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1. DESCRIEREA MODULULUI 

1.1. Despre ce e vorba 

Acest subiect se concentrează pe capacitatea adulților de a participa pe deplin la era 
digitalizării, adică utilizarea noilor tehnologii pentru a comunica sau a căuta informații. 
Alfabetizarea digitală este importantă deoarece tehnologia care se află în jurul nostru se 
schimbă mai rapid decât societatea. Alfabetizarea implică conștientizarea și înțelegerea 
cunoștințelor, în timp ce tehnologia ajută la stimularea alfabetizării. Demonstrează modul în 
care un individ trăiește, învață, lucrează și funcționează într-o societate digitală. Alfabetizarea 
digitală include: cercetarea, evaluarea, crearea și comunicarea informațiilor. Mai mult, este o 
componentă a cetățeniei digitale, în care cineva care răspunde de utilizarea tehnologiei 
interacționează cu lumea din jurul lor. Cunoștințele digitale pot afecta atât activitățile online, 
cât și cele offline. 

Alfabetizarea digitală a fost recunoscută de mult timp de către Comisia Europeană ca fiind una 
dintre competențele pe care cetățenii europeni ar trebui să le stăpânească, deoarece deschide 
mai multe căi spre participarea activă în societate, posibilități de formare, extinderea 
cunoștințelor și comunicare. În plus, cei care pot demonstra abilități digitale puternice sunt 
capabili să se adapteze la realitățile vieții de zi cu zi, ceea ce este extrem de important în zilele 
noastre datorită omniprezenței tehnologiei în jurul nostru. În timp ce se poate afirma că 
alfabetizarea digitală nu este absolut necesară, ea permite și împuternicește pe toți oamenii 
să-și trăiască viața așa cum doresc, fără a trebui să sacrifice vreuna din părțile sale numai 
pentru că le lipsesc aceste abilități fundamentale. Unul dintre subiectele fierbinți din ultimii 
ani este conceptul de e-guvernare, care permite oamenilor să consume informații și servicii 
guvernamentale, dar numai cei care au competențe digitale pot să o folosească fără probleme. 

În lumina celor de mai sus, alfabetizarea digitală ar trebui abordată ca una dintre abilitățile 
fundamentale pe care ar trebui să le deținem pentru a putea trăi în peisajul digital pe care îl 
avem acum. În plus, aceste abilități ar trebui să fie revizuite și actualizate în mod constant, 
deoarece este foarte ușor să fim lăsați în urmă de tehnologii care se dezvoltă rapid. 

Acest modul se va concentra pe alfabetizariea digitală de bază a oamenilor. În nici un caz, 
acest modul nu trebuie considerat ca o pregătire completă. În schimb, deoarece demonstrează 
unele aspecte generale și de bază, trebuie înțeleasă ca un punct de plecare pentru o dezvoltare 
personală ulterioară. 

 

1.2. Analiza nevoilor cursanților / teste inițiale 

Deoarece alfabetizarea digitală este un subiect foarte larg, compus din mai multe subiecte mai 
mici, nu este ușor să descoperiți nevoile cursanților la un nivel foarte detaliat. Prin urmare, ar 
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fi recomandat să vă concentrați asupra mai multor domenii esențiale ale alfabetizării digitale, 
să identificați potențiale lacune de cunoștințe și abilități prin testul inițial și să le abordați 
ulterior în timpul cursului. Un test inițial de probă a fost creat ca parte integrantă a acestui 
modul și poate fi ajustat ulterior de către instructor. Acest test ar necesita aproximativ 10 
minute pentru a fi completat de către cursanți. 

 

1.3. Rezultatele învățării 

Până la sfârșitul acestui modul, cursanții ar trebui: 

1. Să știe cum să caute informații pe internet. 
• Să distingă între browserele de internet. 
• Să cunoască argumentele pro și contra unor motoare de căutare, cum ar fi 

Google, Bing, Yahoo, DuckDuckGo. 
• Știți cum să găsească informații într-un mod avansat. 
• Să știe cum să salveze și să descarce fișiere de pe internet.  

2. Să știe cum să creeze conținut.  
• Să știe pentru ce se folosește Microsoft Word. 

o Să știe care sunt comenzile rapide din tastatură. 
o Să știe cum să scrie corect. 
o Să își fi făcut propriul CV. 

• Să știe pentru ce se folosește Microsoft Excel. 
o Să știe la ce locuri de muncă se utilizează Excel. 

• Să știe pentru ce se folosește Microsoft PowerPoint. 
o Să știe cum să se prezinte bine. 
o Să știe ce programe, în afară de PowerPoint, permit pregătirea unei 

prezentări. 
3. Să știe cum să comunice pe internet. 
4. Să aibă grijă de securitatea calculatorului.  
5. Să se ocupe de probleme simple de IT (tehnologia informației).  

 

2. CONTEXTUL TEORETIC  

2.1. Procesarea informațiilor 

Procesarea informațiilor este una dintre competențele cheie atunci când vine vorba de 
alfabetizarea digitală. Poate fi la fel de simplu ca și căutarea pe Internet a unor informații 
specifice sau ceva mai avansată precum stocarea unui anumit conținutului pentru utilizare 
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ulterioară. În scopul acestei părți a modulului, informațiile sunt considerate ca fiind 
disponibile și accesibile online. 

