme bine structurate, repetitive. 
- prelucrarea unui volum mare de date. 



 
 

 
Figura 4.4. Tipuri de sisteme informatice de gestiune 

 
Datorită faptului că sistemul de prelucrare a tranzacţiilor permite evidenţa 

operaţiunilor curente şi înregistrarea rezultatelor într-o bază de date, mai este numit şi 
sistem de prelucrare a datelor. Rolul esenţial al unui sistem de prelucrare a tranzacţiilor 
este acela de a crea şi gestiona baza de date a organizaţiei, baza de date care este 
utilizată ca suport pentru celelalte trei sisteme informatice. Figura 4.5 ilustrează sistemul 
de prelucrare a tranzacţiilor pentru contabilitate. 

 
 B. Sisteme Informatice de Conducere (SIC) (Management Information System MIS) 

Aceste sisteme informatice sunt destinate conducerii operative căreia îi furnizează, 
prin rapoarte, informaţii despre activitatea desfăşurată. Pe baza acestor sisteme 
informatice se pot lua decizii cu caracter repetitiv, fără implicaţii majore pentru firmă. 
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Fig. 4.5. Sistemul de prelucrare al tranzacţiilor pentru contabilitate 

Un Sistem Informatic de Conducere este un ansamblu de aplicaţii informatice ce 
elaborează rapoarte într-un format standard pentru organizarea şi conducerea operativă a 
firmei  . 



 
 

Principalele caracteristici ale SIC: 
- produc informaţii pe baza unor modele matematice sau statistice 
- informaţiile se obţin prin prelucrarea datelor din baza de date şi din Sistemul de 

Prelucrare a tranzacţiilor 
- pot furniza informaţii detaliate, informaţii agregate sau informaţii de excepţie 
- permit uneori consultarea on-line a informaţiilor. 
Modul în care sistemul informatic de conducere foloseşte baza de date creată de 

diverse compartimente este ilustrat în figura 4.6. 
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Figura 4.6. Modul de utilizare a bazei de date 

 
În general un SIC generează rapoarte standardizate de următoarele tipuri: 
• rapoarte periodice (săptămânal, lunar, trimestrial) privind producţia, vânzările 

etc. 
• rapoarte de excepţie care atenţionează asupra unor evenimente neobişnuite 

(vânzări mult sub sau peste estimări, consumuri excesive etc.) 
• rapoarte la cerere. 

 
C. Sisteme Suport de Decizie (SSD) 

Un Sistem Suport de Decizii este un sistem de aplicaţii informatice ce structurează 
informaţii orientate pe decizii. Astfel de sisteme sunt proiectate ca instrumente suport 
pentru decizii nestructurate, permiţând: 

• identificarea problemelor (similar cu raportarea excepţiilor) 
• identificarea soluţiilor posibile sau a deciziilor 
• accesul la informaţiile necesare pentru rezolvarea unei probleme sau luarea 

unei decizii 
• analiza deciziilor posibile. 

Sistemul suport de decizie includ procesoare de tabele (Excel), baze de date 
(Access), programe de analiză statistică (SPSS) etc. 



 
 

Aceste sisteme permit luarea deciziilor în situaţii neprevăzute şi de multe ori au un 
caracter interactiv, fiind alcătuite din patru părţi: utilizatorul, software-ul, datele, modelele 
decizionale. 

 
D. Sisteme suport al Executivului (SSE) 
Sunt sisteme informatice destinate managerilor (decidenţilor) de nivel înalt şi se 

caracterizează prin: 
• raport software sofisticat 
• utilizare uşoară 
• interfaţă prietenoasă, prezentări condensate 

Astfel de sisteme informatice permit decidenţilor de nivel înalt accesul direct la 
informaţii despre performanţele organizaţiei şi de asemenea permit comunicarea cu alţi 
decidenţi. 

 
În afara sistemelor informatice utilizate de management (Sisteme de prelucrare a 

tranzacţiilor pentru decidenţi de nivel inferior, Sisteme informatice de conducere şi Sisteme 
suport al Deciziilor pentru managerii de nivel mediu, respectiv Sisteme suport ale 
Executorului pentru managerii de nivel înalt), într-o firmă mai există şi alte sisteme 
informatice. 

• Sisteme informatice de birou destinate procesării documentelor: procesoare 
de texte, programe de calcul tabelar, prelucrare grafică etc. 

• Sisteme informatice destinate cercetării-dezvoltării care folosesc pachete de 
programe specializate (ACAD, Sisteme expert etc.) şi calculatoare performante. 

 
APLICAŢII PRACTICE 
 
Utilizare funcţii excel în economia socială: 

1. funcţii matematice şi trigonometrice: permit efectuarea de calcule matematice 
simple şi complexe; 

2. funcţii statistice: permit efectuarea unor calcule statistice utilizând serii de valori; 
3. funcţii de informare: afişează informaţii despre celule şi câmpuri; 
4. funcţii logice: determină valoarea de adevăr sau de fals - corespunzător unei 

condiţii; 
5. funcţii bază de date: efectuează diferite calcule asupra unor rubrici,  într-o bază de 

date, corespunzător unor criterii definite; 
6. funcţii de căutare şi consultare: permit localizarea conţinutului unei celule; 
7. funcţii calendar sau dată calendaristică: manipulează numere care reprezintă date 

calendaristice sau timp; 
8. funcţii text sau şir de caractere: oferă informa¡ii legate de textul existent în celule şi 

permit operaţii cu etichete; 
9. funcţii financiare: permit realizarea de calcule economico-financiare predefinite. 
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