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GLOSAR  DE TERMENI DIN DOMENIUL INFORMATICII 
 

A 

Acces 
Modalitatea de intrare şi selectare a datelor înregistrate pe un suport 

de memorie electronică. 

Activare Este un proces de declansare a executiei unui program. 

Actualizare Procesul de modificare a continutului de date a unui fisier. 

Adaptor 

Circuitul necesar pentru a suporta un anumit dispozitiv.  Există mai 

multe tipuri de adaptoare: adaptorul video (care permite 

calculatorului să folosească monitoarele grafice), adaptorul de reţea 

(care permite unui calculator să fie ataşat unei reţele de 

calculatoare). 

 Administrator de sistem Persoana insarcinata cu intreţinerea unui sistem automatic. 

Administrare Se refera la conducerea operationala sistematica. 

Adresa Simbol care indică locul ocupat de o dată în memorie. 

Adresa IP  (Internet 

Protocol Address) 
 Adresa numerica unica pentru identificarea calculatorului in   

Internet.   

ADSL (Asymetric Digital 

Subscriber Line) 
 Procedeu care permite transmiterea de date la mare viteză pe o 

linie telefonică clasică. 

Agent antivirus 

 Software aflat in memoria unui calculator care urmareste traficul 

de informatie de virusi semnaland fisierele si programele afectate 

de virusi. 

Algoritm 

 Succesiunea de pasi pentru rezolvarea unei anumite probleme. 

Este o formula complexa utilizata de motoarele de cautare pentru a 

returna utilizatorilor in timpul unei cautari cele mai relevante 

website-uri legate de cuvintele cautate. 

Alocare memorie Atribuirea de zone de memorie pentru date predeterminate. 

 ALT Tags 

Este textul din spatele imaginilor ori pozelor. Aceastea apar cand se 

tine mouseul peste poza (in cazul in care sunt trecute). Sunt utile 

pentru motoarele de cautare sau pentru utilizatori in cazul in care 

poza nu se incarca, in locul ei aparand textul trecut in acest tag. 

Anchor Text  Este textul visibil dintr-un hiperlink. 

Ancora (Anchor) 

Un link special folosit pentru redirectarea in cadrul aceleiasi pagini.  

Un instrument util pentru realizarea de scurtaturi in cazul unei 

pagini al carui continut nu poate fi adus integral in atentia 

vizitatorului. 

Android 
Este o platforma software și un sistem de operare pentru dispozitive 

și telefoane mobile bazata pe nucleul Linux.  

Antivirus 

Program specific pentru protectia sau recuperarea datelor si 

fisierelor infestate cu virusuri informatice. Acestea "recunosc" 

practic "semnaturile" unor anumite virusuri, semnaleaza infestarea 

si pot incerca eliminarea respectivelor coduri din memorie. 

Aplicatie Folosirea in practica a programelor de utilizare a calculatoarelor. 
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Apel Metoda de initializare a executiei unui program sau subprogram. 

Arhitectura 

Modul in care hardware-ul si software-ul interactioneaza intr-un 

calculator, pentru a realiza performantele cerute de catre 

proiectanti. 

Arobaza 

Simbol specific Internetului care se citeşte "at" si se scrie @. Găsim 

arobaza in toate adresele de e-mail. Acest semn nu a fost inventat 

pentru Internet. El exista deja pe tastaturile primelor maşini de 

scris.  

Atribuire Operatie prin care se realizeaza schimbarea valorii unei variabile. 

Avatar 

Termenul de avatar se refera la reprezentarea unui om in realitatea 

virtuala. 

Un avatar este o poza sau o animatie de dimensiuni relativ mici 

pentru personalizarea si identificarea membrilor in cadrul unei 

comunitati virtuale. Sunt cel mai adesea folosite pe forumuri sau in 

cadrul programelor de mesagerie in timp real.  

B 

Bandoteca 
 Colectie de inregistrari audio si video pe benzi magnetice. 

Spatii pentru depozitarea benzilor. 

Bandwidth/Largime de 

banda 

Reprezinta cantitatea maxima de date ce poate fi transferata pe o 

anumita conexiune. De regula, se exprima in biti/secunda. 

 Baskup 

 Copierea fisierelor, pe un al doilea mediu (disc sau banda 

magnetica) care se pastreaza la loc sigur ca masura de precautie in 

cazul in care primul mediu se deterioreaza. 

Baza de date 

Multime de date structurate in scopul optimizarii si relucrarii lor 

astfel incat sa permita exprimarea tuturor relatiilor logice intre 

inregistrari. 

Binar 
Sistem de numeratie in care se afla numai doua numere unice: 0 şi 

1. 

Bit 

Cea mai mica unitate de informare recunoscuta de un calculator. 

Unitatea elementara de masura a informatiei, avand valoarea “0” 

sau  “1” in sistemul de notatie binar. Un set de 8 biti formeaza un 

Byte (Octet). 

Black Hat 

 Este titulatura acordata persoanelor care utilizeaza tehnici 

incorecte pentru a creste artificial pozitia unui website in motoarele 

de cautare. Toate tehnicile black hat violeaza regulamentele 

motoarelor de cautare si conduc, mai devreme sau mai tarziu, la 

banarea sau excluderea definitiva din indexul motoarelor de cautare 

a website-urilor implicate. 

Blog 

 Este un websit in care intrarile se fac in format de jurnal. 

Informatiile sunt adesea centrate pe un anumit subiect, domeniu, 

referitoare la un eveniment sau pur si simplu reprezinta un jurnal 

personal. Actualizarea unui blog se numeste generic blogging si 

poate fi asistata de anumite programe semiautomate usor de folosit. 

Bookmark, favorit sau 

semn 

Desemneaza repertoriul de adrese de situri web. In bara de meniu al 

navigatorului dumneavoastra, aveti o optiune Favorites: faceti click 

pe ea si alegeti Add la favoritele dumneavoastra; adresa sitului care 

va intereseaza este astfel memorata si va va fi de-acum incolo mai 



usor sa o gasiti. 

Boot 
O secventa de instructiuni de pornire ce declanseaza procesul de 

intrare in regim de lucru al calculatorului. 