Majoritatea informațiilor din zilele noastre sunt stocate, prelucrate și transferate online prin 
utilizarea site-urilor web, care sunt unul dintre cele mai importante canale de internet. Toate 
site-urile sunt împrăștiate pe tot globul și sunt plasate pe calculatoare special concepute, 
numite servere. Când vizitatorul încearcă să deschidă un site web, aceasta se face printr-un 
software numit browser web. Browserul știe la care server trebuie să se conecteze și este, de 
asemenea, responsabil pentru menținerea tuturor tipurilor de interacțiuni dintre vizitator și 
serverul care găzduiește site-ul web. 

Există multe browsere web disponibile pentru utilizare. Cele două sisteme de operare cele 
mai populare încearcă să-și încurajeze utilizatorii să utilizeze propriile browsere web. Pentru 
Windows și Microsoft, acesta este browserul web Edge, în timp ce pentru Apple și MacOS este 
Safari. Potrivit statisticilor, cu toate acestea, piața de browsere web este condusă fără îndoială 
de browserul Chrome creat de Google - gigantul din lumea internetului. Alte browsere web 
utilizate cel mai frecvent sunt Firefox, Internet Explorer și Opera. Indiferent de browserul web 
folosit, experiența vizitatorului este mai mult sau mai puțin similară. 

Pentru a procesa informațiile într-un mod eficient, un browser web ar trebui să fie punctul de 
plecare. Pentru majoritatea oamenilor, călătoria pe Internet începe cu Google, care este un 
exemplu foarte important de motor de căutare. Motoarele de căutare sunt mecanisme foarte 
complexe care „viziteazăˮ Internetul și descoperă toate tipurile de site-uri web. Acestea 
indexează, de asemenea, conținutul disponibil pentru a determina cât mai exact posibil ce fel 
de informații există pe un anumit site web. Acest proces este adesea numit „crawlingˮ. Toate 
informațiile pe care motoarele de căutare le pot găsi sunt apoi procesate și organizate, astfel 
încât vizitatorul trebuie doar să scrie subiectul / tema de interes pentru a îi fi prezentate mii 
și mii de site-uri diferite care pot fi vizitate. De exemplu, dacă cineva este interesat de 
structura Comisiei Europene, este suficient să tasteze în motorul de căutare următoarea frază: 
„Structura Comisiei Europeneˮ sau „Comisia Europeana structuraˮ. În prezent, o dată 
introdusă această expresie în motorul de căutare Google, acesta returnează aproximativ 150 
de milioane de rezultate diferite. Acest lucru evidențiază dimensiunea enormă a Internetului. 
În timp ce motorul de căutare Google este un standard de facto, există și altele care au o 
anumită cotă. Potrivit statisticilor curente, în timp ce Google este clar liderul, locul al doilea 
aparține lui motorului Bing, iar al treilea aparține motorului Yahoo. Indiferent de motorul de 
căutare utilizat, setul de funcții este similar. Acestea indexează toate paginile și permit 
oamenilor să găsească ceea ce caută pe Internet. 

După cum am afirmat deja, motorul de căutare este una dintre cele mai bune modalități de a 
începe dacă site-ul web dorit nu este încă cunoscut vizitatorului. Există un fapt foarte 
important, care nu poate fi subliniat suficient. Practic, orice tip de informație aveți nevoie, 
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aceasta este disponibilă undeva online sub forma unui site web. Următorul tabel conține 
câteva exemple despre cât de puternice sunt motoarele de căutare. 

Informații pe care le căutați Exemplu frază motor de căutare 

Vă interesează prețurile transportului 
public din Bruxelles pret transport public Bruxelles  

Vreți să știți care sunt sărbătorile legale 
din Italia sarbatori publice Italia 

Vă întrebați care este distanța de la 
Pământ la Lună distanta pamant luna 

Nu sunteți sigur de orele între care  
celebrul acvariu din Valencia este deschis acvariu Valencia ore deschis 

Vreți să faceți un burger vegetarian, dar 
nu aveți idee despre ingrediente reteta burger vegetarian 

 

Se poate observa că frazele motorului de căutare nu sunt, de obicei, formate ca și cum ar fi fost 
solicitate într-o limbă vorbită. În schimb, ele sunt compuse în mare parte din substantive, iar 
apoi motorul de căutare caută cele mai compatibile site-uri și le prezintă sub forma unei liste. 
Internetul este plin de informații și depinde în întregime de dumneavoastră. să căutați orice 
vă interesează. 

Există, de asemenea, un alt aspect care merită să fie evidențiat aici. Toate exemplele de mai 
sus au descris motoarele de căutare pentru utilizare generală. Există totuși diferite motoare 
de căutare care se concentrează pe un anumit tip de informație și, în majoritatea cazurilor, ele 
sunt pur și simplu construite ca parte a unui anumit site web. Un bun exemplu care urmează 
după tabelul prezentat anterior poate fi www.allrecipes.com, care este un site care colectează 
o mulțime de rețete care pot fi găsite cu ușurință. Motoarele de căutare specifice unui 
domeniu sunt disponibile pentru aproape orice subiect. De exemplu, dacă sunteți interesat de 
fotografie, există o mulțime de fotografii excelente furnizate de oameni pe site-uri web, cum ar 
fi pixabay.com sau unsplash.com. 

