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 Adriana ILIOASA 

 Profesor Tehnologia Informației și a comunicațiilor 
 Colegiul Tehnic ‘’Anghel Saligny’’ Baia Mare 

Acestă lucrare îşi propune să vină în sprijinul elevilor și 

profesorilor pentru pregătirea probei de Competenţe digitale din cadrul 

examenului de Bacalaureat, domeniul de competență Concepte de bază 

ale Tehnologiei informației. 

Anul şcolar 2009-2010 a fost primul an în care a fost introdusă 

proba de Competențe digitale în cadrul examenului de Bacalaureat pentru 

toţi elevii, indiferent de profil.  

Lucrarea creează cadrul necesar învăţării şi s-a dezvoltat treptat 

pentru a suplini lipsa manualelor corelate cu programele şcolare  în 

vigoare şi actualizate la softurile existente în laboratoarele de informatică. 

Lucrarea este utilă și în activităţile didactice, astfel este un 

instrument de lucru care se adresează atât elevilor, indiferent de profil și 

clasă cât şi profesorilor.  
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 Domeniul de competenţă: Concepte de bază ale Tehnologiei Informaţiei (IT)  
 

Programa de examen pentru evaluarea competenţelor digitale Bacalaureat 2014 

 Anexa nr. 2 la OMEN nr. 4923/ 29.VIII.2013 

  

Competenţe de evaluat 

1. Identificarea componentelor hard şi soft ale unui calculator personal  
2. Descrierea funcţionării unui calculator personal  
3. Descrierea performanţelor unui computer  
4. Definirea conceptului de reţea de calculatoare şi enumerarea avantajelor lucrului în reţea  
5. Descrierea situaţiilor în care poate fi utilizat un calculator în activitatea zilnică  
6. Argumentarea necesităţii securizării computerelor şi a reţelelor  
7. Descrierea implicaţiilor utilizării calculatorului, din punct de vedere al sănătăţii  
8. Descrierea aspectelor de bază legale privind utilizarea soft-ului  

 

Conţinuturi 

1. Unitatea centrală (CPU) 
2. Dispozitive de intrare; mouse, tastatură, trackball, scanner, touchpad, light pens, 

joysticks, camera video, microfon etc. 
3. Dispozitive de iesire; unităţi de afisare video, ecran sau monitor, imprimante, 

plottere, difuzoare, sintetizatoare de voce etc. 
4. Dispozitive de intrare – iesire; modem, touch screen 
5. Dispozitive de stocare 
6. Memorii RAM, ROM, unităţi de măsură; compararea principalelor tipuri de 

dispozitive de stocare a datelor în funcţie de viteză, cost, capacitate etc. 
7. Conceptul de sistem de operare; funcţiile principale ale unui sistem de operare 
8. Tipuri de software 
9. Rolul si funcţiile componentelor unui calculator personal 
10. Factori ce influenţează performanţele unui computer: viteza CPU (unităţi de 

măsură), dimensiunea memoriei RAM, aplicaţiile 
11. Tipuri de reţele (LAN, MAN, WAN, Internet, Intranet, Extranet) 
12. Partajare resurse, comunicaţii în reţea; World Wide Web 
13. Drepturi de acces 
14. Utilizarea aplicaţiilor în activităţi din diferite domenii 
15. Virusi informatici si antivirusi 
16. Ergonomia postului de lucru 
17. Măsuri de sănătate si siguranţă în utilizarea calculatorului 
18. Afecţiuni provocate de un mediu de lucru inadecvat 
19. Legislaţia referitoare la drepturile de autor privind produsele software 
20. Aspecte economice ale nerespectării legislaţiei (pentru producător, pentru utilizator) 
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INTRODUCERE 

Tehnologiile informaţionale cuprind procesele, metodele, tehnicile şi operaţiile necesare 
prelucrării  automate a datelor. Ele întrunesc un bogat set de funcţii, aspecte, activităţi care pot fi grupate în 
următoarele categorii: 

 colectarea, reprezentarea, înregistrarea (scrierea) şi 
identificarea (citirea) informaţiilor; 

 organizarea în memorie şi păstrarea informaţiilor; 
 prelucrarea informaţiilor; 
 căutarea şi extragerea informaţiilor; 
 transmiterea informaţiilor; 
 securitatea informaţiilor; 
 redarea informaţiilor. 

 

Tipuri de calculatoare 

Datorită existenţei numărului mare şi diversităţii criteriilor ce ar trebui luate în considerare, este 

foarte greu să se facă o clasificare riguroasă, clară şi completă a sistemelor de calcul. Sintetizând, se poate 

considera că, în general, sistemele de calcul se diferenţiază astfel: 

I Clasificare după mărime, posibilităţi de procesare, preţ şi viteză de operare 

1.Microcalculatoare  
- sunt cunoscute sub denumirea de calculatoare personale (Personal Computer - PC). Acestea au cunoscut 

cea mai rapidă dezvoltare şi diversificare odată cu apariţia chip-ului (cip) - circuit integrat obţinut prin 

încapsularea a milioane de tranzistoare într-un înveliş ceramic, pe o singură pastilă de siliciu. 

Construcţia unui PC se bazează pe microprocesor, un cip care conţine porţiuni din unitatea centrala de 

prelucrare (UCP). Acesta este considerat "creierul" microcalculatorului. 

Sunt de remarcat următoare caracteristici ale PC-urilor: 

- sunt accesibile din punct de vedere al preţului; 

- au dimensiuni reduse şi unele tipuri pot fi portabile; 

- utilizatorii pot învăţa foarte uşor operarea acestora; 

- pot fi folosite în orice domeniu; 

- lucrează în reţea putând realiza schimburi de date. 

2. Minicalculatoare  
- au fost create pentru executarea unor funcţii specializate: aplicaţii multi-utilizator, maşini cu control 

numeric, automatizări industriale, transmisii de date între sisteme dispersate geografic; 

- sunt calculatoare de dimensiuni medii, compuse din module structurale cu funcţii precise, sunt uşor de 

instalat şi utilizat, se pot conecta la reţeaua electrică fără restricţii; 

- au putere şi capacitate de stocare mai mare, UCP complex, Sistemul de intrare/ieşire foarte dezvoltat în 

sensul comunicării prin reţea de periferice în sistem multiutilizator. 

3. Calculatoarele "mainfraime" 
- opereaza cu viteze ridicate şi administreaza un volum foarte mare de date 
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- au procesorul foarte complex, volum mare de stocare, orientat pe gestionare de staţii de lucru, permit acces 

multiutilizator (pot suporta sute şi chiar mii de utilizatori simultan). 

- necesită instalaţii speciale şi proceduri de menţinere în funcţiune, neputând fi cuplate direct la reţeaua de 

înaltă tensiune, de aceea au costuri foarte ridicate 

- funcţionează, de regulă, fără întrerupere, ceea ce presupune accesul controlat la date şi un sistem de 

protecţie adecvat 

- se utilizează în spitale, bănci, etc. 

4. Supercalculatoarele  
- sunt cele mai puternice, complexe şi scumpe sisteme electronice de calcul, care pot executa peste 1 bilion 

de instrucţiuni pe secundă.  

- au procesorul format dintr-un număr mare de microprocesoare (de ordinul miilor), sunt proiectate pentru 

calcul paralel, au costuri şi performanţe foarte ridicate.  

- sunt utilizate în domenii care necesită prelucrarea complexă a datelor, cum ar fi: reactoare nucleare, 

proiectarea aeronavelor, seismologie, meteo, etc. 

 

II Clasificare după forma constructivă a unui calculator personal (PC)  

Din punct de vedere a mărimii (fizice sau ca şi capacitate de memorare), viteză de lucru, costuri, utilizări 

specifice, se poate spune că există mai multe tipuri de calculatoare şi anume: Desktop, Tower, Laptop, Palm 

PC., PDA. 

1.Desktop - calculatorul de tip clasic, la care monitorul este aşezat în general pe carcasa unităţii centrale ce se 

află pe birou. 

2.Tower - acel calculator la care carcasa unităţii centrale este mai îngustă dar mai înaltă decât la desktop şi 

este aşezat lângă monitor sau, de cele mai multe ori, sub masă. 

3.Laptop (notebook) - calculator uşor de transportat, construit pentru a fi folosit în afara biroului (de 

exemplu în tren), având o sursă independentă de alimentare (baterii sau acumulatoare). Au componente 

uşoare şi mici, de exemplu afişajul cu cristale lichide, tastatură şi înlocuitor de mouse. Cântăresc numai 3 - 5 

kg şi sunt cele mai costisitoare (aproximativ preţul a două PC-uri). 

4.Palm PC (Palmtop, Handhold sau Organizer) - se utilizează ca bloc notes, agendă telefonică,  calculator de  

buzunar,  calendar,  etc.   Facilităţi:  posibilitatea transferului de date prin PC, recunoaşterea scrisului de 

mână, accesarea Internet-ului. Datorită dimensiunilor reduse (cât o palmă), procesarea textelor este destul 

de dificilă. 

5.PDA (Personal Digital Assistant) - asistent digital personal: dispozitiv de dimensiuni foarte mici, poate fi 

purtat în mână, combină facilităţi de calcul, telefon/fax cu cele de reţea; sunt penbased - folosesc un stilou 

special în locul tastaturii, pot deci recunoaşte scrisul de mână (unele recunosc şi vocea!). Au preţuri mari şi 

aplicaţii limitate. 
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Calculatorul execută comenzile primite de la un utilizator. Utilizatorul transmite calculatorului datele de 

intrare sau comenzi/instrucțiuni pe care calculatorul le prelucrează cu ajutorul unui program (listă de 

instrucțiuni) pentru a obține rezultatul sau datele de ieșire. 

Calculatorul personal (Personal computer, prescurtat PC) este o mașină formată din circuite și integrate 

care alcătuiesc diverse componente controlate printr-un set de programe. 

Structura unui calculator: 

COMPONENTA HARDWARE - componentele fizice ale unui calculator (echipamente) 

 
COMPONENTA HARDWARE 

 
1. Unitatea centrală (CPU) 

 
Din punct de vedere funcţional, arhitectura unui sistem de calcul este următoarea: Unitatea centrală, 

dispozitive periferice de intrare, de ieşire, de intrare-ieşire, memorii RAM, ROM. 