 Broadband 

In domeniul Internetului termenul de broadband este folosit pentru 

conexiunile de mare viteza, comparativ cu conexiunile de tip dial-

up. Un exemplu in acest sens este conexiunile prin cablu. 

 Broken link 
Un link dintr-un site care numai poate fi accesat, de regula 

returnand mesajul: 404 error not found. 

Browser (navigator) 
Program care permite navigarea şi accesarea informaţiilor 

organizate sub formã de pagini web, disponibile pe Internet 

Buffer 

Este o memorie necesara pentru stocarea temporara a unor 

informatii. Daca tiparesti foarte repede si procesorul de cuvinte nu 

poate sa afiseze atat de repede caracterele tiparite, caracterele 

culese sunt stocate intr-un buffer. In mod similar, daca tiparesti un 

document inainte sa deschizi imprimanta, datele de tiparit sunt 

stocate intr-un buffer pana cand imprimanta este gata de tiparit. 

 Bug 

Reprezintă o eşuare sau defect în funcţionarea unei aplicatii în 

software, ce are ca rezultat blocarea programului. A nu se confunda 

cu un virus.  

 Bus 

 Grup paralel de circuite care transporta date digitale intr-un 

calculator. 

Grup de linii de comunicaţie utilizate pentru transmisia informaţiei 

de la diferite surse spre unul sau mai mulţi destinatari. 

 Byte 

 Unitate informationala formata dintr-un 8 biti (octet) si unitatea 

uzuala de masura a spatiului de stocare pe calculatoarele numerice. 

1KB = 1024 Bytes, 1MB = 1024 KB. 

C 

 Cablu de fibre optice 

 Mediu de transmitere care inlocueste cablul coaxial in multe 

domenii avand o capacitate mare de transport al informatiei, o 

viteza de lucru superioara si o mare rezistenta fizica in comparatie 

cu cablul de metal. 

 Calculator tabletă 

Calculator tabletă, numit și simplu tabletă (din engleză de la tablet 

computer), este un tip constructiv de calculator portabil, devenit 

posibil prin continua miniaturizare a componentelor electronice 

precum și pe baza unor invenții tehnologice ingenioase. 

 

 Captarea imaginii  Proces de scanare a imaginii la o anumita rezolutie. 

 CD-Rom 

 

 Abreviere de la Compact Disk Read Only Memory. Disc care 

poate contine tot felul de informatii numerizate, sub forma de texte, 

sunete, jocuri... 

 Chat, IRC 

Chatul este un grup de discuţie deschis pe Internet unde puteţi 

vorbi cu alţi utilizatori în timp real, folosind un pseudonim. Se 

pronunta "tchat", si este un fel de mesagerie in care poti dialoga in 

direct.  

Comunicare în timp real între doi utilizatori folosind computere. 

Fiecare utilizator poate transmite un mesaj, bătut la tastatura şi 

acesta va apărea imediat pe ecranul calculatorului celuilalt 

http://ro.wikipedia.org/wiki/Englez%C4%83
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utilizator. 

 Client de E-mail (Email   

Client) 

 Un program pentru citirea si trimiterea de emailuri folosind o 

conexiune la Internet si un set de standarde de transfer de 

informatie. 

 Clipboard 
 Fisier sau zona de memorie tampon speciala in care sunt stocate 

temporar datele inainte de a fi copiate intr-un alt loc. 

 Cluster  
Grup de calculatoare şi alte dispozitive de calculator conectate 

astfel incat sa opereze impreuna.  

 Contor (counter) 

Mic program care contorizeaza numarul de vizitatori a unei pagini 

web si eventual creeaza statistici mai avansate despre referrer-ul 

paginii web, momentul accesarii, software-ul folosit etc. 

Cookie 

Termenul de cookie se refera la un set de date stocate pe 

calculatorul personal de catre un script. Este vorba de mici fisiere 

ascunse in hard-disk-ul (data vizitei, timpul de conectare, paginile 

vizitate...).  Un cookie poate avea o anumita durata de viata sau 

utilizatorul browserului poate opta pentru dezactivarea acestora.  

 Cooler 
 Cooler-ul ("racitorul") este un ansamblu de componente active si 

pasive cu rolul de a raci procesorul. 

Crawler  

 Este un program construit de proprietarii motoarelor de cautare 

(numit si spider sau robot) care scaneaza website-urile facand copii 

la fiecare pagina pe care o intalneste. 

Criptaj (sau criptografie, 

sau cifrare) 

Codaj al unei informatii care interzice oricaгei persoane diferite de 

expeditor sau de destinatar sa o citeasca. 

 

Criptare (encryption)  

 

 Procesul prin care o anumita informatie este securizata, pentru a nu 

putea fi citita de catre alte persoane decat cele care cunosc 

algoritmul de criptare.  

Cross-compilatoare sau 

cross-asambloare 

 Cross-compilatoare - genereaza pe un calculator "gazda" un cod 

obiect pentru un alt calculator-obiect (care, de ex., are memorie 

mica si nu poate implementa programul de traducere); 

Cursor 
Caracter special, (uzual linie) care indica pozitia curenta pe ecranul 

computerului. 

 Cuvant cheie (keyword)  

 

 Un cuvant cheie este un index pentru o baza de date care identifica 

o anumita informatie sau document. Cautarea dupa cuvinte cheie 

este cea mai folosita metoda de cautare pe Internet. 

Cyber 

Abreviere a ciberneticii (1945), se aplica de acum inainte la tot 

ceea ce priveste cultura rezultata din retelele informatice si din 

multimedia. 

Prefix utilizat pentru descrierea lucrurilor si activitatilor noi aparute 

ca urmare a folosirii calculatorului. 

Cyberspace 

 Termen propus  de scriitorul american William Gibson pentru a 

descrie  universul retelelor de calculatoare si mediul electronic care 

dezvolta conceptul de magistrale de informare. 

D 

Debugging 
Operatiune de eliminare a "bug-urilor", prin cautare automata sau 

manuala a liniilor de program. 

http://www.computersales.ro/procesor.html


Dial-up (Conexiune Dial-

up) 

Este un tip de conexine la internet ce se foloseste de o line 

telefonica obisnuita si un modem care sa faca legatura dintre 

aceasta si calculator. Conexiunea la Internet prin dial-up nu este 

permanenta, suporta viteze de transfer mici si de obicei se taxeaza 

la intervalul de timp in care este folosita. 