Până acum am demonstrat cum pot fi găsite informațiile. Ocazional, s-ar putea să fiți interesat 
să salvați informații specifice pentru o utilizare ulterioară. Din fericire, acest lucru se poate 
face într-un mod foarte simplu. 
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Prima opțiune este de a utiliza funcția disponibilă în orice browser web. Această funcție este 
la fel de simplă ca și „Salvare pagină ca (Save page as)ˮ și este disponibilă în meniul 
browserului web. Această funcție ia conținutul site-ului pe care îl vedeți pe ecran și vă permite 
să îl salvați pe dispozitivul Dumneavoastră pentru o utilizare ulterioară. O mică avertizare, 
totuși: nu vă așteptați ca paginile web salvate să fie pe deplin funcționale. Datorită modului în 
care sunt construite site-urile web, veți obține conținutul salvat, dar aspectul va fi cel mai 
probabil distrus. Mai mult, salvarea site-ului nu vă va oferi aceeași experiență ca și on-line, 
link-urile nu vor funcționa, majoritatea imaginilor vor lipsi, deci nu ar trebui să fiți surprinși. 

O altă opțiune este salvarea site-ului web într-un bine-cunoscut format de fișier PDF, care ar 
putea funcționa puțin mai bine. Pentru aceasta, ar trebui să căutați opțiunea „Salvați ca PDF 
(Save as PDF)ˮ sau să acționați ca și cum ați imprima site-ul web, dar în locul imprimantei, 
alegeți opțiunea de imprimantă PDF (PDF printer). 

Dacă sunteți în căutarea unei modalități de salvare a anumitor părți din site-ului pentru 
utilizare ulterioară, trebuie să faceți clic dreapta pe link (sau element) și să căutați opțiunile 
relevante prezentate în meniul contextual. Acestea diferă de la un browser web la altul, dar, 
de obicei, este asemănător fie cu „Salvați linkul ca(Save link as)ˮ, fie cu „Salvați imaginea ca 
(Save image as)ˮ. Dacă alegeți această opțiune, browseruldumneavoastră web vă va permite 
să stocați resursa pe calculatorul local. 

Acest lucru ne aduce la o altă problemă foarte importantă. Ar trebui să evitați să stocați toate 
fișierele într-un singur loc, fie pe desktop, fie în dosarul de descărcări (downloads). După un 
timp, nu veți mai putea distinge care fișier sau document este cel pe care îl căutați. Prin 
urmare, este întotdeauna bine să vă organizați documentele în fișiere (folder) specifice, în loc 
să le păstrați pe toate într-un singur loc. Chiar și structura simplă prezentată mai jos vă va 
permite să găsiți rapid elementele dorite. 
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Ultimul aspect care trebuie subliniat în acest modul este că întotdeauna trebuie să fiți 
conștient că nu toate informațiile găsite online sunt credibile și adevărate. Ca regulă generală, 
nu credeți orbește în tot ceea ce vedeți online. Din păcate, există o cantitate masivă de știri 
false în jurul unui număr mare de site-uri web, iar Internetul este folosit ca instrument de 
manipulare și minciună. Doar bunul tău simț ar putea să te salveze de la a crede toate 
informațiile, doar pentru că le-ai găsit undeva pe Internet. 

 

2.2. Crearea de conținut 

În prezent, capacitatea de a utiliza programe informatice de bază pare a fi esențială, mai ales 
atunci când este aplicată în activitatea de birou. Astfel de programe includ instrumente MS 
Office, în special Word și Excel. Merită să știm care sunt avantajele lor și la ce le putem folosi 

 

Primul program discutat este Microsoft Word. 

Este folosit pentru a crea și edita documente text. Datorită acestui instrument, putem pregăti, 
printre altele, documente de candidatură pentru un loc de muncă precum CV-ul sau scrisoarea 
de intenție. Dacă doriți să faceți un document profesional, ar trebui să aveți grijă la aspectul 
său. Merită să începeți prin a alinia textul. Această procedură vizează formatarea textului prin 
alinierea poziției rândurilor. Ea poate crește lizibilitatea și estetica documentului. Următorul 
pas în îngrijirea aspectului textului nostru este transferul de articole gramaticale („unˮ, „oˮ) pe 

Fişiere 

Documente 
Cărţi 

Facturi 

Hobby-uri Reţete de 
gătit 

Musică 

Fotografii 

Animale 

Familie 

Peisaje 
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un rând nou. Acest lucru se face folosind „hard spaceˮ. În practică, trebuie să utilizați o 
combinație de trei taste Ctrl + Shift + Space, apăsate simultan. Desigur, baza pentru scrierea 
documentelor sau pentru editarea acestora stă în respectarea regulilor de punctuație și 
ortografie. Greselile frecvente care nu trebuie făcute includ folosirea unui spațiu între un 
cuvânt și un semn de punctuație. 

Propoziția ar trebui să arate astfel: Ce faci, Arthur? 

Propoziția nu ar trebui să arate astfel: Ce faci, Arthur ? 

Aceasta este o greșeală obișnuită care poate fi găsită în documentele create de angajații noi, 
care trebuie evitate dacă vrem să creăm texte profesionale. O altă greșeală obișnuită este să 
utilizați spații pentru a muta textul sau să inserați mai multe caractere spațiu decât aveți 
nevoie. Când creați text, trebuie să utilizați comenzile rapide (scurtături) din tastatură. 
Mulțumită lor, munca va fi mult mai rapidă. Mai jos, aveți un tabel unde le puteți găsi pe cele 
mai populare. 