Unitatea Centrală (UC) este alcătuită din: 

a.  Unitatea de memorie internă (UM) 

b. Unitatea Centrală de Prelucrare (UCP) (compusă din: Unitatea de Comandă şi Control (UCC) şi Unitatea 

Aritmetică şi Logică (UAL)). 

c. Interfeţe 

d. Magistrale de transmitere a comenzilor de control, informaţiilor şi instrucţiunilor 

 

a. Unitatea de Memorie internă (UM) este componenta sistemului de calcul destinată păstrării datelor şi 

instrucţiunilor programelor în locaţii bine definite prin adrese. Este formată, în general, dintr-un sistem de 

circuite integrate alcătuite, în principal, dintr-un număr mare de celule de memorie, fiecare celulă fiind un 

circuit care poate stoca un bit de informaţie. (Bit de la binary digit - cea mai mică unitatea de informaţie 

reprezentabilă într-un calculator; poate lua doar valorile O şi 1). 

Din punct de vedere al "volatilităţii", memoria este de două tipuri: 

- ROM (Read Only Memory) - nu îşi pierde conţinutul la oprirea calculatorului, nu poate fi "scrisă" de către 

utilizator (este inscripţionată de către producător cu ajutorul unei aparaturi speciale), este de capacitate 

redusă (până la 2MB) şi este folosită pentru stocarea informaţiilor despre hardware, mici programe ce 

configurează diverse dispozitive (conţine programe esenţiale care se încărca la pornirea calculatorului); 

- RAM (Random Access Memory) - este o memorie volatilă (se pierde la oprirea calculatorului), poate fi atât 

citită cât şi modificată şi este folosită pentru stocarea programelor şi datelor, fiind considerată principala 

memorie de lucru a calculatorului; 

b. Unitatea Centrală de Prelucrare (UCP), este implementată cu ajutorul 

microprocesorului, elementul de bază al sistemului de calcul. (La 

microcalculatoare este numită procesor). Este alcatuit din: 
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- Unitatea de Comandă şi Control (UCC) primeşte instrucţiunile de la memorie, le interpretează şi, 

corespunzător, emite comenzi către UAL şi DM, respectiv comenzi de transfer către S I/O şi memoria externă. 

- Unitatea Aritmetică şi Logică (UAL) are rolul de a executa operaţii aritmetice şi logice cu date furnizate de 

memorie şi de a depune în memorie rezultatul obţinut. 

c. Interfeţe - componenta ce asigură o conexiune între două elemente pentru a putea lucra împreună. 

Interfeţele pot fi de mai multe tipuri: 

- paralele - transmit simultan 8 biţi (un byte); folosită în special pentru conectarea imprimantei 

- seriale - interfeţe universale, în care biţii unui byte se transmit pe rând, unul câte unul; la aceasta se pot 

conecta modemul sau un alt calculator.    USB (Universal Serial Bus) - permite conectarea oricăror periferice. 

 

d. Magistrale de transmitere a comenzilor de control, informaţiilor şi 

instrucţiunilor - dispozitive ce asigură funcţionarea întregului ansamblu, 

stabilind legătura funcţională între componente. Sunt sisteme de conductoare 

de semnal care transportă o anumită cantitate de date mai repede sau mai 

încet, în funcţie de lăţimea magistralei.  

 
2. Dispozitive de intrare: mouse, tastatură, trackball, scanner, touchpad, light pens, 

joystick, cameră video, microfon, etc 
 
 

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

cunoscute sunt: 

1. Mouse - dispozitiv de intrare ,  parte integrantă a interfeţei grafice, care controlează  mişcarea cursorului 

(pointer)  pe un ecran de afişare.  Este de dimensiune redusă, poate fi deplasat pe o suprafaţă rigidă şi plată, 

conţine cel puţin un buton cu utilizări diferite, în funcţie de programul care trebuie executat, în particular, 

mouse-ul este important pentru interfaţa grafică spre utilizator, deoarece opţiunile şi obiectele se pot puncta 

şi apoi se execută un clic cu butonul mouse-ului. Astfel de aplicaţii sunt deseori numite point-and-clic. Mouse-

ul este de asemenea folositor pentru programele grafice care permit folosirea sa ca pe stilou, creion sau 

pensulă. 

Există trei tipuri de bază pentru mouse: 

- mecanic - are o bilă metalică sau de cauciuc ce se poate roti în toate direcţiile 

mutând corespunzător indicatorul pe ecran, sensul de mişcare fiind detectat prin 

senzorii încorporaţi; 

- optic - pentru detectarea mişcării se foloseşte un laser; deplasarea se face utilizând o 

suprafaţa specială, dotată cu o grilă. Acest tip de mouse răspunde mai rapid şi mai 

precis decât cele mecanice, dar sunt şi mult mai scumpe. 

- optomecanice - folosesc o combinaţie de tehnologii mecanice şi optice, dar nu 

necesită suprafeţe speciale. 

 

2. Tastatura - reprezintă unul dintre perifericele standard, este cel mai utilizat, fiind principalul dispozitiv cu 

ajutorul căruia se introduc datele în calculator şi este inclusă în cadrul minim de dotare al unui calculator. Cu 

ajutorul acesteia se pot introduce în calculator diferite informaţii: date, programe, comenzi, texte.  
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Cuprinde cinci categorii de taste: taste de introducere text (alfanumerice), taste numerice, taste de deplasare 

a cursorului, taste funcţionale, taste speciale. Pentru tastaturile mai noi există taste de navigare pe Internet. 

 
 

3.  Trackball (bila rulantă)- dispozitiv de intrare ce poate fi considerat un mouse aşezat 

pe spate: mutarea cursorului se  poate face prin rotirea bilei cu ajutorul degetelor sau 

palmelor. De obicei există de la unul la trei butoane plasate lângă bilă. Permite 

indicarea, selectarea, inserarea şi este folosit într-o Interfaţă Grafică cu Utilizatorul 

(GUI). 

Avantajul principal faţă de mouse este acela că nu necesită o suprafaţă de lucru, putând 

fi aşezat oriunde. Deseori este folosit în locul unui mouse pe un computer portabil (laptop). 

 

4. Scanner - dispozitiv care poate citi textul sau ilustraţiile tipărite pe hârtie şi transformă informaţiile într-o 

formă pe care calculatorul o poate folosi. Un scanner funcţionează prin digitizarea unei imagini, adică prin 

împărţirea sa într-o grilă de puncte şi reprezentarea fiecărui punct prin 0 sau 1, în raport de culoarea 

punctului, alb sau negru.  

După mărime şi posibilitatea de a fi utilizate, există: 

- scaner de birou - arată ca un copiator. Materialul ce trebuie copiat se 

aşează pe o suprafaţă plană, de sticlă, capacul trebuind să fie închis, ca şi la 

copiator; 

- scanner de mână - are dimensiuni reduse, este mai lent şi este util pentru prelucrarea 

documentelor mici. 

Caracteristicile unui scanner sunt: viteza standard de scanare, rezolutia (dots per inch) 

 

5. Touchpad - este o mică suprafaţă sensibilă la atingere, folosită ca dispozitiv de punctare 

pe unele calculatoare portabile. Deplasarea pointer-ului pe ecran se face prin mutarea 

degetului peste pad. 

 

6. Light pen (creion luminos) - dispozitiv asemănător unui mouse, care foloseşte un detector 
sensibil la lumină pentru selectarea obiectelor de pe un ecran de afişare prin punctarea 
directă. 
 
 7. Joystick -  manetă  care  se  mişcă în  toate direcţiile controlând  deplasarea 
pointerului. Este similar unui mouse, cu  deosebirea că la mouse mişcarea cursorului 
încetează odată cu deplasarea, pe când la joystick cursorul continuă să se deplaseze în 
direcţia în care este îndreptat joystick, încetând cu revenirea la poziţia iniţială. Este folosit 
mai ales pentru jocurile pe calculator. 
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8. Cameră video (webcam) - captează, digitizează și transmite imaginile în timp real către 
un calculator sau o rețea de calculatoare. Se conectează la calculator prin USB sau prin 
fir; se alimentează din aceeași interfață, fără a necesita un alimentator separat. 

 

9. Microfon - folosit pentru a înregistra diverse sunete pe calculator, conectat la placa 

de sunet.  Este utilizat în telefonia prin  Internet şi la introducerea verbală a 

comenzilor.  

 

 

3.Dispozitive de ieşire: unităţi de afişare video, ecran sau monitor, imprimante, 
plottere, difuzoare, sintetizatoare de voce etc 
 
Extragerea datelor se face prin utilizarea unor dispozitive de ieşire, specializate, care pot prezenta rezultatele 

într-o formă inteligibilă, pe suport de hârtie sau acustic, agreată de beneficiar. 

1. Unități de afișare video 

Monitor (numit şi VDU - Video Display Unit) - este dispozitivul standard de ieşire. 

Constructiv, există monitoare: 

- cu tub catodic - ocupă mult spaţiu, imaginea se formează similar cu aceea de pe ecranul televizorului, şi 

anume pe suprafaţa unui tub cu raze catodice. 

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

straturi de material polarizat, cu o soluţie de cristale lichide între ele care, la 

trecerea unui curent electric, se aşează astfel încât să oprească trecerea luminii. 

Calitatea unui monitor este determinată de: 

- mărime - dimensiunea diagonalei, măsurată în ţoli (inch)(1 inch = 2,54 cm); 

- rezoluţie - măsurată în pixeli(puncte de imagine); cu cât rezoluţia este mai 

mare, cu atât creşte calitatea; 

- frecvenţa - măsurată în Hertz, arată de câte ori pe secundă se generează pe ecran o nouă imagine, deci o 

rezoluţie crescută înseamnă o calitate crescută; 

- aspectul ergonomic - se referă la calitatea de radiaţii emise de către calculator,   cunoscându-se  

faptul   că   lucrul  timp  îndelungat  la  calculator provoacă disconfort ocular. 

 

Display screen (ecran de afişare) - reprezintă ecranul de afişare al unui monitor, 

propriu-zis; cele mai multe  funcţionează folosind un tub catodic.  