 Digit  Orice numar de la 0 la 9 in sistemul zecimal. 

Director  
Lista de fisiere din sistem folosite pentru mentinerea sistemului de 

operare. 

Disc dur 
Disc magnetic încapsulat folosit la stocarea volumelor mari de 

informatii 

Disc flexibil 
Floppy disk, este un disc plat, acoperit cu o substanta magnetica, pe 

care pot fi stocate date prin inregistrare magnetica. 

Disc optic 
 Disc caracterizat printr/un grad inalt de densitate a informatiei pe 

care sunt inregistrate date lizibile prin procedee optice. 

DNS (Domain Name 

System) 

 Un DNS este un server care converteste un URL intr-o adresa IP.  

Oricand introduceti o cerere prin indicarea URL-ului paginii, 

cererea este transmisa unui DNS care converteste sirul de caractere 

intr-o adresa IP numerica, deoarece un calculator pe internet este 

identificat si apelat folosindu-se adresa lui IP. 

Domeniu (Domain) 

Domeniul este un nume unic prin care este identificata o resursa 

web (in marea majoritate siteuri). URL este utilizat pentru 

regasirea resurselor pe Internet . DNS (Domain Name Szstem)– 

sistem pentru identificarea calculatoarelor  

Download 

 Expresia DOWNLOAD este imprumutata din engleza 

"downloading" si se traduce prin "descarcare" de date și fișiere 

între două calculatoare, servere, etc.  

 Se refera la copierea fisierelor de pe Internet in calculatorul 

dumneavoastra. 

Driver 

Program de dimensiuni reduse care permite utilizarea unui 

dispozitiv hardware cu sistemul de operare pentru care a fost scris 

respectivul program. 

Software care permite şi controlează comunicarea între sistemul de 

operare şi periferice. De regulă, este pus la dispoziţie de către 

producătorul respectivului periferic. Calitatea sa este foarte 

importantă şi influenţează performanţa şi stabilitatea sistemului. 

Aceste drivere pot fi dezvoltate şi de către terţi, mai ales în cazul 

plăcilor grafice. Astfel, pe baza unui driver de referinţă, se pot face 

diverse modificări cu scopul creşterii performanţei, activării unor 

opţiuni ascunse sau dezactivarea altor opţiuni care nu sunt 

considerate absolut necesare. 

E 

EDI (Electronic Data 

Interchange) 

Schimbul de date de la calculator la calculator intre partenerii 

folosindu-se standarde aprobate. Exista firme care ofera servicii 

EDI, adica realizeaza interconectarea diferitelor echipamente in 

vederea transferului de informatii intre ele. 

 E-learning 

 

Activităţi educaţionale şi de instruire asistate pe calculator. În 

cadrul acestui proces, e-contribuţia poate varia de la caz la caz, 

obiectivul fiind compensarea absenţei fizice a profesorilor prin 



oferirea de facilităţi multimedia de învăţare interactivă. 

E-mail sau posta 

electronica, sau curial 

Sistem care permite schimbul de la distanta de mesaje si de fisiere 

informatice (sunete, imagini, jocuri video...). 

 Protocol de comunicatie in Internet pentru transmiterea si 

receptionarea de mesaje electronice. 

 Emulatie 
Capacitatea unui program de calculator sau dispozitiv de a imita un 

alt program sau dispozitiv. 

 ETX  Abrevierea pentru sfarsitul transmiterii textului. 

Extranet 

 Este o retea intranet (retea interna) extinsa la partenerii regulati ai 

unei antreprize.  

Nume dat unui Intranet facut accesibil si altor persoane in afara 

celor din institutia respectiva. 

 E Zine sau Webzine  E Zine sau Webzine: abreviere de la magazin (revista) electronica.  

F 

FAQ  (Frequently Asked 

questions) 

 Sunt liste cu intrebarile puse cel mai frecvent, impreuna cu 

raspunsurile lor. 

Fereastra 

Deschiderea unui program sau a unui document intr-un program de 

tip GUI (Interfata grafica cu utilizatorul), produce afisarea unei 

ferestre in zona de lucru. 

File 

Este o colectie de instructiuni sau date cu care computerul 

opereaza.  

Multime de inregistrari alcatuite din articole organizate intr-un 

format predefinit si identificat, care vor suferi prelucrari ulterioare. 

 FIP (File Transfer 

Protocol) 

 Un protocol standard pentru transferul de fisiere pe internet. Este 

cea mai cunoscuta si raspandita metoda de a copia fisiere de pe un 

server web. 

Firewall 

O aplicaţie software ce protejează un server din cadrul unei reţele 

informatice prin echiparea cu măsuri de securitate de tipul: apelare 

inversă sau codare defensivă. 

 Fisier  Colectie ordonata de inregistrari de aceeasi natura. 

 Fisier de log (Log file) 
Fisierul in care se inregistreaza toate actiunile efectuate de un 

anumit program. 

 Flickr 
 Este un serviciu destinat pentru depozitare și utilizare ulterioară de 

către utilizator a fotografiilor digitale și a clipurilor video. 

 Folder  Colectie de fisiere in memoria unui calculator. 

Font 
Corp de litera, cu anumite caracteristici. Un font are de obicei mai 

multe marimi si stiluri (ingrosat, italic, etc) 

Format 
Mod de prezentare definit si specific al datelor sau intructiunilor pe 

un suport de date sau in memorie. 

Formatare 
Pregatirea discheteiastfel incat sistemul de operare pe calculator sa 

poata folosi. 

Forum 

Un grup de discuţii online – unde participanţii cu interese comune 

pot schimba mesaje. Dialogul se desfasoara in decalaj, spre 

deosebire de chat. 

 Fotocharging  Sistem de imprumut de publicatii bazat pe fotografierea permisului 

http://ro.wikipedia.org/wiki/Fotografie
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http://ro.wikipedia.org/wiki/Video


cititorului si a lucrarii imprumutate. 

Frame 

 Cadru care permite afisarea paginilor  web continand mai multe 

ferestre. 

O zonă distinctă dintr-o pagină web relativ independentă de 

celelalte afişate simultan însă având legături cu acesta. 