 

Tabel. Comenzi rapide din tastatură și semnificația lor. 
Apăsați Pentru a face 

CTRL + C Copiere 
CTRL + V Lipire 
CTRL + A Selectați tot 
CTRL + B  Scris îngroșat 
CTRL + I  Scris cursiv 
CTRL + U  Scris subliniat 
CTRL + Z Anulare 

Sursa: https://support.office.com/en-us/article/keyboard-shortcuts-for-microsoft-word-on-windows-
95ef89dd-7142-4b50-afb2-f762f663ceb2 

 
Microsoft Word oferă o serie de funcții pe care trebuie să le cunoașteți pentru a face lucrul cu 
acesta cât mai eficient posibil. Putem introduce imagini, fotografii sau tabele și le putem 
aranja. De asemenea, puteți să modificați textul schimbând fontul, culoarea și mărimea 
acestuia. 

Un alt program care merită menționat este Microsoft Excel. 

Excel este un instrument pentru crearea de foi de calcul, pregătirea tabelelor, rapoartelor și 
efectuarea calculelor. Acest program are atât de multe funcții încât diferite profesii îl folosesc 
în mod diferit. Excel este un instrument de bază pentru contabili, analiști financiari și o mare 
parte a funcționarilor de birou. Este de neprețuit atunci când creați rapoarte, rezumate sau 
grafice. Cu toate acestea, asigurați-vă că aveți cea mai nouă versiune a acestui program. Vă va 
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ajuta să evitați posibile probleme. Excel vă oferă acces la multe funcții diferite. Datorită lor, 
calculele vor fi foarte rapide. 

O opțiune minunată pe care Excel o permite este să se lucreze într-un grup pe un singur 
șablon. Datorită acestui lucru, Dumneavoastră și prietenii / colegii dumneavoastră puteți 
efectua modificări în timp real, fără a vă trimite reciproc documente. 

Procesul de înțelegere aprofundată a acestui program necesită mult timp din partea 
utilizatorului. Acest lucru se datorează faptului că Excel este un program cu multe capabilități. 
Din acest motiv se întâmplă deseori ca, în CV-ul lor, candidații să menționeze cunoștințe 
despre folosirea programului EXCEL. Din păcate, datorită utilizării pe scară largă a acestui 
program, puteți constata că nici măcar nu ați auzit despre caracteristicile pe care le solicită 
angajatoruldumneavoastră. Este bine să vă înscrieți la un curs specializat de învățare a acestui 
program, care va fi pregătit pentru o anumită profesie. De asemenea, puteți exersa singur 
utilizarea acestui program grație cursurilor sau cărților online.  

Programul pentru crearea de prezentări se numește PowerPoint.  

PowerPoint este în continuare cel mai utilizat program pentru crearea de prezentări 
multimedia. Popularitatea sa se datorează simplității și intuiției. Desigur, pentru a vă descurca 
bine în public nu este suficientă doar pentru o prezentare de diapozitive bine pregătită, ci și 
un nivel ridicat de compentențe soft (legate de folosirea programelor). Cu toate acestea, o 
prezentare bine pregătită este o vitrină a vorbitorului. Acest program este ideal pentru cei 
care sunt la începutul aventurii lor legate de vorbitul în public. În primul rând pentru că, așa 
cum am menționat deja, este ușor de utilizat și, în al doilea rând, datorită popularității sale 
uriașe, datorită cărora nu vom avea de ce să ne facem griji când vom avea ocazia de a ne 
pregăti pentru un loc de muncă. 

Prezentarea trebuie să înceapă cu diapozitivul de titlu. Pe acesta ar trebui incluse informații 
despre subiectul discursului și autor. Apoi trebuie să includeți un cuprins. Acesta va arăta 
modul în care se va desfășura evenimentul. Pe diapozitivele individuale trebuie incluse numai 
cele mai importante informații, supra-conținutul fiind nedorit. Face dificilă memorarea 
informațiilor și îi va copleși pe cursanți cu dimensiunile sale. Merită să înscrieți aici cele mai 
importante date sau să le prezentați utilizând diagrame sau grafice. Acest lucru ar trebui să 
atragă atenția ascultătorilor. Selecția șablonului ar trebui, de asemenea, bine gândită. Culorile 
și planul trebuie să fie adaptate subiectului prezentării și caracterului acesteia. O greșeală 
obișnuită făcută de utilizatorii noi ai acestui instrument este folosirea prea multor posibilități 
incoerente de editare vizuală a diapozitivului. Utilizarea diferitelor tranziții între diapozitive 
sau fonturi extravagante sunt doar câteva exemple. În loc de originalitate, apare mai degrabă 
fenomenul de kitsch. Merită să profitați de posibilitățile oferite de PowerPoint, de exemplu, 
fotografii sau un fragment dintr-un film. Ca și în cazul celorlalte programe discutate, trebuie 
să verificați cu atenție ortografia și punctuația. În PowerPoint există, de asemenea, o 
programare abilă a timpului, astfel încât la ora stabilită să fie posibilă prezentarea subiectului. 
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Desigur, PowerPoint nu este singurul program pentru crearea de prezentări multimedia. Alte 
instrumente populare sunt, de exemplu, Prezi sau Emaze. Merită să le testați pe toate și să 
folosiți pe cel care este cel mai bun pentru dumneavoastră.  