2. Imprimantă - dispozitiv care afişează pe hârtie texte sau ilustraţii, în funcţie de 

tehnologia de tipărire utilizată, imprimantele pot fi: 

- cu pini sau matriciale - crearea caracterelor se face din alăturarea unor puncte separate, obţinute prin 

lovirea pinilor (ace mici) cu o bandă tuşată. Este necesară o hârtie specială, este ieftină, deosebit de 

zgomotoasă şi pe cale de dispariţie, 

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

stropire cu cerneală prin duze speciale. Se foloseşte hârtie de scris normală, 

are cost mediu şi este mai puţin zgomotoasă. Calitatea imaginii depinde, în 

afară de calitatea hârtiei, de rezoluţie (număr de puncte pe inch, măsurată în 

https://ro.wikipedia.org/wiki/Calculator
https://ro.wikipedia.org/wiki/Re%C8%9Bea_de_calculatoare
https://ro.wikipedia.org/wiki/USB
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dpi=dots per inch), viteza de lucru (în pagini/minut) şi de capacitatea de colorare; 

- laser - foloseşte aceeaşi tehnologie ca şi copiatoarele: pentru imprimare utilizează toner şi hârtie. Execută 

cele mai bune lucrări, dar cu un  preţ mai ridicat (mai ales cele color;.  

 

Există diferite caracteristici ale imprimantelor. Cele mai importante sunt: 

- Calitatea imprimării sau rezoluţia imprimantei, exprimată prin numărul de puncte tipărite pe un inch; 

- Viteza - exprimată prin numărul de caractere tipărite pe secundă sau 

numărul de pagini tipărite pe minut; 

- Modalitatea de alimentare cu hârtie;  

- Zgomotul din momentul tipăririi, se măsoară în decibeli. 

 

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

planuri şi desene tehnice, în funcţie de comenzile unui calculator, folosind o 

peniţă.  

4. Difuzoare (boxe) - sunt folosite ca dispozitive de ieşire pentru sunet. Sunt  legate la 

placa de sunet. 

 

4.Dispozitive de intrare – ieşire; modem, touch screen 
 

1. Modem-ul - dispozitiv care permite calculatorului să transmită date prin liniile 

telefonice. Informaţiile prelucrate de calculator sunt stocate digital, în timp ce 

informaţiile transmise prin liniile telefonice sunt transmise sub formă de unde analogice. Modem-ul face 

conversia datelor dintr-o formă în alta.  

2. Touch screen - tip de ecran de afişare, acoperit de o folie transparentă sensibilă la 

atingere, punctarea elementelor de pe ecran făcându-se cu degetele. Acest aspect 

poate fi considerat ca un avantaj (interfaţă naturală), dar şi dezavantaj, punctarea cu 

acurateţe fiind imposibilă.  

APLICAȚIE PRACTICĂ Dispozitive periferice 

a) dispozitive periferice de intrare: tastatura, mouse, microfon, touchpad, creion optic, scanner, microfon, 
webcam 

b) dispozitive periferice de iesire: monitor, imprimantă, plotter, boxe 
c) dispozitive periferice de intrare-ieșire: modem, touchscreen 

 

1. Într-un fișier Word, completați schița de mai sus (utilizând internetul) cu toate dispozitive periferice cunoscute 

de voi, astfel încât despre fiecare periferic să apară: 

 denumirea:  
 descrierea și rolul în funcționarea calculatorului  
 1 imagine 
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EXEMPLU:  

DENUMIRE:TASTATURA 

DESCRIERE ȘI ROL FUNCȚIONAL:  periferic standard, are în alcătuirea sa mai multe grupe de taste, utilizat în 

introducerea informațiilor în calculator. 

IMAGINE: 

 

 

 

2. Salvati fisierul in locul si cu numele indicat de profesor. 

 

5.Dispozitive de stocare 
 

1. Hard disk (disc fix) - disc magnetic pe care se pot stoca date într-un calculator. Sunt superioare celorlalte 

suporturi de păstrare a informaţiilor din punct de vedere al vitezei de lucru şi a capacităţii (în general mai 

mult de 60Gb). La nivel fizic, sunt organizate ca zone circulare concentrice numite piste, fiecare împărţite la 

rândul lor în câte 12 arce numite sectoare. 

Caracteristicile tehnice care determină viteza unui hard disk sunt: 

- timpul de acces la date - timpul necesar pentru accesul la un sector (masurat in ms); cu cât viteza de 
rotaţie este mai mare, cu atât accesarea datelor se realizează mai rapid;  

- viteza de transmisie a datelor - cantitatea de informaţii citite într-o secundă. 
Hard disk-ul extern este un hard disk care poate fi detaşat de la calculator fără a necesita desfacerea 

acestuia, el fiind situat într-un sertar al calculatorului care are conectori la magistrala de date a calculatorului 

2. Hard disk extern au fost create şi HD care pot fi cu uşurinţă conectate şi deconectate în exteriorul 

calculatorului prin porturile de intrare/ieşire ale acestuia. 

3. CD-ROM (Compact Disc Read Only Memory) - tip de disc optic ce permite stocarea unei mari cantităţi de 

date (peste 600 MB). Datele se inscripţionează cu un aparat special şi nu mai pot fi şterse sau modificate.  

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

- CD-R - imprimabile o singură dată;  
- CD-RW-imprimabile de mai multe ori. 

 
4. DVD-ROM - (Digital Versatile Disk) În anii 1990 Phillips a colaborat Coorporatia japonezã Sony pentru a 

crea un disc digital versatile  care sã aibã o capacitatea mai mare de stocare a informatie decat CD-ul. Alte 

firme nu au acceptat standardul propus de inginerii de la Phillips si Sony. Producãtori DVD-ului au optat totusi 

pentru un alt standard si alianta Phillips-Sony a acceptat sã licentieze rezultatele cercetãrilor consortiului 

global. 

Problema stocarii fisierelor cu dimensiuni din ce in ce mai mari este rezolvatã prin aparitia DVD-ROM-ului, 
urmãtorul pas dupã compact disc. 
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Tehnologia DVD va inlocui,probabil,casetele video care existã la ora actualã pe piatã. Un disc DVD aratã ca 
un CD obisnuit, dar punctele purtãtoare de informatie binarã (0 si 1) sunt mult mai mici si mai apropiate 
unele de altele. Asa cã in loc de 650 MB de informatie care pot fi stocati pe un CD, un DVD poate stoca 
acum panã la 4,7 GB. 
Spre deosebire de CD, un DVD poate avea douã fete pe care sã se inregistreze informatie, asa cã 
intorcandu-l se mai pot citi incã 4,7 GB de informatie. Iar pe viitor discul va avea mai multe straturi in 
interior astfel cã va putea stoca peste 15 GB - suficient pentru cel mai mare program imaginabil. 
5. Memory stick – foarte utilizate, dispozitive de stocare cu capacitate mare de memorare: 2 GB, 4 GB etc, 

usor de utilizat, se introduc in portul USB al calculatorului 

Prin formatare, sistemul de operare şterge toate informaţiile, testează şi eventual marchează zonele defecte. 

 
6.Memorii RAM, ROM, unităţi de măsură. Compararea principalelor tipuri de 
dispozitive de stocare a datelor în funcţie de viteză, cost, capacitate 

 

1. Memoria internă este componenta sistemului de calcul destinată păstrării datelor şi instrucţiunilor 

programelor în locaţii bine definite prin adrese. Este formată, în general, dintr-un sistem de circuite integrate 

alcătuite, în principal, dintr-un număr mare de celule de memorie, fiecare celulă fiind un circuit care poate 

stoca un bit de informaţie. (Bit de la binary digit - cea mai mică unitatea de informaţie reprezentabilă într-un 

calculator; poate lua doar valorile O şi 1). 

Din punct de vedere al "volatilităţii", memoria este de două tipuri: 

- ROM (Read Only Memory) - nu îşi pierde conţinutul la oprirea calculatorului, nu poate fi "scrisă" de către 

utilizator (este inscripţionată de către producător cu ajutorul unei aparaturi speciale), este de capacitate 

redusă (până la 2MB) şi este folosită pentru stocarea informaţiilor despre hardware, mici programe ce 

configurează diverse dispozitive (conţine programe esenţiale care se încărca la pornirea calculatorului); 

- RAM (Random Access Memory) - este o memorie volatilă (se pierde la oprirea calculatorului), poate fi atât 

citită cât şi modificată şi este folosită pentru stocarea programelor şi datelor, fiind considerată principala 

memorie de lucru a calculatorului; 

Deoarece calculatorul recunoaşte numai două stări, datele supuse prelucrării sunt transformate în şiruri de 

cifre O şi 1, indiferent în care dintre cele două tipuri de memorie, RAM sau ROM se află. 

Bit-ul (binary digit - cifră binară) reprezintă cea mai mică unitate de date ce poate fi reprezentată şi 

prelucrată de către calculator. 

Byte-ul sau octetul - succesiune de 8 biţi, fiind cea mai mică unitate de date ce poate fi reprezentată şi 

adresată de către memoria unui sistem de calcul. 

Deoarece datele reprezentate în memorie ocupă o succesiune de bytes, acestea sunt exprimate în multiplii 

unui byte astfel: 

1 kilobyte (kB)        = 1024 bytes (210 bytes); 

1 megabyte (MB)    = 1024 kbytes (210 kB); 

1 gigabyte(GB)       = 1024 Mbytes (210 MB); 

1 terrabyte(TB)       = 1024 Gbytes (210 GB);  

1 petabyte(PB)       = 1024 Tbytes (210TB); 

1 exabyte(EB)        = 1024 Pbytes (210 PB); 
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Reprezentarea în memorie a datelor/informaţiilor se realizează la nivel de: 

- byte (octet); 

- cuvânt de memorie = doi bytes (16 biţi); 

- cuvânt dublu = patru bytes (32 biţi); 

- cuvânt cvadruplu = opt bytes (64 biţi); 

 

2. Memoria externă sau suplimentară este aceea care foloseşte dispozitive speciale pentru stocarea datelor: hard 

disk, CD, DVD, memory stick, Hard disk extern, floppy disk 

3. Memoria cache este un mecanism de stocare de mare viteză. Poate fi o secţiune rezervată din memoria 

principală, sau un dispozitiv independent. Uneori este încorporat în arhitectura microprocesorului (de 

exemplu la calculatoarele Pentium). 