 Freeware 

Reprezinta aplicatii tip software ce pot fi descarcate, stocate sau 

redistribuite gratuit. 

Programe oferite gratuit spre utilizare, fără limită de timp, ce pot fi 

distribuite oricui, pãstrându-se însã numele autorului neschimbat şi 

nesolicitând vreo taxã pentru distribuirea acestora. 

FTP (File Transfer 

Protocol) 

 Reprezintă o metodă prin care poţi transfera diverse fişiere între 

computere, prin intermediul Internetului.  

Furnizor de acces 

(Internet Acces Provider) 

 Societate care ofera cu abonament accesul la Internet, mediere 

obligatorie pentru persoane particulare. 

 

G 

 Gadget 

 Este un obiect tehnologic mic cum ar fi un dispozitiv sau aparat, 

care îndeplinește o anumită funcție, fiind de obicei o noutate. 

Gadgeturi sunt întotdeauna concepute mai neobișnuit sau mai 

ingenios decât alte obiecte tehnologice la momentul invenției lor. 

 Gatekeeper tehnologic 
 Persoana intr-o institutie care se informeaza despre dezvoltarile 

tehnologiei si care prezinta colegilor sai informatii in acest sens. 

 Găzduire ( web sit ) 
 Găzduire sau Hosting -  activitatea de a pune la dispozitie spatiu pe 

un server 

 GIF (Graphic 

Interchange Format) 

Defineste un format de imagine care foloseste pentru codificare 8 

biti pe pixel. Deoarece standardul suporta maxim 256 culori din 

paleta RGB este folosit in special pentru fisierele de dimensiuni 

mici unde comprimarea imaginii se poate face fara pierdere de 

calitate sau cu modificari minore.  

 Gigabyte  O mie de milioane de bytes. 

 Globalnet  Unirea Internetului cu Extranetului intr-o relatie globala. 

 Google  Motor de cautare. 

 Gopher 
 Mecanismul client/server pe Internet care poate fi folosit pentru 

cautarea informatiei intr-o retea de baze de date. 

 Guvernare Electronică  

 (e-guvernare) 

 Realizarea tranzacţiilor guvernamentale/administrative în mediu 

electronic, de obicei prin intermediul Internetului, incluzând toate 

procesele aferente care se desfăşoară în lumea reală. În sens mai 

larg, guvernarea electronică reprezintă procesul de reinvenţie a 

sectorului public prin digitalizare şi noi tehnici de management al 

informaţiei, proces al cărui scop final este creşterea gradului de 

participare politică a cetăţenilor şi eficientizarea aparatului 

administrativ. 

H 

 Hacker 

Termen de jargon pentru a denumi un  programator/utilizator care, 

prin intermediul retelelor informatice, se ocupa de accesarea 

neautorizata a diferitelor banci de date etc. 

http://www.max-it.ro/gazduire-hosting/


Persoana care intra prin frauda in anumite sisteme de calculatoare. 

 Hard disk 

 Dispozitiv din categoria memoriilor de masă, care foloseşte un 

sistem electro-mecanic pentru a citi sau a scrie date pe un disc 

magnetic. 

 Hardware 
Termen generic care desemneaza totalitatea componentelor fizice 

care alcatuiesc un calculator.  

 Head 
 Dispozitiv care citeste, inregistreaza sau sterge informatiile pe un 

mediu de stocare. 

 Header 
Informatie prezentata la inceputul unui pachet de date continand 

detalii privind sursa, destinatia etc. 

 Home page 
 Pagina principala de Web pentru o persoana sau o organizatie 

facuta disponibila prin Internet. 

 Hotlist 
 Lista de documente pe care un utilizator vrea sa o acceseze 

frecvent. 

 HTML (Hyper Text 

Markup Language) 

 HTML este un limbaj folosit pentru structurarea textului şi a 

informaţiilor în cadrul unei pagini web 

 HTTP (Hyper Text 

Transfer Protocol) 

 Reprezinta un protocol de comunicare folosit in mod curent pe 

internet pentru accesarea paginilor web. 

I 

Icon 

Mici simboluri grafice care se folosesc de obicei pentru a 

reprezenta documente si programe care nu sunt inca deschise intr-o 

fereastra. 

 Imap 

Este o metodă  de accesare a mesajelor de poştă electronică  

care sunt stocate pe un server de  e-mail. Suport pentru operaţiuni 

de creare, ştergere şi redenumire de căsuţe / foldere, verificarea 

existenţei unor mesaje noi, ştergerea permanentă a mesajelor, 

setarea şi ştergerea indicatorilor (flag), parcurgerea şi căutarea 

mesajelor. 

 Imput/output activity 

(activitate de 

intrare/iesire) 

 

 Actiunile de citire sau scriere pe care le executa calculatorul. Se 

executa o "citire" când se introduce un text de la tastatura sau când 

se selecteaza si se aleg elementele cu mouse-ul. De asemenea, la 

deschiderea unui fisier, calculatorul face o citire pe disc pentru a 

localiza fisierul si a-l deschide. Se executa o "scriere" atunci când 

se memoreaza, vehiculeaza, tipareste sau afiseaza informatii. 

Infomaster 
 Persoana sau departament responsabil cu furnizarea informaţiei 

într-o instituţie. 

 Interfata 

Set de comenzi sau meniuri prin care un utilizator comunica cu un 

program. 

Intermediar intre doua sisteme informatice sau intre un sistem 

informatic si o retea de comunicare, permitind identificarea si 

gestionarea fluxului de informatii. 

Interfata bazata pe meniu 
 Interfata prietenoasa care ofera o selectie a optiunilor sau 

comenzilor pe care utilizatorul le poate alege. 

 Interfata grafica 

utilizator - GUI 

Conectarea utilizatorului la un sistem de calculatoare care 

utilizeaza simboluri grafice altele decât textul.  

 Interferenta  Confuzie sau pierdere a claritatii informatiei cauzata de semnale 



nedorite sau zgomot intr-un sistem de comunicare. 

 Internet Dial-Up 

 Internet ce functioneaza doar cu ajutorul liniei telefonice fixe: 

atunci cand va conectati la Internet, calculatorul practic suna la 

providerul dumneavoastra de Internet (ISP). Aceasta actiune se 

repeta de fiecare data cand va conectati la Internet.. 