De asemenea, puteți utiliza pachetul Office Home după achiziționarea licenței 
corespunzătoare. 

Tineți minte! Când citați munca cuiva sau vă referiți la un autor, trebuie să includeți sursa în 
bibliografie. Altfel, este furt de proprietate intelectuală. Trebuie să vă familiarizați cu regulile 
despre cum să citați  și cum să faceți referințe. Pe internet, ar trebui să găsiți o descriere a 
acestora.  

 

2.3. Comunicarea 

Secolul XXI ne oferă posibilități de comunicare uimitoare. Suntem capabili să comunicăm cu 
aproape întregul glob. În prezent, distanța nu mai este o problemă. Comunicarea este posibilă 
datorită diverselor aplicații și programe. Cele mai populare sunt: 

• Skype, 
• Messenger, 
• WhatsApp, 
• Telegram. 

Mulțumită acestora, puteți conversa ușor cu prietenii și familia fără a vă îngrijora distanța 
dintre dumneavoastră. Programul Skype permite nu doar o conversație, ci și un apel video, 
datorită căruia a câștigat atât de mult în popularitate. În plus, aveți posibilitatea să partajați 
spațiul dumneavoastră de lucru. Este o soluție excelentă care vă permite să traduceți și să 
explicați cum să faceți ceva la calculator fără a fi fizic în același loc ca și prietenul 
dumneavoastră. Mai multe opțiuni sunt disponibile pentru utilizatorii care plătesc un 
abonament, pe care unii oameni îl consideră a fi un dezavantaj al acestui mesager. Acum, am 
rezolvat chiar problema barierei lingvistice. Google Translator și alte aplicații similare vă pot 
ajuta să traduceți documente și mesaje. Desigur, acești traducători nu sunt încă instrumente 
perfecte. Dar este imposibil să nu vedem cât s-au dezvoltat în ultimii ani. 

Comunicarea poate avea loc și pe rețelele de socializare. Cele mai folosite portaluri: 

• Facebook, 
• Twitter, 
• Instagram, 
• Snapchat. 
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Fiecare dintre acestea este diferit și fiecare dintre ele vă oferă posibilități diferite. Pe internet, 
în afară de conversații, oamenii scriu bloguri sau rulează bloguri video, care reprezintă, de 
asemenea, o formă de comunicare pe web. 

Comunicarea pe Internet a contribuit, de asemenea, la apropierea lumii. Problemele 
pământului au început să fie globale, iar utilizatorii de internet se unesc pentru a sprijini 
diferite acțiuni din întreaga lume. Internetul, ca mediu necenzurat și independent, oferă o 
mare doză de libertate de exprimare. Cu toate acestea, putem distinge nu numai aspecte 
pozitive ale comunicării pe Internet. Interlocutorilor de pe internet nu le pasă de forma 
limbajului sau a stilului. Ei își creează propriile cuvinte, iar comunicarea este adesea vulgară. 
Toate acestea se traduc într-un limbaj folosit în afara rețelei. Acest limbaj a pătruns deja în 
limba colocvială. Îl putem întâlni la radio, la televizor sau în campanii de marketing larg 
răspândite.  

 

2.4. Rezolvarea problemelor 

Unele persoane care folosesc tehnologiile digitale par a fi puțin pierdute ori de câte ori apare 
o problemă. Cea mai probabilă cauză este că suntem în general obișnuiți să interacționăm cu 
tehnologii mature care, cel puțin în teorie, ar trebui să fie fără erori, iar utilizarea lor ar trebui 
să fie intuitivă. 

Realitatea, însă, este diferită. Software-ul conține bug-uri, hardware-ul se strică ocazional. 
Aceasta este distincția principală atunci când vine vorba de rezolvarea problemelor în 
domeniul alfabetizării digitale. Așa-numitele probleme de software se referă atât la aplicațiile 
pe care le folosim (de exemplu, Microsoft Word sau Pages), cât și la sistemele de operare (de 
exemplu, Windows sau MacOS). Problemele de hardware, pe de altă parte, se referă la hard-
diskuri sau surse de alimentare. Toate componentele hardware se pot defecta după ceva timp,  
în funcție de intensitatea utilizării acestora. Din fericire, aceste probleme nu fac parte din 
imaginea de zi cu zi a interacțiunii cu diverse tehnologii. În cazul puțin probabil în care 
întâmpinați o problemă, ar trebui să știți ce s-ar putea face și nu aveți nevoie de cunoștințe la 
nivel de expert. Doar urmând câteva principii de bază, ar trebui să vă simțiți mai încrezători în 
utilizarea tehnologiilor actuale. Și mai mult, nu sunteți singur. Ori de câte ori apare o 
problemă gravă, ar trebui să aveți încredere și cunoștințe cu privire la locul în care să căutați 
sprijin. 