 

APLICAȚIE PRACTICĂ Memoria calculatorului 

1. Deschideți aplicația Microsoft Word.  
Titlu: Memoria calculatorului 
Subtitlu: Nume și prenume elev 

2. Descrieți din ce este alcătuită memoria calculatorului utilizând schema de mai sus. 
La memoria externă, pentru fiecare dispozitiv adăugați câte o descriere, imagine și capacitate de stocare. 

3. Descrieți Bit, Byte și multiplii lui. 
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COMPONENTA SOFTWARE 

7.Conceptul de sistem de operare; Funcţiile principale ale unui sistem de 
operare 

 
Principalele funcţii ale unui sistem de operare sunt: 

- GESTIUNEA PRELUCRĂRILOR - oferă posibilităţi de pregătire şi lansare în execuţie a programelor de 

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

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

programare); 

- un translator pentru limbajul de programare folosit (asamblor, compilator, interpreter), pentru traducerea 

instrucţiunilor din programul sursă într-un limbaj recunoscut de sistemul de calcul (program obiect), 

- un editor de legături pentru realizarea de legături între modulele obiect în vederea construirii structurii pe 

segmente, necesare execuţiei programelor (program direct executabil). Acesta se încarcă în memorie de către 

componenta sistemului de operare numită încărcător, şi din acel moment execuţia poate avea loc. 

 

- GESTIUNEA RESURSELOR - identificarea programelor ce se execută, a necesarului de memorie, a 

dispozitivelor periferice şi a cerinţelor privind protecţia datelor. 

- GESTIUNEA FIŞIERELOR - realizează separarea fişierelor încărcate în memorie şi grupează fişierele pe diferiţi 

utilizatori, facilităţi puse la dispoziţia utilizatorului referitor la compresia datelor, sortarea, interclasarea, 

catalogarea şi întreţinerea bibliotecilor prin programele utilizator disponibile. 

- PLANIFICAREA EXECUŢIEI LUCRĂRILOR după anumite criterii (timp de execuţie, priorităţi, etc.), astfel încât 

unitatea centrală să fie utilizată eficient. 

- COORDONAREA EXECUŢIEI SIMULTANE A MAI MULTOR PROGRAME, prin urmărirea modului de executare 

a instrucţiunilor, depistarea şi tratarea erorilor, lansarea în execuţie a operaţiilor de intrare/ieşire. 

- ASISTAREA EXECUŢIEI PROGRAMELOR DE CĂTRE UTILIZATOR, printr-o interfaţă prietenoasă, atât la nivel 

hardware, cât şi la nivel software. 

EXEMPLE: Dintre cele mai cunoscute sisteme de operare se pot aminti: Windows 10, Windows 8, Windows 

Vista, Windows XP,  Windows 98,Windows 95 , Ubuntu, Mac OS, Chrome OS etc. 

8.Tipuri de software 
 

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

Există diferite programe fiecare având o funcţie specifică, de exemplu: 

- Programe de comunicaţii - Yahoo Messenger, Outlook Express (cu ajutorul acestor programe  se  pot 
trimite  mesaje  şi  comunica cu  diferite persoane indiferent de localizarea geografică a acestora). 
- Programe de manipulare şi gestiune a fişierelor - Windows Explorer (cu ajutorul acestor programe se pot 
crea,  şterge sau redenumi fişierele). 
- Programe de navigare pe WEB - Netscape Navigator , Internet Explorer (cu ajutorul acestor programe 
puteţi accesa diferite pagini de Internet). 
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- Programele de procesare de text - WordPro, StarOffice, , Microsoft Word (cu aceste programe se pot 
accesa informaţiile sub formă de text, având posibilitatea de editare, salvare şi imprimare a documentului). 
- Programele de calcul tabelar - Microsoft Excel, Lotus 1-2-3, StarOffice Spreadsheet (aceste programe 
permit manipularea datelor numerice existente în tabelele de calcul). 
- Programele de gestiune a bazelor de date - Filemaker Pro, Microsoft Access, Appleworks (acest program 
organizează colecţii mari de date, pentru ca informaţia să fie disponibilă utilizatorului prin realizarea 
interogărilor şi a extragerilor de date). 
- Altele, folosite în domenii diverse,  specializate - Adobe Illustrator, Quark Express. 
Aşadar, dintre aplicaţiile software care pot fi folosite la birou sau acasă se pot enumera: 

- Program de procesare de text: Word; 
- Program de calcul tabelar: Excel; 
- Program de baze de date: Access; 
- Program de prezentări: PowerPoint; 
- Program de poşta electronică : Outlook; 
- Program de navigare pe Internet: Internet Explorer; 
- Program de contabilitate; 
- Program de salarii. 

 
 

9. Rolul şi funcţiile componentelor unui calculator personal 
 

1) Procesorul este componenta care are rolul de a dirija celelalte dispozitive, de a împărţi sarcini fiecareia, de 
a coordona şi  verifica execuţia sarcinilor primite. Un calculator nu poate funcţiona fără procesor.  
Trebuie amintit că un calculator poate avea unul sau mai multe procesoare. Plăcile de bază normale permit 
prezenţa unui singur processor, însă sunt producători ce oferă opţiunea de dual processor. Astfel în sistemele 
produse de Digital, HP se pot întâlni între 2-8 procesoare. Problema este ca numai anumite sisteme de 
operare ştiu sa folosească multiprocesarea (Linux, SunOs, Unix, WindowsNT). Astfel în Windows 9x prezenţa 
unui processor suplimentar nu va influenţa cu nimic performanţa sistemului. Sistemele multiprocesor sunt 
folosite în servere sau în staţii de lucru cu flux mare de date (CAD, GIS, etc). Un alt motiv de a folosi un sistem 
multiprocesor este securitatea oferită. Astfel în cazul unei defecţiuni produse la unul din procesoare 
conducerea va fi luată de celălalt.  

2) Memoria este spaţiul de lucru primar al oricărui calculator. Lucrând în tandem cu CPU (procesorul) are 
rolul de a stoca date şi de a procesa informaţii ce pot fi procesate imediat şi în mod direct de către procesor 
sau alte dispozitive ale sistemului. Memoria este de asemenea legătura dintre software şi CPU.  
Din punct de vedere intern memoria RAM este aranjată într-o matrice de celule de memorie, fiecare celulă 
fiind folosită pentru stocarea unui bit de date (0 sau 1 logic). Datele memorate pot fi găsite aproape 
instantaneu (timp de ordinul zecilor de ns) prin indicarea rândului şi coloanei la intersecţia cărora se află 
celula respectivă. 

3) Placa de bază  este un dizpozitiv pe care se monteaza celelalte componente. Este componenta pe care se 
implantează procesorul, pe care se află sloturile de extensie, pe care se află memoria cache L2. Pe lângă 
această funcţie, de suport pentru celelalte componente, are rolul de a regla şi  distribui tensiune procesorului 
şi celorlalte componente. O placă de bază de calitate are variaţii mici al intensităţii curentului 'livrat' şi mai 
multe valori ale tensiunii pe care o poate furniza. Pe o placă de bază se află următoarele componente: soclul 
pentru procesor (interfaţa) - un 'socket' în care se introduce procesorul. Placa de bază mai include controllere 
şi conectori pentru hard-disk, floppy-disk, tastatură, port serial, opţional PS/2 şi USB.  

4) Hard Disk-ul Interfaţa pentru hard-disk poate fi inclusă (în cele mai multe cazuri este) pe placa de bază sau 
poate fi achiziţionată ca  placă de extensie separată.  
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5) Slot-urile se afla pe placa de baza, in sloturi se pot introduce plăci de extensie (modemuri, placi video, plăci 
de reţea, plăci de sunet, etc).  

Porturile seriale sunt destinate conectării în exterior a deviceurilor care sunt cam puţine: modem/mouse. 
Versiunile noi  posedă cache şi o interfaţă ce 'gândeşte' singură degrevând procesorul (UART 16550). 
Porturile paralele sunt destinate conectării imprimantelor sau altor dispozitive ce funcţionează pe acest tip de 
port (scannere, plăci de achiziţie, etc). 

6) Modem-urile sunt dispozitive destinate conectării între calculatoare cu ajutorul liniei telefonice. Pot fi de 
două tipuri constructive: interne şi externe. Modemurile interne se instalează într-un slot PCI sau ISA având 
integrat portul serial propriu. Oferă conectări la viteze cuprinse între 600bps şi 56700bms. Unele versiuni 
oferă şi capabilităţi fax şi voice, viteza maximă de primire/trimitere a unui fax fiind de 14400bps. Există un 
număr mare de protocoale de corecţie şi compresie pentru modemuri, ce au rolul de a păstra integritatea 
datelor transmise (V32/V42,K5Flex,etc). 

7) Plăcile Video sunt dispozitive ce fac legătura între processor/system şi monitor. Au rolul de a afişa pe 
monitor datele procesate de CPU (de fapt rezultatul acestor procesări). Se conectează pe placa de bază 
printr-un slot ISA/PCI sau AGP. Plăcile video pot conţine acceleratoare 3D care degrevează procesorul, 
versiunile profesionale incluzând chiar 2 procesoare 3D pe placa video (ELSA Guillemond). Sunt dotate cu 
memorie (VRAM) între 512k (Trident) şi 96Mb (ElsaG). Reprezintă o componentă importantă a sistemului, 
viteza sa influenţând în mare parte performanţa sistemului. în funcţie de cantitatea de memorie existentă pe 
placa video; rezoluţiile la care poate lucra sunt 640x480, 800x600, 1024x764, etc. Plăcile video bune oferă şi o 
rată de reîmprospătare a imaginii optimă ce reduce riscul apariţiei afecţiunilor oculare. 