 Interogare  Formularea in limbajul calculatorului a unei cereri de informare. 

 Intranet 

 Retea locala care utilizeaza aceleasi instrumente, programe si 

protocoale ca reteaua Internet. 

O reţea bazată pe protocoale TCP/IP aparţinând unei organizaţii, şi 

accesibilă membrilor organizaţie respective, angajaţilor sau altor 

persoane autorizate. Un site de Intranet arată la fel ca un site de pe 

Internet cu singura excepţie că el nu este oferit publicului şi poate fi 

accesat doar de la calculatoarele organizaţiei sau din afară după 

autentificarea cu un nume de utilizator şi parolă. Intranet-urile sunt 

folosite, la fel ca şi Internet-ul, pentru a face disponibila informaţia. 

 IP (Internet Protocol) 

 Internet Protocol identifică diferitele dispozitive ale reţelelor, 

aflând pe ce reţea se găsesc şi care sunt elementele ce descriu acele 

dispozitive 

 IP  address 

O adresa unica, asignata fiecarui calculator conectat la internet, 

folosita pentru identificare. Adresele ip pot fi statice (nu se 

schimba) sau dinamice (se schimba la fiecare noua conexiune). O 

adresa ip este formata din 4 numere cuprinse intre 0 si 255, 

separate de punct. Spre exemplu, 127.0.0.1 este intodeauna adresa 

calculatorului curent. 

Serie de caractere alfanumerice separate prin puncte care reprezintă 

adresa unui calculator 

 iPad 

 Ete o marcă de calculator tabletă. Este portabil și mobil (conectabil 

la rețeaua de telefonie mobilă celulară) 

 

J 

 Java 

 Limbaj de programare inventat de Sun Microsystem, foarte 

puternic datorita portabilitatii pe diferite platforme, motiv ce a facut 

ca aplicatiile Java sa fie foarte raspandite pe Internet. 

 JavaScript  

 

Mic dar puternic limbaj de scripting care poate fi atasat unei pagini 

web. Un astfel de script se va executa pe calculatorul clientului 

cand acesta va vizualiza pagina deci poate fi folosit pentru a realiza 

diverse animatii si efecte, dar si nesigur. Interpretat de browserul 

clientului, acesta are acces la codul sursa. 

 Job  Un singur program sau sarcina dezvoltata de un calculator. 

 JPG sau JPEG (Joint 

Photographic Experts 

Group) 

 Un standard cu rezultate foarte bune la compresia fisierelor 

imagine. Este des intalnit la imaginile de pe site-urile web tocmai 

datorita dimensiunii reduse a fisierelor. 

K 

 Kb 
Kilobyte – unitate de masura a capacitatii de memorie a unui 

calculator, unde 1 Kb = 1,024 bytes. 

 Kilosegment 
 Unitate folosita pentru masurarea cantitatii de informatii transmise. 

1 Kilosegment = 64000 caractere. 

http://ro.wikipedia.org/wiki/Calculator_tablet%C4%83


 Knob  Buton. 

L 

LAN (Local Area 

Network) 

 O retea de calculatoare locala, de dimensiuni restranse, care 

cuprinde cel mult mai multe cladiri. Un LAN poate fi inchis sau 

poate avea acces la Internet. 

Lansare Comanda executiei unui program. 

Laptop 

Minicalculator , de obicei alimentat de o baterie de acumulatori, ale 

carui dimensiuni reduse permit transportul si operarea in aproape 

orice conditii (in avion, in tren, la hotel etc.) 

 Latime de banda 

(bandwidth) 

Latimea de banda reprezinta cantitatea de informatie care poate fi 

transmisa prin intermediul unui anumit canal de comunicatie intr-

un interval prestabilit de timp. Pentru serviciile digitale, latimea de 

banda se masoara in biti pe secunda (bps) sau bytes pe secunda 

(Bps). 

 Layout 

 Layout-ul reprezinta forma de prezentare a unei pagini sau a unei 

colectii de pagini ale unui site si se refera la aranjarea elementelor 

in pagina, a imaginilor si a graficelor, utilizarea anumitor fonturi si 

a altor tehnici vizuale, precum si imbinarea aspectelor functionale 

(ca formular de autentificare etc.) Pe scurt layout = asezare in 

pagina. 

Layout - interfata (aspectul) grafica creata special pentru aplicatia 

care este obiectul prezentului contract. 

 Link/ hyperlink 

 O legatura, referinta, element de navigatie  într-un document către 

alte documente/ secţiuni din alte documente/ părţi ale aceluiaşi 

document. 

 Zona de text sau imagine din cadrul unei pagini web care va duce 

utilizatorul la o alta pagina web in momentul apasarii. 

Listare 
Este documentul prin inregistrarea pe imprimanta a datelor, 

rezultatelor si programelor intr-o forma accesibila. 

 Liste de discuţii (Mailing 

List) 

 

 O listă de adrese identificată printr-un nume unic, precum 

edro@yahoogroups.com. Un mesaj trimis la adresa listei este 

distribuit automat la toate adresele din listă. 

 

 Login 
 Operatiune de intrare pe un sit sau pagina de sit pe baza unei nume 

de utilizator si o parolă. 

 Logoff  Comanda intr-un calculator indicand sfarsitul unei activitati. 

 Logon 
 Comanda intr-un calculator indicand inceputul unei activitati, care 

cere adesea parola de identificare a utilizatorului. 

M 

 Magistrala  Cale de transmitere a semnalelor digitale. 

 Mail server 
 Reprezintã un calculator gazdã conectat la Internet, care oferã 

servicii de poştă electronică. 

 Mailshot 
 Reclame sau scrisori trimise in acelasi timp la un numar mare de 

utilizatori potentiali. 

 Mb  Megabyte – un milion de biti. 

Mbps  Provine de la Megabytes per second si reprezinta viteza de 

mailto:edro@yahoogroups.com


transmisie a datelor. 

 MEM 
Comanda care permite vizualizarea modului în care este alocata 

memoria la un moment dat. 

 Memoria cache 
Arie temporară de stocare, unde datele utilizate în mod frecvent pot 

fi depozitate pentru un acces rapid la acestea 

Memorie 

 Dispozitiv intr-un sistem de calcul pentru inregistrarea, stocarea si 

redarea datelor.  