Prima regulă este că trebuie să păstrați întotdeauna software-ul actualizat. Aceasta vizează 
atât sistemul dvs. de operare, cât și aplicațiile. Cu câțiva ani în urmă nu era ușor și nici evident 
să se efectueze actualizarea, dar astăzi se face adesea foarte simplu, prin apăsarea unui singur 
buton. Cele mai populare sisteme de operare (Windows și MacOS) vă oferă posibilitatea de a 
instala orice actualizare de îndată ce acestea sunt lansate. În cele mai multe cazuri, acestea pot 
fi instalate automat, deci nu interferează prea mult cu munca dumneavoastră zilnică. Dacă nu 



                                                                                                                                                                        

            

 

Pa
gi

na
 1

3 

știți sigur cum să faceți acest lucru, puteți verifica cu ușurință detaliile utilizând un motor de 
căutare, introducând expresii similare cu actualizare Windows sau actualizare MacOS. Veți 
găsi o mulțime de resurse care vă vor ghida pas cu pas prin ceea ce trebuie făcut. În mod 
similar, majoritatea aplicațiilor pe care le utilizați zilnic au mecanisme de actualizare 
specifice. De obicei, sunteți anunțați ori de câte ori este necesară o actualizare. Nu amânați 
instalarea actualizărilor și asigurați-vă că profitați de acestea cât mai curând posibil. 
Software-ul învechit poate duce nu numai o folosire îngreunată, ci și la eventuale riscuri de 
securitate. Merită să subliniem că, chiar dacă software-ul pe care îl utilizați funcționează 
foarte bine, este posibil să existe o gaură de securitate care să vă expună la diverse riscuri. 
Pentru a încheia, este recomandat să vă actualizați toate software-urile. 

A doua regulă este să aveți abilități de bază de depanare, care se bazează, în majoritatea 
cazurilor, pe simțul practic. Ori de câte ori apare o problemă legată de software, primul pas ar 
fi închiderea aplicației și rularea din nou a acesteia. S-ar putea ca un set de acțiuni să fi făcut 
ca aplicația să fie instabilă, deci repornirea este de obicei o idee bună. Când problema este la  
sistemul de operare, puteți încerca să reporniți calculatorul și să vedeți dacă problema a fost 
rezolvată. Pentru problemele legate de hardware, ar trebui să puteți, de asemenea, efectua și 
câteva depanări de bază. Dacă, de exemplu, nu există imagine pe ecran, ce ar trebui făcut? 
Primul lucru ar fi să vă asigurați că calculatorul este pornit. 

Chiar dacă acest lucru pare un pic caraghios, acesta s-ar fi putut opri din diverse motive, cum 
ar fi scurta întrerupere a energiei electrice. După ce confirmați că calculatorul funcționează 
într-adevăr, verificați cablul de semnal. S-ar putea să se fi deconectat, de exemplu, când ați dat 
cu aspiratorul. Dacă tastatura a încetat brusc să funcționeze, puteți verifica cu ușurință dacă s-
a defectat încercând să o conectați la un alt calculator, dacă aveți această posibilitate. Ori de 
câte ori apare o problemă, este recomandabil să vă gândiți la ultimele lucruri pe care le-ați 
făcut. Ați încercat să faceți ceva anume? Poate ați conectat un dispozitiv nou, cum ar fi un stick 
USB? Cu cât mai multe informații despre ce s-a întâmplat chiar înainte de apariția problemei, 
cu atât mai bine. Acestea pot fi folosite pentru a verifica dacă problema este recurentă sau 
este o problemă unică. 

A treia regulă este că ar trebui să vă puteți da seama dacă problema pe care o aveți poate fi 
rezolvată de dumneavoastră sau depășește competențele dumneavoastră. Dacă vă depășește, 
ar trebui să găsiți pe cineva care să vă ajute. De exemplu, în cazul în care hard disk-ul dvs. nu 
mai merge, de obicei nu puteți face prea multe fără cunoștințe de specialitate și acces la 
instrumente avansate și echipamente sofisticate. În acest caz, ar trebui să găsiți un ajutor 
potrivit. 

A patra regulă este de a putea restrânge cauza posibilă a problemei pe baza simptomelor. 
Acest lucru se poate face cu ușurință cu ajutorul unui motor de căutare despre care am vorbit 
deja în acest modul. De exemplu, obsevați că, în general, calculatorul dumneavoastră face 
zgomote. Această observație / simptom poate însemna foarte multe lucruri. Odată ce ați 
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introdus o frază relevantă în motorul de căutare (de exemplu, calculatorul face zgomot), veți 
găsi o mulțime de informații, site-uri web și chiar filme despre care ar putea fi motivul. În cele 
din urmă, s-ar putea ca unul dintre ventilatoare să se fi murdărit de-a lungul anilor și tot ce 
trebuie să faceți este să folosiți aer comprimat pentru a îl face să funcționeze din nou. 

Cea de-a cincea regulă este ultima, dar, cu siguranță, nu cea mai puțin importantă. Este despre 
tine și abilitățile tale digitale. Nu există altă modalitate decât să vă îmbunătățiți în mod 
constant abilitățile. Tehnologia se schimbă într-un ritm atât de rapid încât chiar și abilitățile 
dumneavoastră de bază trebuie actualizate în mod regulat. Ca un bun exemplu, vă puteți gândi 
la problema de zgomot descrisă mai sus. Cu câțiva ani în urmă, putea însemna că hard disk-ul 
s-a defectat. Acest lucru se datorează faptului că în trecut toate hard disk-urile conțineau 
componente mecanice care, pentru a lucra, se roteau continuu cu viteză mare. Tehnologia s-a 
schimbat și tot mai multe calculatoare sunt acum echipate cu așa-numitele unități SSD care 
sunt nu numai mult mai eficiente, dar nu conțin părți mecanice, funcționarea lor fiind 
silențioasă. Astfel, nu veți auzi nimic dacă acest hard disk se defectează. Din nou, nu este 
necesar să aveți cunoștințe la nivel de expert, dar o înțelegere globală a tehnologiei ar fi foarte 
benefică pentru dumneavoastră în toate sarcinile de rezolvare a problemelor de care v-ați 
putea lovi. 