8) Plăcile de Sunet sunt dispozitive ce au rolul de a reda informaţia binară sub formă de sunet, sau de a 
converti sunetele în format binar. Astfel o placă de sunet se conectează la slotul ISA/PCI, apoi la CD-ROM 
printr-un cablu separat. 
Plăcile de sunet de la Creative sunt dotate cu memorie în care sunt înregistrate sunete originale de 
instrumente, fiind utile compozitorilor. Atât Creative cât şi Aureal au lansat recent o tehnologie de redare 
spaţială a sunetului. 

 
10. Factori ce influenţează performanţele unui computer: viteza CPU (unităţi de 

măsură), dimensiunea memoriei RAM, aplicaţiile 
 

Structura  unui calculator presupune existenţa componentelor hard şi soft,  deci performanţele în 

funcţionarea sa sunt date de cele obţinute de fiecare dintre acestea. Câţiva factori de ordin tehnic, care pot 

influenţa performanţele computerului: 

- viteza procesorului; 

- dimensiunea memoriei RAM; 

- dimensiunea Hard-disk-ului; 

- dimensiunea memoriei cache; 

- viteza de transmitere a datelor pe magistrala de date 

 
11. Tipuri de reţele (LAN, MAN, WAN, Internet, Intranet, Extranet) 

 
 Clasificarea în funcţie de aria de întindere a reţelelor 

- Local Area Network (LAN) - reţea locală, în care calculatoarele sunt localizate foarte aproape unele de 

altele, în aceeaşi întreprindere sau clădire; 
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- Metropolitan Area Network (MAN) - reţea metropolitană, se întinde pe teritoriul unui oraş sau al unui 

spaţiu aglomerat; 

- Wide Area  Network  (WAN)  - reţea de largă acoperire :  comunicare între calculatoare aflate la o distanţă 

foarte mare unele de altele (chiar în altă ţară); 

- Global Area Network (GAN) - reţea globală, este reţeaua care cuprinde toată lumea, legând între ele 

calculatoarele de pe întreg globul. Cea mai renumită reţea GAN este Internetul 

Intranetul este o reţea de comunicare asemănătoare Internetului, ce utilizează aceleaşi instrumente, în 

special browser-ele www. Cuvântul Intranet este format din prefixul intra corespunzător termenului interior 

şi a termenului net ce este folosit în general pentru termenul de reţea. 

Diferenţa dintre Intranet şi Internet este aceea că reţeaua Intranet este o reţea privată şi internă a unei 

companii. Termenul Intranet este foarte nou şi de aceea nu este foarte bine definit. Există diferite definiţii 

care afirmă faptul că o reţea Intranet poate fi conectată la Internet, sau poate folosi Internetul, în timp ce alte 

definiţii subliniază importanţa unei separări totale de Internet, acesta fiind protejat de bariere (firewalls). 

Ce este Extranetul şi diferenţa dintre Extranet şi Internet 

Extranetul este folosit de obicei în exterior cu scopul de a îmbunătăţi comunicarea între diferite organizaţii, 

clienţi, fără a prejudicia securitatea electronică. Cuvântul Extranet este format din prefixul extra 

corespunzător termenului exterior şi a termenului net ce este folosit în general pentru termenul de reţea.  

În concluzie, Extranetul este o extensie a unei reţele Intranet, în mod special pe World Wide Web, ce 

permite comunicarea între anumite instituţii şi a oamenilor din această reţea Extranet, în cele mai multe 

cazuri oferind un acces limitat la reţeaua Intranet a acestor organizaţii. 

Diferenţa între Extranet şi Internet constă în aceea că Extranetul este o reţea exterioară corespunzătoare 

anumitor firme, reţea ce permite şi accesul limitat la reţeaua Intranet a acestor firme, pe când Internetul nu 

permite accesul la reţeaua Intranet a firmelor. 

APLICAȚIE PRACTICĂ 1 Rețele de calculatoare 

1. Utilizând informațiile din manual de la pagina 20, completați următorul tabel: 
 

 

 

Nr. 

Crt. 

Denumirea 

rețelei 

Prescurtarea de la Localizare 

1. LAN Local Area Network 

Rețea locală 

Clădire sau campus 

2. MAN   
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3. WAN   

 

2. Utilizând informațiile din manual de la pagina 17, completați următorul tabel: 
 

 

Nr. Crt. Avantajele lucrului în rețea Scurtă descriere  

1. Accesul la resurse Share sau partajare, acces la date aflate la distanță 

2.   

3.   

4.   

 

APLICAȚIE PRACTICĂ 2 Rețele de calculatoare 

1. Identificați rețelele de calculatoare din laboratorul de informatică 

2. Descrieți cele 2 rețele după următoarea schemă:  

Număr stații 

Sistem de operare  

Versiune Office 

Topologia rețelei 

Mediul de transmisie a datelor 

3. Desenați o schiță a amplasării calculatoarelor în laborator 

 

12.  Partajare resurse, comunicaţii în reţea; World Wide Web 
 

Avantajele utilizării calculatoarelor în reţea 

- permite partajarea utilizării resurselor indiferent de localizarea lor fizică; 

- permite accesul programelor de la distanţă, utilizatorii având la dispoziţie ultimele versiuni ale acestora; 

- permite accesarea bazelor de date de la distanţă; 

- realizează o comunicare mai rapidă între oameni, comunicare ce se poate realiza sub formă de text, sunet 

sau imagine; 

- se pot realiza videoconferinţe utilizate pentru educaţia la distanţă; 

- posibilitatea pentru anumite persoane de a lucra acasă (teleworking), în funcţie de timpul disponibil, etc. 
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13. Drepturi de acces 
 

Securitatea datelor devine un element cheie atunci când se lucrează cu date importante. Un lucru 

important este explicarea consecinţelor angajaţilor firmei, care trebuie să cunoască atât importanţa datelor 

cu care lucrează cât şi responsabilităţile pe care le au în legătură cu aceste date. 

 

Modalităţi de protejare a datelor: 

1.  accesul fizic la calculator este restricţionat; 

2. adoptarea unei politici de parolare corespunzătoare; parolele stabilite trebuie concepute astfel încât să fie 

foarte greu de descoperit de persoanele neautorizate. Pentru aceasta se recomandă ca aceste parole să nu 

conţină date personale ale utilizatorului, ca şi folosirea unor parole generate automat de către calculator. 

3. stabilirea drepturilor pe care le are fiecare utilizator; crearea utilizatorilor cu diferite drepturi în funcţie de 

locul pe care îl ocupă aceştia în structura organizatorică a firmei. Astfel, se recomandă accesul restrictiv la 

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

4. copierea datelor în mod regulat. Termenul de backup al sistemului semnifică copierea fişierelor pe un 

dispozitiv auxiliar de stocare a datelor, pentru a avea disponibile copii ale fişierelor de pe computer în cazul 

defectării sistemului. Aceste copii se recomandă a se realiza:  

- o dată pe săptămână pentru firmele de dimensiune mică;  

- o dată pe zi pentru firmele mari cum ar fi băncile şi instituţiile guvernamentale. 

5. criptarea fişierelor la care se lucrează; 

6. folosirea programelor anti-virus; 

7. folosirea programelor de securitate tip firewall. 

8. folosirea unor sisteme de alimentare UPS (Uninterruptible Power Supply), ce asigură în cazul căderilor de 

tensiune o continuitate de aproximativ 5-30 de minute, timp în care se pot salva datele şi închide corect 

calculatorul, deoarece în cazul unor căderi de tensiune, este posibil ca datele prelucrate şi nesalvate să se 

piardă.  

9. copii ale informaţii din PDA, laptop, telefon mobil şi pe alte suporturi deoarece o altă modalitate de 

pierdere a datelor importante este aceea în care acestea se pierd sau sunt  furate. Astfel se pot pierde 

numere importante de telefon, agenda cu adresele unor persoane sau chiar fişiere foarte importante. Copiile 

trebuie păstrate în condiţii adecvate, astfel încât suporturile informaţiilor să nu fie degradate din punct de 

vedere fizic sau logic. 

14. Utilizarea aplicaţiilor în activităţi din diferite domenii 
 

Calculatoarele sunt folosite în numeroase domenii: la nivel guvernamental, în afaceri, în medicină, în 

învăţământ, etc. 

1. domeniul administrativ si  guvernamental  
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 - în acţiuni decizionale;  

 - pentru colectarea taxelor, fără a mai fi nevoie să se aştepte în faţa unui ghişeu; 

 - vot electronic, prin care oamenii pot vota cu ajutorul calculatoarelor, fără a mai fi nevoie să se 

deplaseze la centrele de votare; 

2.  mediul de afaceri - reprezintă un domeniu în care calculatoarele capătă o tot mai largă aplicabilitate 

datorită rapidităţii cu care trebuie luate deciziile, a cantităţii mari de informaţii  ce  pot  influenţa  aceste  

decizii,   precum  şi  a  volumului  de  date  ce se vehiculează 

Aplicaţii software folosite uzual în mediul de afaceri: 

 - MIS (Management Information Systems) Sistem Informaţional de Management 

 - EIS (Executive Information Systems) Sistem Executiv Informaţional; 

 - Procesare de text; 

 - Calcul tabelar; 

 - Aplicaţii pentru salarii; 

 - Programe de contabilitate; 

 - CAD (Computer Aided Design) Proiectare asistata de calculator;  

 - E-mail, Navigare pe web etc. 

 - aplicatii pentru dirijarea traficului in aviaţie şi transporturi; 

3.   domeniul bancar 

 - calculul dobânzilor 

 - înregistrarea depozitelor sau a creditelor acordate 

 - crearea şi gestionarea bazei de date a clienţilor, etc.; 

4.   domeniul medical  

 - întocmirea  unei  baze  de date  a  pacienţilor 

 - urmărirea anesteziilor  

 - laboratoarele de analize medicale 

 - observarea mai uşor a diferitelor anomalii, pe care un doctor nu le-ar putea descoperi cu ochiul liber 

 - instrumente electronice folosite la realizarea operaţiilor, în care este necesară o mai mare precizie şi 

care sunt benefice pentru pacienţi (de exemplu operaţiile realizate cu ajutorul laserului în urma cărora 

pacienţii se refac mult mai rapid decât în cazul operaţiilor clasice) 

 - coordonarea folosirii ambulanţelor astfel încât acestea să poată răspunde cât mai prompt diferitelor 

cerinţe;  

5.  domeniul educaţional  

- cu ajutorul calculatorului se poate învăţa de acasă fără a mai fi nevoie de deplasarea către o instituţie de 

învăţământ şi fără a depinde de un anumit program. Cu ajutorul unei conexiuni la Internet se pot căuta mai 

multe cursuri dintr-un anumit domeniu având astfel acces la mai multe opinii (spre deosebire de modalitatea 

clasică de predare în care aveam prezentată doar opinia profesorului de curs). Educaţia cu ajutorul 

calculatorului se numeşte CBT (Computer Based Training).  