Suport pentru conservarea informatiei. 

Meniu 
Lista de optiuni afisate pe ecran privind exploatarea programelor de 

calculator care permite utilizatorului sa faca o selectie. 

 Messenger 
 Este o unealta de comunicare pentru oricine in lume care are un 

computer  conectat la internet. 

 Metadata 

 Termen pentru descrierea datelor despre date. 

Date de identificare, descriere, gestiune si localizare a resurselor 

electronice. 

 Metatag 
 Defineşte, în limbajul HTML, cuvintele cheie într-o pagină web 

care vor fi folosite de motoarele de căutare 

 Modem 

 Dispozitiv ce permite calculatorului sa se conecteze la Internet cu 

ajutorul liniei telefonice. Acum cativa ani, erau doar modem-uri 

exterioare, dar astazi, ele sunt deja incorporate in calculatoare si 

laptopuri. 

 Monitor 
 Dispozitiv asemanator unui ecran de televizor pentru vizionarea 

imaginilor video provenind de la un calculator. 

 Motor de căutare  

Un program care cauta intr-un anumit set de documente, acele 

documente ce contin cuvantul cheie de cautare. Termenul este 

folosit si pentu a descrie sisteme complexe ce permit cautarea de 

documente pe Internet, precum Google sau Altavista. 

Mouse 
Dispozitiv manual utilizat pentru miscarea cursorului pe ecranul 

monitorului. 

 MPG  (MPEG - Moving 

Pictures Experts Group) 
 Un standard pentru compresia fisierelor video. 

Multitasking 

Metoda de lucru cu calculatoarele posedand microprocesoare si 

sisteme de operare de ultima generatie, prin care un utilizator poate 

folosi mai multe aplicatii software in acelasi timp. 

N 

 Navigare pe Internet 

 Explorarea resurselor disponibile pe retelele electronice din 

Internet. 

Parcurgerea paginilor componente ale unui site. 

 Nexus  Punct intr-un sistem de retea in care se afla interconectarile. 

 Nod 

 Punct de acces in retea. 

 Un nod (intr-o retea) reprezinta orice dispozitiv conectat la acea 

retea, capabil sa comunice cu reteaua si care are o adresa atribuita 

in cadrul retelei. 

 Nume de Utilizator 

(Username) 

 Nume folosit pentru a avea acces intr-un sistem. 

Defineste un identificator unic in cadrul unui sistem cu mai multi 

utilizatori, pe un site sau un forum. Este folosit impreuna cu o 



parola pentru autentificare in vederea accesarii unor resurse. 

O 

 OCR  Recunoastere optica a caracterelor. 

 Octet 

 Ansamblu de opt elemente binare care serveste la codificarea 

caracterelor alfanumerice sau simbolice reprezintand unitatea de baza 

pentru calcularea volumului unei memorii. 

 Offline 
 Un termen general ce se refera la orice dispozitv care este conectat 

fizic la o retea, dar nu este capabil de a comunica cu alte dispozitive. 

 Online 

 Un termen general ce se refera la orice dispozitiv conectat si gata de 

comunicare in cadrul unei retele. 

Termen generic pentru denumirea legaturii directe si interactive intre 

un  echipament si unitatea centrala de prelucrare in timp real. 

 Output 

Rezultatul rularii unui program. 

Transferul datelor din calculator spre un dispozitiv extern de tipul 

imprimantei sau unitatii de vizualizare. 

P 

 Pad 

 (Packet 

Assembler/Disassembler 

Dispozitiv electric care converteste datele in pachete pentru 

transmiterea lor prin reteaua de comunicatii. 

Bucata de plastic pe care se aseaza mouse-ul. 

Pagina de Start (Home 

Page) 

Pagina ce este afisata prima data la accesarea unui domeniu. De 

asemenea pagina de start poate fi considerata si pagina afisata la 

deschiderea browserului. 

Pagina Favorita 

(Bookmark) 

O referinta la o anumita pagina web, salvata de catre utilizator in 

browser cu scopul de a crea o lista de pagini favorite la care sa 

revina ulterior. 

Pagina web (Webpage) 

 Prin definitie reprezinta un fisier text scris in HTML aflat pe un 

server web. O pagina poate fi un document HTML, un script Java 

sau orice alt document. 

 Paianjen (Spider) 

 Denumire generica folosita pentru programele care cauta pagini 

web prin urmarirea tuturor link-urilor intalnite pe o pagina 

anterioara. Asemenea programe sunt folosite in mod special de 

motoarele de cautare pentru a indexa paginile web. 

 Palmtop 
 Calculator de dimensiuni atat de reduse incat poate incapea in 

“palma”. 

 Parola 
 Sir de caractere, coduri sau cuvinte folosite pentru a identifica un 

utilizator, asigurandu-i accesul la anumite informatii din calculator. 

 Partitie 

Segmente de memorie de dimensiuni variabile, apartinand fiecare 

cate unui program. 

Segmente de hard-disk care se constituie in unitati logice de disk.. 

 Pas  O operatie simpla de calculator, parte a unui algoritm. 

 PDF (Portable Document 

Format) 

 Format de fisier pentru documente, creat de Adobe Systems, care 

este portabil pe orice sistem sau platforma. Un fisier PDF va fi 

afisat identic pe orice sistem echipat cu Adobe Reader, indiferent 

de software-ul cu care a fost creat. 

 Periferic Echipamente pentru comunicarea informatiei si extragerea 



rezultatelor prelucrarii. 

 Ping 

 Se refera la comanda transmisa unei retele, comanda ce asteapta un 

raspuns. Se poate verifica astfel, daca o retea este functionala sau 

nu. 

 Pixel  Cea mai mica unitate folosita la crearea unei imagini. 

 Plăţi electronice  

(e-payment) 

 Oferirea de facilităţi de transfer de fonduri prin intermediul 

Internetului (de la client către vânzător sau de la o organizaţie către 

alta). Sistemele de plăţi electronice includ procesarea tradiţională a 

cărţilor de credit, transferul electronic de numerar printr-o terţă 

parte de încredere şi transfer electronic direct de fonduri între 

conturi. 