 

2.5. Siguranța 

Siguranța este, desigur, un subiect foarte larg când vine vorba de tehnologie. Din ce în ce mai 
multe amenințări îi așteaptă acei care nu sunt atenți și ceea ce este de fapt destul de 
înfricoșător, atacurile sunt din ce în ce mai sofisticate acum, mai mult decât oricând. Unele 
atacuri sunt pregătite cu câteva luni înainte de a avea loc. Atacatorii de astăzi depun eforturi 
care se pot concentra, de exemplu, pe studierea modului în care prietenii dumneavoastră 
vorbesc, numai pentru a le prelua ulterior conturile de internet și a acționa în numele lor 

Este foarte dificil să creați o listă care să conțină un număr de puncte care, odată aplicate, vă 
vor garanta că puteți fi în siguranță în toate tehnologiile din jur. Acest lucru este imposibil și 
trebuie să fiți conștient de asta. Există câteva idei care vă vor ajuta să fiți mai în siguranță, dar 
este un efort constant care nu poate fi niciodată etichetat drept „încheiatˮ. 

Mai întâi de toate, asigurați-vă că sistemul de operare și aplicațiile sunt actualizate pentru a 
diminua riscurile de a conține amenințări de securitate. Acest subiect a fost acoperit mai 
devreme în acest modul. De asemenea, trebuie să evitați instalarea oricăror aplicații care 
provin din surse în care nu aveți încredere, deoarece acestea ar putea să conțină un cod rău 
intenționat, care poate dăuna calculatorului dumneavoastră. 

Există diverse amenințări pe care trebuie să le cunoașteți, dar marea majoritate se 
concentrează pe a aduce un anumit beneficiu atacatorului. Primul virus a fost creat doar 
pentru a dovedi că se poate, dar astăzi, în cele mai multe cazuri, atacatorul caută furtul 



                                                                                                                                                                        

            

 

Pa
gi

na
 1

5 

identității sau banilor tăi. Poate fi o aplicație drăguță pentru vreme pe care ați instalat-o, dar 
care, în realitate, trimite tot ce introduceți pe tastatură la atacator. Prin urmare, dacă utilizați 
servicii bancare online, date dumneavoastră de conectare ar putea fi compromise în acest fel, 
astfel încât atacatorul poate avea acces la contul dumneavoastră. 

Pentru a preveni și a minimiza riscul de infectare, trebuie să vă asigurați că calculatorul este 
protejat de un sistem antivirus recunoscut și actualizat. Ele sunt construite în așa fel încât 
continuă să ruleze pe fundal, încercând să identifice toate amenințările și să împiedice 
executarea fișierelor suspecte. Software-ul antivirus se actualizează, de asemenea, la intervale 
regulate, pentru a vă asigura că sunteți protejat și împotriva amenințărilor nou descoperite. 
Deși este evident nu este o garanție că un software antivirus vă va menține în siguranță, este 
cu siguranță o măsură de securitate bună care trebuie pusă în aplicare. 

Există, de asemenea, o tendință destul de nouă, numită ransomware. Ca urmare a infectării cu 
un virus de tip ransomware, toate datele dumneavoastră sunt criptate și vi se cere să plătiți 
pentru a obține cheia de deblocare și, ca urmare, datele dumneavoastră înapoi. Criptarea se 
face folosind algoritmi foarte puternici, ceea ce face imposibilă decriptarea datelor fără cheie, 
dacă luăm în considerare puterea de calcul pe care o avem în prezent. În acest caz, singura 
soluție rezonabilă ar fi să faceți copii de rezervă periodice ale tuturor datelor (backup). Există 
soluții gratuite care vă pot ajuta cu această sarcină, cele mai populare fiind Aomei Backupper 
(www.aomei.com) și Veeam Endpoint Backup (www.veeam.com).. 

În cazul în care calculatorul este infectat și datele dumneavoastră sunt criptate, puteți 
restabili toate datele pe care le aveți în rezervă. Este important, totuși, să păstrați copia de 
siguranță într-o locație inaccesibilă. Mai precis, nu este înțelept să stocați copiile de rezervă pe 
un hard disk separat, care este mereu conectat la calculatorul dumneavoastră, deoarece 
ransomware-ul va cripta toate datele, inclusiv pe cele de rezervă. Ceea ce ar trebui să faceți în 
schimb este să faceți backup-ul, de exemplu, pe un hard disk portabil, care, odată ce backup-ul 
este terminat, poate fi deconectat și stocat separat. O altă soluție este păstrarea datelor 
dumneavoastră. valoroase stocate și pe suporturi media alternative. De exemplu, dacă aveți o 
colecție de fotografii, le puteți transfera pe discuri DVD sau le puteți stoca separat pe un alt 
hard disk portabil. În general, este recomandat să păstrați datele dumneavoastră valoroase în 
locații alternative la care să aveți acces.  