Câteva dintre cele mai folosite aplicaţii în acest domeniu sunt:  

- Programe de procesare de text şi calcul tabelar;  
- Programe de prezentare sau desen;  
- Aplicaţii de pregătire pe computer (AEL);  
- Baze de date;  
- Organizarea orarului;  
- Aplicaţii de E-mail, Navigare pe web etc.  
Avantaje CBT: 
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 Se învaţă în ritmul propriu, autoimpus;  
 CBT poate fi făcută pe Internet acasă sau la serviciu ;  
 Materialul CBT poate fi accesat în orice moment;  
 Nu este necesară participarea la nici un curs.  

Dezavantaje CBT: 

 Nu se interacţioneză cu alţi studenţi;  
 Se comunică mai greu cu profesorul;  
 Motivarea se face mai greu. 

6.  teleworking sau munca acasă - permite lucrul de acasă fără a mai fi nevoie de deplasarea la sediul 

organizaţiei pentru care se lucrează. Aceasta prezintă diverse avantaje, dar şi dezavantaje.  

Avantaje teleworking:  

 - reducerea spaţiului de lucru pentru organizaţii; 

 - persoanele ce lucrează acasă se concentrează mai mult pe sarcina primită, deoarece se ştie faptul 

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

 - program flexibil; 

Dezavantaje teleworking:  

 Se reduc relaţiile interumane;  
 Nu se creează o cultură de firmă, ceea ce este un lucru deosebit de important; 
 Este mai greu de lucrat în echipă, deoarece persoanele din echipă nu se cunosc foarte bine 

între ele. 

 
15. Viruşi informatici şi antiviruşi 

 
Viruşii informatici sunt anumite programe create de oameni cu scopuri distructive. Sunt programele ce au 

proprietatea de a se extinde şi care duc la funcţionarea necorespunzătoare a sistemului de operare. Ele sunt 

seturi de instrucţiuni care se ataşează singure unui alt program sau sectorului de boot al unui disc. Asemenea 

viruşilor umani, "viruşii de calculator " duc la îmbolnăvirea sistemului de operare şi a fişierelor existente pe 

acesta. 

Viruşii sunt foarte diferiţi, de la cei ce atacă documentele şi fişierele de tip text, până la cei care duc la 

stricarea componentelor hard ale calculatorului. 

Odată pătruns în calculator, un virus nu este activ; el se activează în momentul în care programul cu care a 

fost adus este activat. 

Câteva modalităţi de transmitere a viruşilor 

Viruşii pătrund în calculator astfel: 

- prin intermediul programelor, documentelor, imaginilor descarcate de pe Internet (download) 
- pot fi primiţi pe mail 
- pot fi aduşi cu o dischetă sau un CD, DVD, memory stick 

De aceea este recomandat ca la folosirea uneia din aceste căi să se ruleze un program antivirus. 

Pentru a evita anumiţi viruşi sau pentru a scăpa de aceştia va trebui: 

*să fie instalat un program antivirus foarte bun, cât mai recent, cu ajutorul căruia să puteţi descoperi şi să 

eliminaţi eventualii viruşi; 

*să se scaneze toate fişierele cu regularitate; 

*să se actualizeze în fiecare luna programul anti-virus; 
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*să se scaneze periodic fişierele din calculator şi dischetele înainte de a le folosi; 

*să se scaneze fişierele ataşate primite pe mail; 

*să nu se ruleze programe dacă nu li se cunoaşte provenienţa; 

*să nu se folosească dischete de provenienţa necunoscută; 

*să  se folosească funcţia "macro disable" (dezactivare instrucţiuni macro), disponibilă în cele mai moderne 

aplicaţii. 

Dacă se foloseşte un antivirus corespunzător, acesta poate descoperi în timpul scanării şi viruşii care nu sunt 

activi. 

Conceptul de dezinfectare 
Acest termen este analog cu cel din vorbirea curentă, dar se referă la domeniul legat de calculatoare. 

Ca orice virus şi viruşii de calculator pot fi eliminaţi. Acest lucru se realizează cu ajutorul programului antivirus 

care descoperă virusul şi apoi îl elimină din toate fişierele şi din calculator. 

Utilizarea unui antivirus pentru scanarea calculatorului 

Pentru a scana calculatorul împotriva virusilor deschideti programul antivirus pe care îl aveti pe calculator. 

pentru a scana întreg calculatorul de virusi apãsati optiunea Full System Scan. 

dacã scanati un anumit director sau datele existente pe o dischetã din meniul aflat în partea stângã alegeti 

optiunea Scan for Viruses. Se va deschide urmãtoarea fereastrã din puteti alege diferite optiuni: de a scana 

diferite directoare sau fisiere, puteti scana discheta etc. 

 

Avantajul detinerii unei baze de date actualizate 

Programul antivirus pe care îl utilizati are o bazã de date în care sunt înglobate diferitele tipuri de virusi. 

Trebui însã sã stiti cã mereu apar virusi noi pe care îi puteti avea în calculator dar antivirusul dumneavoastrã 

nu îi poate detecta. De aceea va trebui ca baza de date a antivirusului pe care îl folositi sã fie actualizatã 

mereu (la aproximativ 1 lunã), pentru a fi siguri cã nu aveti în calculator nici un program distructiv. 

 

16. Ergonomia postului de lucru 
 

 În această categorie sunt cuprinse acele elemente care duc la crearea unui mediu sănătos de lucru, şi 

anume: 

- păstrarea unei distanţe optime faţă de monitor, pentru a evita afectarea ochilor, 

utilizarea ecranelor de protecţie; 

- poziţionarea adecvata a monitorului, mouse-ului şi tastaturii; 

- utilizarea unor scaune reglabile; 

- distanta adecvata pentru genunchi şi coapse de la birou sau terminal; 

- tastatură ergonomică cu un design ce permite o poziţionare corectă a mâinilor; 

- luminozitate şi aerisire bună a încăperii; 

- pauze de 10 minute după fiecare 50 de minute în faţa calculatorului. 

 

Mediul de lucru 

 Protejarea mediului se face prin utilizarea monitoarelor ce consumă puţină energie şi a posibilităţilor 

de reciclare. 
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Calculatoarele afectează foarte mult mediul înconjurător deoarece utilizează foarte multă energie şi emit 

radiaţii. De aceea se recomandă utilizarea acelor monitoare şi imprimante ce consumă cât mai puţin curent. 

Este bine să se încerce, pe cât posibil, reciclarea hârtiei utilizată la imprimarea diferitelor documente şi a 

cartuşelor folosite la imprimarea hârtiei, prin reîncărcarea acestora. 

Necesitatea păstrării documentelor pe suport de hârtie a scăzut foarte mult deoarece, documentele în 

format electronic prezintă o mobilitate mai mare, ele putând fi transportate foarte uşor şi se pot realiza 

oricâte copii ale acestora. 

17.Măsuri de sănătate şi siguranţă în utilizarea calculatorului 
 

Termenul de siguranţă se referă atât la persoana care foloseşte computerul, cât şi la datele care se 

prelucrează. 

Astfel, lucrul la computer presupune respectarea tuturor regulilor ce trebuie luate în considerare ori de câte 

ori se lucrează cu aparate şi dispozitive electrice şi electronice: evitarea atingerii surselor de curent, evitarea 

folosirii de cabluri neizolate, etc. 

Este posibil să se întrerupă curentul sau să aibă loc creşteri bruşte de tensiune. Câteva moduri în care se pot 

preveni stricăciunile provocate hard-diskului şi fişierelor 

- folosirea unei UPS (uninterruptible power supply -sursă continuă de curent);  

- folosirea unui dispozitiv ce poate avertiza asupra creşterile de tensiune;  

- salvarea fişierele în mod regulat; 

- realizarea un backup complet în mod regulat (termen prin care se desemnează executarea periodică de 

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

 

APLICAȚIE PRACTICĂ   Securitatea conexiunii la internet                                                                                                           

1. Deschideți un browser de Internet: Internet Explorer sau Google Chrome 

2. Deschideți site-ul Manual Competențe digitale/Activități extrașcolare/Sigur.info 2014/Carte 

amuzantă pentru întreaga familie 

3. Pregătiți o foaie de hârtie pentru aplicația practică care va avea urmatoarea structură: 

 

Aplicație practică Securitatea conexiunii la Internet 

a. Rezultat test Securitatea conexiunii la Internet (pag. 11) Total puncte:…. 

b. Interpretare rezultat:…… 

c. Rezolvarea exercițiului de la pag. 12 

d. 4 reguli de aur pentru a naviga în siguranță pe Internet (pag. 10) 

 

4. Predați rezolvarea aplicației practice profesorului la finalul orei de curs. 

Barem de corectare: 

2 p. din oficiu, 1 p. aspect lucrare 

a.-2p,       b.-1p,      c.-2p,      d.-2p 
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18.Afecţiuni provocate de un mediu de lucru inadecvat 
 

Folosirea calculatorului necesită realizarea unor mişcări stereotipe (mişcări dese ale gâtului, coatelor etc.), 

ce pot duce la anumite afecţiuni ale gâtului, umerilor, coloanei vertebrale etc. Aceste afecţiuni se datorează 

mişcărilor repetate, concept ce se numeşte RSI (Repetitive Strain Injury - Accidentare cauzată de mişcări 

repetate). 

Se pot enumera câteva dintre problemele de sănătate cauzate de lucrul cu calculatorul: răniri ale ochilor şi 

slăbirea vederii, oboseală, probleme cu spatele, dureri de umeri, dureri de cap, etc. 