 Plotter 

 O unitate de ieşire care permite reprezentarea datelor de ieşire în 

formă grafică. 

Dispozitiv de iesire pentru reproducerea pe hartie a imaginilor 

grafice sub controlul semnalelor digitale. 

 POP3 
 (Post Office Protocol v3) 

 Este un protocol  standard pentru regăsirea şi descărcarea  

mesajelor de e-mail. Controlează o conexiune între un client POP3 

şi un server în care sunt stocate mesajele de e-mail  

 Portal Web 

 Site web considerat un punct de intrare în alte site-uri web, în 

general mult mai complex decât un site web, folosind mai multe 

tehnologii decât acesta. Site web  oferă acces la o gamă largă de 

servicii şi resurse, precum e-mail, forum, motoare de căutare şi 

magazine virtuale. 

 Printare  Activitate de imprimare electronica. 

 Proces 

Secventa predeterminata de evenimente definite de obiectul sau 

efectul procesului, derulandu-se in conditii date intr-un sistem, sau 

la trecerea de la un sistem la altul. 

 Procesor 
 Dispozitiv de calculator care care exercita un set de  instructiuni 

transmise de utilizator sau de un program. 

 Program 

Colectie de secvente de instructiuni care definesc cum trebuie 

executata sarcina; ele descriu structura si starea unui sistem si a 

obiecivelor de indeplinit in timp. 

 Protocol 

 Conventie privind parametrii schimbului de date intre programele 

diferitelor sisteme informatice. 

 Ansamblu de reguli care permit, in cadrul unei retele, comunicarea 

intre unitati. Cele mai cunoscute protocoale sunt HTTP, FTP, SCP. 

 Proxy (Server de proxy) 

 Un server proxy actioneaza ca un intermediar dintre un calculator 

si internet, asigurand astfel securitate, control administrativ si 

caching. 

 Puncte de acces 

Intrari principale sau auxiliare prin intermediul carora un utilizator 

poate gasi informatia dorita. 

Punct fizic de conectare la o retea. 

R 

 Referer  
 Site, motor de cautare, document ce contine link-ul de pe care s-a 

ajuns la situl de destinatie. 



 Retea 

Elemente interconectate ale unei structuri bine organizate. 

2 sau mai multe calculatoare conectate astfel incat pot comunica si 

partaja resurse. Internetul este o retea de retele, la nivel global. 

 Retele Sociale 

Sunt comunitati online, asemanatoare zonelor publice, in cadrul 

carora cei inscrisi sunt interesati sa cunoasca si sa interactioneze. În 

ultimii ani printr-o rețea socială se înțelege deseori și o rețea 

(informațională) de utilizatori Internet, bazată pe anumite situri 

web la care utilizatorii se pot înscrie și interacționa cu alți 

utilizatori, deja înscriși. Aceste rețele sociale fac parte din 

fenomenul relativ nou, numit Web 2.0. Astfel, membrii unei rețele 

sociale sunt legați între ei în mod informal, fără obligații, dar de 

obicei contribuie activ la colectarea si răspândirea informațiilor pe 

întregul glob prin intermediul webului. 

 Rezident 

Program care, odata instalat, ramane in memoria calculatorului si 

poate fi accesat oricand prin tastarea unei serii specifice de "hot-

keys". 

 Rezolutie 
 Calitatea unei imagini exprimata prin numarul de pixeli pe unitatea 

de suprafata a imaginii. 

 Router 

Un router este un dispozitiv atasat unei retele ce are functia de a 

transmite datele pe cea mai eficienta ruta posibila. 

Dispozitiv folosit pentru conectarea a doua retele locale. 

S 

 Scanare 
 Copierea secventiala a unui document si introducerea sa in 

memoria calculatorului sub forma de imagine. 

 Second Life 

 Este o rețea de tip social, care face parte din fenomenul din 

Internet numit Web 2.0. Second Life este descris ca fiind „o lume 

virtuală imaginată și creată de rezidenții ei” . 

 SERP (Search Engine 

Results Page) 

 Este lista de pagini WEB returnata de un motor de cautare ca 

raspuns la o interogare (cautare) cu un cuvant cheie. 

 Server Web 

 Un computer sau grup de computere care sunt folosite pentru a 

stoca şi a pune la dispoziţie utilizatorilor informaţii în orice format 

electronic şi care în general oferă şi servicii adiţionale, cum ar fi, 

dar nelimitându-se la poştă electronică etc. 

Un computer dintr-o reţea, care asigură managementul resurselor 

acelei reţele. De exemplu, un server de fişiere este unul care 

permite utilizatorilor din reţea să stocheze fişiere pe hard-disc-ul 

său. Un server de baze de date este un sistem care procesează 

căutările în baze de date. De obicei, serverele sunt dedicate, acest 

lucru însemnând că ele nu se ocupă de alte tipuri de activităţi decât 

cele pentru care au fost constituite în mod expres. 

 

 Site Web (website) 

 Pagină sau pagini pe WWW purtatoare de informatii. 

 Un ansamblu de pagini virtuale prezente pe Internet, conectate 

între ele prin legături (linkuri). 

Un set de pagini interconectate, de obicei incluzând o pagină de 

start, aflându-se în general pe acelaşi server web şi pregătite şi 

întreţinute ca o colecţie de o persoană, grup sau organizaţie. 

 Skype  Este un software gratuit, ce permite utilizatorilor să efectueze 
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convorbiri telefonice cu video prin Internet, utilizând tehnici din 

familia Voice over IP (VoIP).  

 SlideShare 

Este o platforma sociala de sharing de continut (documente), prin 

intermediul careia utilizatorii isi pot uploada fisiere private sau de 

uz general, in formate precum: PowerPoint, PDF, Keynote sau 

OpenOffice. Reteaua permite crearea unui profil de utilizator si 

interactiunea intre diverse profile. 

 SMTP (Simple Mail 

Transfer Protocol)  

 

 Un protocol (set de reguli) folosit de anumite sisteme server-client 

de e-mail pentru copierea mesajelor de la client la server. 

 Controlează modalitatea  de transport către un server destinaţie,  

fiind utilizat pentru a recepţiona şi  transmite mesaje de e-

mail între servere.  Prin SMTP se transmit mesajele de la client la 

serverul de e-mail. 