Câteva norme de protecţie, care ajuta la crearea unui mediu de lucru sănătos pentru utilizatorii de 

computere sunt: 

* Folosirea unei tastaturi detaşabile pentru a evita durerile în mâini şi braţe; 

* Scaunul utilizat să fie reglabil, confortabil, cu un spătar comod; 

* Folosirea unui suport pentru cabluri; 

* Cablurile de alimentare să fie bine legate şi protejate; 

* Genunchii trebuie să fie la o înălţime de max. 70cm de sol; 

* Aşezarea monitorului la distanta potrivită (60 cm), pentru a împiedica afecţiuni ale ochilor; 

* Asigurarea existenţei unei surse de lumină pentru a evita oboseala ochilor; 

* Dotarea ferestrelor cu jaluzele ajustabile pentru a evita strălucirea sau reflexia luminii; 

* Intreruperi frecvente ale lucrului la computer. 
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19.Legislaţia referitoare la drepturile de autor privind produsele software 
 

Copyright-ul este modalitatea legală de protejare a lucrărilor literare, ştiinţifice, artistice sau de orice 

alt fel, publicate sau nepublicate, cu condiţia ca aceste lucrări să aibă o formă tangibilă (adică se pot vedea, 

auzi sau atinge). 

Dacă este vorba de o simfonie, un poem sau o pagina de cod HTML, o aplicaţie software proprie, tipărite pe 

hârtie, înregistrate pe casetă audio sau pe hard disk, atunci pot fi protejate de copyright. Deschizând un fişier 

de tip text, audio, video, etc., creat de o anume persoană, acesta conţine în Properties data la care a fost 

creat acel document. Orice copiere ulterioară sau descărcare de pe Internet a documentelor reprezintă o 

încălcare a drepturilor de copyright, pentru că data la care se realizează aceste operaţii este ulterioara datei 

creării documentelor. Dacă nu se consideră suficientă această modalitate de datare a momentului creării 

documentelor proprii, se poate trimite o scrisoare prin poştă la propria adresă, conţinând documentele în 

forma lor tangibilă, scrisoare care nu va mai fi deschisă. Astfel, se stabileşte în timp, în mod indubitabil, 

momentul creării propriilor documente. Copyrightul este aplicat la distribuirea materialelor pe CD, dischetă. 

Shareware - sunt acele aplicaţii sau programe pe care le puteţi achiziţiona direct de la persoana care 

le-a creat, persoană ce doreşte distribuirea acestor programe fără intermediar. De cele mai multe ori 

distribuirea este gratuita pt o perioada de proba sau cu o taxă minimă. Programele se pot copia şi transmite 

altor utilizatori insa autorul isi pastreaza dreptul de autor. 

Freeware -programe protejate de dreptul de autor (copyright) care pot fi totuşi difuzate gratis de 

către autor, care îşi păstrează drepturile de autor. Aşadar, programele pot fi folosite, dar nu pot fi vândute 

fără acordul autorului. 

Licenţele - sunt programele achiziţionate de la persoanele care le produc şi pentru care se plăteşte un 

drept de folosire. Acest drept este valabil doar pentru un singur calculator, dar dacă se doreşte instalarea 

programului pe mai multe calculatoare, va trebui achiziţionată o licenţă specială ce va permite instalarea 

programului pe mai multe calculatoare. Licenţa acordă dreptul de folosire a programului respectiv şi nu drept 

de comercializare sau distribuţie. 

APLICAȚIE PRACTICĂ Aspecte legislative 

Sunteți în situația de a achizitiona un calculator.  

 Enumerați aspecte tehnice și practice de care veți ține cont în alegerea lui 

 Prezentați câteva aspecte legislative de care trebuie să țineți seama 

 

20.Aspecte economice ale nerespectării legislaţiei (pentru producător, pentru utilizator) 
 

Extrase din Legea Nr. 8/1996 , privind drepturile de autor şi drepturile conexe 

 

CAP. 5 Durata protecţiei dreptului de autor 

ART. 30 
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Drepturile patrimoniale asupra programelor pentru calculator durează tot timpul vieţii autorului, iar după 

moartea acestuia se transmit prin moştenire, potrivit legislaţiei civile, pe o perioadă de 50 de ani. 

CAP. 9 Programele pentru calculator 

ART. 72 

(1) Prin prezenta lege, protecţia programelor pentru calculator include orice expresie a unui program, 

programele de aplicaţie şi sistemele de operare, exprimate în orice fel de limbaj, fie în cod-sursă sau cod-

obiect, materialul de concepţie pregătitor, precum şi manualele. 

(2) Ideile, procedeele, metodele de funcţionare, conceptele matematice şi principiile care stau la baza 

oricărui element dintr-un program pentru calculator, inclusiv acelea care stau la baza interfeţelor sale, nu 

sunt protejate. 

ART. 73 
Autorul unui program pentru calculator beneficiază în mod corespunzător de drepturile prevăzute de 

prezenta lege, în partea l a prezentului titlu, îndeosebi de dreptul exclusiv de a realiza şi de a autoriza: 

a) reproducerea permanentă sau temporară a unui program, integral sau parţial, prin orice mijloc şi sub orice 

formă, inclusiv în cazul în care reproducerea este determinată de încărcarea, afişarea, transmiterea sau 

stocarea programului pe calculator; 

b) traducerea, adaptarea, aranjarea şi orice alte transformări aduse unui program pentru calculator, precum 

şi reproducerea rezultatului acestor operaţiuni, fără a prejudicia drepturile persoanei care transformă 

programul pentru calculator; 

c) difuzarea originalului sau a copiilor unui program pentru calculator sub orice formă, inclusiv prin închiriere. 

ART. 74 
în lipsa unei convenţii contrare, drepturile patrimoniale de autor asupra programelor pentru calculator, 

create de unul sau de mai mulţi angajaţi în exercitarea atribuţiilor de serviciu sau după instrucţiunile celui 

care angajează, aparţin acestuia din urmă. 

ART. 75 
a) în lipsa unei convenţii contrare, printr-un contract de utilizare a unui program pentru calculator se 

prezumă că: 

b) utilizatorului i se acordă dreptul neexclusiv de utilizare a programului pentru calculator; 

c) utilizatorul nu poate transmite unei alte persoane dreptul de utilizare a programului pentru calculator. 

d) Cesiunea dreptului de utilizare a unui program pentru calculator nu implică şi transferul dreptului de autor 

asupra acestuia. 

ART. 76 
în lipsa unei convenţii contrare, nu sunt supuse autorizării titularului dreptului de autor actele prevăzute la 

art. 73 lit. a) si b), dacă acestea sunt necesare pentru a permite dobânditorului să utilizeze programul pentru 

calculator într-un mod corespunzător destinaţiei sale, inclusiv pentru corectarea erorilor. 

ART. 77 
a). Utilizatorul autorizat al unui program pentru calculator poate face, fără autorizarea autorului, o copie de 

arhiva sau de siguranţă, în măsura în care aceasta este necesară pentru asigurarea utilizării programului. 

b). Utilizatorul autorizat al copiei unui program pentru calculator poate, fără autorizarea titularului dreptului 

de autor, să observe, să studieze sau să testeze funcţionarea acestui program, în scopul de a determina ideile 

şi principiile care stau la baza oricărui element al acestuia, cu ocazia efectuării oricăror operaţiuni de 

încărcare în memorie, afişare, conversie, transmitere sau stocare a programului, operaţiuni pe care este în 

drept să le efectueze. 

c). Dispoziţiile art. 10 lit. e) din prezenta lege nu se aplică programelor pentru calculator. 
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ART. 78 
Autorizarea titularului dreptului de autor este obligatorie atunci când reproducerea codului sau traducerea 

formei acestui cod este indispensabilă pentru obţinerea informaţiilor necesare interoperabilităţii unui 

program pentru calculator cu alte programe pentru calculator, dacă sunt îndeplinite următoarele condiţii: 

a) actele de reproducere şi de traducere sunt îndeplinite de o persoană care deţine dreptul de utilizare a unei 

copii a programului sau de o persoană care îndeplineşte aceste acţiuni în numele cele dintâi, fiind abilitată în 

acest scop; 

b) informaţiile necesare interoperabilităţii nu sunt uşor şi rapid accesibile persoanelor prevăzute la lit. a) a 

prezentului articol; 

c) actele prevăzute la lit. a) a prezentului articol sunt limitate la părţile de program necesare 

interoperabilităţii. 

ART. 79 
Informaţiile obţinute prin aplicarea art. 78: 

a) nu pot fi utilizate în alte scopuri decât realizarea interoperabilităţii programului pentru calculator, creat 

independent; 

b) nu pot fi comunicate altor persoane, în afara cazului în care comunicarea se dovedeşte necesară 

interoperabilităţii programului pentru calculator, creat independent; 

c) nu pot fi utilizate pentru definitivarea, producerea ori comercializarea unui program pentru calculator, a 

cărui expresie este fundamental similară, sau pentru orice alt act ce aduce atingere drepturilor autorului. 

ART. 80 
Dispoziţiile art. 78 si 79 nu se aplică, dacă se cauzează un prejudiciu titularului dreptului de autor sau 

exploatării normale a programului pentru calculator. 

 

 

 

 

 

 



 

Concepte de bază ale Tehnologiei Informaţiei (IT)                                                                    prof. Adriana Ilioasa 

29 

 

CULEGERE DE SUBIECTE DATE LA PROBA DE COMPETENȚE DIGITALE 

DOMENIUL DE COMPETENȚĂ CONCEPTE DE BAZĂ ALE TEHNOLOGIEI 

INFORMAȚIEI 

Model de subiect Examenul de Bacalaureat național 2017 

SUBIECTUL AL II-LEA  

1. Precizaţi un tip de memorie internă a calculatorului și o caracteristică a acestuia. (5p) 
2. Enumeraţi două aplicaţii care permit conversaţia în timp real (chat, voce etc.) prin Internet și 

precizați un avantaj al utilizării uneia dintre ele, comparativ cu cealaltă. (5p) 
3. Precizaţi o modalitate de transmitere a viruşilor informatici, precum și un mod de protejare a 

calculatorului împotriva acestora. (5p) 
 

Examenul de Bacalaureat național 2016, varianta 4 

SUBIECTUL AL II-LEA  

Scrieți pe foaia de examen răspunsul pentru fiecare cerință. 

1. Precizați tipul de memorie internă care permite păstrarea unui microprogram ce inițializează lucrul cu 

calculatorul, la pornirea acestuia. (2p) 

2. Precizați două dispozitive electronice utilizate la interconectarea rețelelor sau a calculatoarelor dintr-

o rețea. (2p) 

3. Precizați rolul unui touchpad dintr-o rețea. (3p) 

 

SUBIECTUL AL III-LEA 

Pentru fiecare item, scrieți pe foaia de examen litera corespunzătoare răspunsului corect. 

1. Notația CD, specifică unei categorii de medii de stocare, este un acronim pentru:    (2p) 

a. Circle Disk     b. Combo Drive     c. Compact Disk      d. Connect Drive 

2. Pentru monitor, un indicator al calității afișării unei imagini este:   (2p) 

a. Frecvența de împrospătare 

b. Lungimea diagonalei 

c. Nivelul de radiație emisă 

d. Sensibilitatea la atingere 

3. Din punct de vedere structural, una din componentele unui calculator este numită:    (2p) 

a. Tutorial     b. Software     c. Ergonomie     d. Antivirus 

4. Este un program antivirus:   (2p) 

a. Avast!     B. Dropbox     c. Yahoo Messenger     d. WhatsApp  

 

Examenul de Bacalaureat național 2016, varianta 12 

SUBIECTUL AL II-LEA  

Scrieți pe foaia de examen răspunsul pentru fiecare cerință. 

1. Precizați un tip de extensie specific fișierelor video. (2p) 

2. Scrieți combinația implicită de taste care poate fi utilizată pentru a selecta automat tot conținutul 

unui director (folder) deschis în fereastra curentă. (2p) 
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3. Definiți din punct de vedere structural componenta hardware a unui sistem de calcul. (3p) 

 

SUBIECTUL AL III-LEA 

Pentru fiecare item, scrieți pe foaia de examen litera corespunzătoare răspunsului corect. 

1. Indicați dispozitivul a cărui principală caracteristică tehnică este numărul de instrucțiuni executate în 

unitatea de timp:    (2p) 

a. mouse-ul     b. Placa de rețea     c. procesorul      d. tastatura 

2. O mărime care NU poate fi o caracteristică a unui hard-disk este:   (2p) 

a. Buffer 64MB (MegaBytes) 

b. 7200 RPM (Revolutions per minute) 

c. 600 MB/s (Mega Bytes per second) 

d. 300 dpi (dots per inch) 

 

Examenul de Bacalaureat național 2016, varianta 14 

SUBIECTUL AL II-LEA  

Scrieți pe foaia de examen răspunsul pentru fiecare cerință. 

1. Precizați o caracteristică tehnică a unei plăci video, a cărei valoare exprimă performanța acesteia. 

(2p) 

2. Enumerați două aplicații care pot fi utilizate pentru editarea fișierelor de tip text. (2p) 

3. Enumerați trei operații specifice cu mouse-ul. (3p) 

 

SUBIECTUL AL III-LEA 

Pentru fiecare item, scrieți pe foaia de examen litera corespunzătoare răspunsului corect. 

1. NU este un calculator portabil:    (2p) 

a. o tabletă grafică     b. un notebook     c. un laptop      d. un desktop 

2. O tastă care face parte din categoria tastelor de navigare (petru deplasarea cursorului) este:    (2p) 

a. ALT     b. ESCAPE     c. PAGE UP      d. SHIFT 

3. Programele care controlează funcționarea corespunzătoare a dispozitivelor electronice ale unui 

calculator sunt cuprinse în:    (2p) 

a. componenta software     b. Placa de bază     c. Placa de rețea      d. WI-FI 

 

 

Examenul de Bacalaureat național 2015, varianta 1 

SUBIECTUL AL II-LEA  

Scrieți pe foaia de examen răspunsul pentru fiecare cerință. 

1. Precizați un dispozitiv care permite comunicarea între calculatoare aflate la distanță. Convertind 

datele din format analogic în format digital și din format digital în format analogic. (2p) 

2. Precizați caracteristica monitorului care poate fi indicată prin 17’’. (2p) 

3. Explicați necesitatea actualizării periodice a unui program antivirus. (3p) 

 

SUBIECTUL AL III-LEA 

Pentru fiecare item, scrieți pe foaia de examen litera corespunzătoare răspunsului corect. 
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1. O resursă informatică ce poate fi utilizată în comun într-o rețea de calculatoare este:    (2p) 

a. tastatura     b. mouse-ul     c. microfonul      d. imprimanta 

2. După închiderea calculatorului, memoria ROM va reține:    (2p) 

a. datele inscripționate în aceasta      

b. numele tuturor fișierelor de sistem      

c. paginile web recent accesate       

d. toate detaliile aplicațiilor utilizate recent 

3. Unitatea aritmetico-logică (ALU) execută operații ca:    (2p) 

a. adunare, inmulțire              b. citire din fișier, scriere în fișier      

c. codificare, decodificare      d. deplasare pe biți, memorare în variabile 

 

Examenul de Bacalaureat național 2015, varianta 2 

SUBIECTUL AL II-LEA  

Scrieți pe foaia de examen răspunsul pentru fiecare cerință. 

1. Precizați dispozitivul pe care se află amplasată memoria video. (2p) 

2. Precizați numărul de nuclee, numele și frecvența pentru procesorul cu următoarea specificație de 

catalog: Procesor Intel® Pentium® Quad Core N3540, 2,16 GHz, 15,6’’, 4 GB, Intel®HD Graphics. (3p) 

3. Enumerați trei dispozitive periferice de intrare ale unui calculator. (3p) 

 

SUBIECTUL AL III-LEA 

Pentru fiecare item, scrieți pe foaia de examen litera corespunzătoare răspunsului corect. 

1. În sistemul de operare Windows prima unitate logică a unui hard disk se notează cu:    (2p) 

a. A:     b. C:     c. F:      d. 1: 

2. Închiderea ferestrei active asociate unui director (folder) se poate realiza folosind combinația 

implicită de taste:    (2p) 

a. ALT+F4     b. ALT+X     c. ALT+ESC      d. ALT+TAB 

3. Dintre următoarele, cea mai mare viteză de acces la date o are dispozitivul de stocare:    (2p) 

a. CD (Compact Disk)     b. DVD (Digital Versatile/Video Disk)     c. hard disk      d. memorie flash 

 

Examenul de Bacalaureat național 2015, varianta 3 

SUBIECTUL AL II-LEA  
Scrieți pe foaia de examen răspunsul pentru fiecare cerință. 

1. Precizați denumirea ansamblului de convenții și reguli pe baza cărora se realizează transmiterea 

datelor într-o rețea. (2p) 

2. Precizați contrastul, rezoluția optimă și tipul pentru monitorul cu următoarea specificație de catalog: 

LED; 100:1; 1; 1920:1030. (3p) 

3. Enumerațidoi multipli ai unui octet (byte) și scrieți valoarea în octeți pentru fiecare dintre aceștia. 

(3p) 

 

SUBIECTUL AL III-LEA 

Pentru fiecare item, scrieți pe foaia de examen litera corespunzătoare răspunsului corect. 
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1. Indicați dispozitivul a cărui principală caracteristică tehnică este numărul de instrucțiuni executate în 

unitatea de timp:    (2p) 

a. modemul     b. monitorul     c. Placa de bază      d. procesorul 

2. Combinația care conține doar taste funcționale este:    (2p) 

a. F11 și F1     b. F1 și SHIFT     c. CTRL și SHIFT      d. CTRL și DELETE 

3. Reprezentarea unui caracter în cod binar poate fi:    (2p) 

a. 00230008     b. 01000001     c. 21020011      d. 90102023 

 

Examenul de Bacalaureat național 2015, varianta 5 

SUBIECTUL AL II-LEA  

Scrieți pe foaia de examen răspunsul pentru fiecare cerință. 

1. Scrieți succesiunea pașilor urmați pornind de la suprafața de lucru (Desktop), pentru a accesa 

instrumentul care permite vizualizarea unei liste a tuturor dispozitivelor hardware instalate pe 

calculator. (3p) 

2. Precizați trei operații pe care le poate executa programul antivirus în cazul depistării unor fișiere 

virusate. (3p) 

 

SUBIECTUL AL III-LEA 

Pentru fiecare item, scrieți pe foaia de examen litera corespunzătoare răspunsului corect. 

1. Dispozitivul trackball face parte din categoria perifericelor:    (2p) 

a. de ieșire     b. de intrare     c. de intrare-ieșire      d. de stocare 

2. O viteză mai mare de rotație a unui hard disk determină:    (2p) 

a. o capacitate mai mare de stocare a datelor     b. O viteză mai mare a procesorului      

c. un nivel de zgomot mai mic      d. un timp de acces la date mai mic 

3. Dispozitivul care tipărește desene cu o precizie foarte mare, acceptând formate de hârtie de 

dimensiune mare, este:    (2p) 

a. copiator     b. Echipament multifuncțional     c. imprimantă      d. plotter 

 

Examenul de Bacalaureat național 2015, varianta 7 

SUBIECTUL AL II-LEA  

Scrieți pe foaia de examen răspunsul pentru fiecare cerință. 

1. Ordonați crescător următoarele valori care exprimă capacități de stocare a memoriei unui calculator: 

1 Gigabyte (1 GB), 1 Megabyte (1 MB), 1 Terrabyte (1 TB). (2p) 

2. Menționați efectul intrării calculatorului în starea de repaus (Sleep). (2p) 

 

SUBIECTUL AL III-LEA 

Pentru fiecare item, scrieți pe foaia de examen litera corespunzătoare răspunsului corect. 

1. Viteza de imprimare a unei imprimante se măsoară în:    (2p) 

a. biți pe secundă     b. Cuvinte pe minut     c. Paragrafe pe secundă      d. pagini pe minut 

2. Procesorul unui calculator în stare de funcționare este plasat pe dispozitivul:    (2p) 

a. placa de bază     b. placa de rețea     c. placa de sunet      d. placa video 
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