 Socket 

Reprezinta un punct terminal prin care comunica un calculator. Mai 

precis, o combinatie intre adresa de IP, un port si aplicatia care 

foloseste acest port. Aplicatia poate citi si scrie date prin port ca si 

cum ar lucra cu fisiere. 

 Software 
 Set de programe care lucreaza impreuna pentru indeplinirea unui 

set de functii. 

 Spider  

 Tip de program de corectare care poate fi folosit intr-o retea. 

 Tip de motor de cautare care navigheaza prin retele si indexeaza 

informatiile gasite. 

Un robot utilizat de motoarele de cautare pentru scanarea website-

urilor. 

 Stack 
 Metoda de stocare a datelor in care ultimul articol stocat este 

primul regasit. 

 Stocare  Pastrarea indelungata a unor documente sau date. 

 Stop Word 

Sunt cuvintele ignorate in cautari pentru ca acestea sunt mult prea 

comune pentru a fi utile in determinarea rezultatului unei cautari. 

De exemplu: si, ca, la, el. 

 Streaming / Emisie 
 Permite utilizatorului sa urmeareasca diferite evenimente 

transmise online, in direct. 

 Suport de informatii 
 Suport fizic in/pe/prin care datele pot fi stocate, reprezentate sau 

comunicate (disc magnetic, banda magnetica etc.). 

 Switching 

 Mijloace de interconectare a utilizatorilor, in mod curent prin 

intermediul telefonului. 

Tehnologie de interconectare a calculatoarelor in retea prin 

intermediul unui dispozitiv (switch). 

T 

 Tab 
 Functie-cheie a procesorului de cuvinte, care prin deplasarea 

pozitiei tabului, permite crearea de coloane si tabele. 

 Tag 
 Caracter sau grup de caractere folosit pentru identificarea 

informatiei continute intr-un singur camp. 

 Toolkit 
 Denumire generica pentru diferite tipuri de software care sunt 

folosite de programator in vederea realizarii de programe. 

 Trafic 
 Totalitatea mesajelor care sunt vehiculate printr-un sistem de 

comunicare. 

http://ro.wikipedia.org/wiki/Telefon
http://ro.wikipedia.org/wiki/Internet
http://ro.wikipedia.org/wiki/VoIP


Incarcatura unui dispozitiv sau sistem de comunicare. 

 3D 

(tri-dimensional) 

Imagine care are sau pare a avea trei dimensiuni: lăţime, înălţime şi 

adâncime. 

 Twitter 

Desemnează atât un sit web fondat în 2006 care permite scrierea și 

transmiterea de mesaje de maxim 140 caractere (litere) prin 

Internet, cât și compania care oferă acest serviciu de tip „rețea 

socială”. Este un serviciu pentru prieteni, familie, colegi, pentru a 

comunica.  

U 

 UNIX   Sistem de operare. 

 Upgrade 
 Versiunea noua a unui program de calculator care inlocuieste 

versiunea mai veche a aceluiasi produs. 

 Upload 

Copierea de fisiere de pe calculatorul clientului catre server. 

Acţiunea de a trimite spre un alt calculator legat la Internet unul sau 

mai multe fişiere (componente software), utilizând unul dintre 

serviciile Internet. 

 URL (Uniform Resource 

Locator ) 

 O modalitate universala de identificare a resurselor pe Internet  

sau adresa unei pagini din Internet. 

Un sir de maxim 255 caractere folosit pentru identificarea in mod 

unic a unei resurse web. Un URL este alcatuit din mai multe parti: 

protocol (http://), domeniu (www.jjsoft.ro), calea catre un anumit 

fisier (/), si numele fisierului respectiv (index.php).  

 Username  Username = user name = utilizator nume = numele utilizatorului. 

V 

 VDU  

(Unitate Vizuala de 

Afisare.) 

 Dispozitiv echipat cu un tub de sase rotatii pentru vizualizarea 

informatiei. 

 

 VoIP 

Serviciu ce va permite sa sunati pe o linie fixa, folosindu-va de  

calculatorul dumneavoastra; de regula, transforma impulsuri 

telefonice in date ce pot fi transmise pe Internet. 

W 

 Web hosting 

 Serviciu prin care un tert (persoană, grup sau companie) pune la 

dispoziţie unul sau mai multe servere web gratuit sau contra unei 

taxe. 

Webmaster 
 Numele persoanei sau departamentului  care raspunde de 

realizarea si intretinerea paginilor Web. 

Wiki 

 O aplicaţie web ce permite utilizatorilor să adauge conţinut şi să 

păstreze propriile lor versiuni succesive, la fel ca pe un forum 

Internet, dar permite şi oricui altcuiva să editeze conţinutul. 

 Website 

 Un loc de pe World Wide Web. Fiecare website conţine o pagină 

de primire (“home”), care este primul document pe care utilizatorii 

îl văd când accesează acel site. Site-ul poate conţine şi alte pagini, 

formulare şi documente, imagini, prezentări multimedia etc. 

 WWW (World Wide 

Web) 

Este o retea vasta, in continua crestere, de servere de informatii pe 

multe domenii si in multe formate.  

Un sistem de servere de Internet care suportă documente special 
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formatate, grupate în website-uri. Documentele sunt formatate 

folosind un limbaj numit HTML care permite legături la alte 

documente, precum şi fişiere grafice, audio şi video. Aceasta 

înseamnă că se poate sări de la un document la altul foarte simplu, 

doar apăsând un text special evidenţiat. Aplicaţiile pin care se poate 

accesa World Wide Web sunt numite browser-e. 

X 

XML (eXtensible Markup 

Language) 
 Un limbaj pentru formatare folosit in special pentru paginile web.  

Y 

YouTube  
 Ete un sit web unde utilizatorii pot încărca și vizualiza 

videoclipuri. 

Z 

 Z 39.50 

 Protocol aplicat intr-o retea care permite unui utilizator sa 

formuleze o intrebare care poate fi inteleasa si prelucrata de toate 

calculatoarele din retea. 

 Zgomot 

 Raspuns fals la cererea de informare formulata de un utilizator. 

Parturbare a mesajului datorita unor disfunctionalitati ale canalului 

de transmitere. 
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