Un alt aspect este securitatea online, la care ar trebui să luați întotdeauna aminte. În nici un 
caz nu ar trebui să împărtășiți datele de acces cu nimeni. Chiar cu nimeni. Chiar dacă acesta 
este un membru al familiei în care aveți încredere, datele dumneavoastră. ar trebui să fie 
cunoscute numai de dumneavoastră. Nu pentru că unul dintre membrii familiei ar avea 
intenții rele, dar, pentru că s-ar putea să nu fie la fel de atenți la securitate ca și tine, s-ar putea 
să fie înșelați de altcineva și, prin urmare, atacatorul poate obține datele tale prin aceste 
persoane cărora dumneavoastră le-ați divulgat. În cazul în care aveți o cantitate considerabilă 
de date de acces diferite pe care trebuie să le rețineți, puteți utiliza un manager de parole 
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special conceput pentru a le păstra în siguranță. În mod ideal, nu ar trebui să utilizați aceeași 
parolă pentru mai multe lucruri. Aceasta se datorează faptului că, chiar și societățile mari care 
investesc bani serioși în infrastructura lor de securitate suferă ocazional din cauza scurgerilor 
de date. În consecință, dacă parola dumneavoastrădvs. de la un serviciu este compromisă și o 
utilizați și în alte locuri, vă aflați într-o gravă situație de risc. 

Când vorbim despre alfabetizarea digitală în domeniul securității, nu este întotdeauna legată 
de calculatorul dumneavoastră. Uitați-vă în jur. Astăzi avem mașini fără cheie care nu au 
nevoie de cheia tradițională pusă în contact ca să pornească. Chiar și în ciuda faptului că 
aceste chei moderne de mașină folosesc mecanisme sofisticate de criptare, este posibil ca 
atacatorul să fure semnalul pe care-l generează mașina, să deschidă mașina și să fugă cu ea 
prin replicarea semnalului (părând astfel că sunteți chiar dumneavoastră în mașină). Un alt 
exemplu ar putea fi o simplă rezervare de hotel. În niciun caz nu trebuie să oferiți detaliile 
cărții dumneavoastră. de credit împreună cu codul dumneavoastră de securitate și nici să le 
faceți copie. Chiar dacă hotelul nu vi le va fura, astfel de date pot fi luate cu ușurință de un 
angajat furios care pleacă, punându-vă în situația riscantă de a vă pierde banii. O atenție 
deosebită ar trebui acordată și în timpul utilizării bancomaturilor. Codul dumneavoastră PIN 
poate fi văzut de cineva, care apoi îl poate utiliza ulterior împreună cu cardul dumneavoastră. 
pentru a vă accesa contul. 

Cu toate acestea, nu trebuie să deveniți paranoic. În mod evident, există multe amenințări la 
adresa securității, dar dacă sunteți atent, ar trebui să fiți în regulă. 

 

3. EXERCIȚII ȘI TESTE 

1. Excel 
 
Această sarcină este pentru a arăta  cursanţilor de ce Excel este atât de important și de ce ar 
trebui să învețe cum să îl folosească.  

• Dați fiecărui cursant o foaie de hârtie și un stilou. Cereți-le să scrie care cred ei că ar fi 
profesiile în care se utilizează Excel. Apoi scrieți-le pe toate pe tablă și gândiți-vă la 
corectitudinea lor împreună. 

• După discuție, dați cursanților 3-5 profesii și cereți-le să evalueze împreună dacă 
acestea sunt ocupații în care se utilizează Excel. Alegeți profesiile în care se utilizează și 
în care nu se utilizează Excel. 

• Gândiți-vă împreună, care sunt locurile de muncă în care Excel ar putea fi util? Dacă 
găsiți o profesie, gândiți-vă la modul în care Excel ar îmbunătăți munca în ea. 
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2. PowerPoint  
 

Acest exercițiu își propune să sporească abilitatea de a face o prezentare în rândul cursanților. 

La început, spuneți cursanților de ce prezentarea este importantă. 

Sarcina dumneavoastră va fi să pregătiți o prezentare în care vor fi exista erori. Sarcina 
cursanților este de a le găsi. 

După prezentare, veți discuta greșelile împreună și veți sugera modalități de a le rezolva. Dacă 
cursanții nu găsesc toate greșelile, atunci le veți prezenta dumneavoastră. 

 

3. Word 

Sarcina este de a familiariza cursanții cu comenzile rapide de la tastatură care apar în Word. 

Sarcina dumneavoastră. va fi distribuirea unor cartoane cu comenzi rapide din tastatură pe o 
parte și explicarea acțiunilor lor pe cealaltă parte. Sarcina cursanților va fi să deseneze o 
săgeată între comanda rapidă la folosirea corectă a acesteia. 

 

4. Căutarea pe internet  

Această sarcină are scopul de a arăta cât de importantă este abilitatea de a căuta informații 
corecte pe Internet. 

Începeți prin împărțirea cursanților în 4 echipe. Fiecare echipă va primi un motor de căutare 
online: Google, Bing, Yahoo și DuckDuckGo. 

Fiecare echipă va trebui să pregătească o scurtă prezentare a browserului primit. Apoi, 
împreună, veți încerca să găsiți diferențele dintre ele și să îl alegeți cel mai bun. 

Următoarea sarcină va fi prezentarea tehnicilor de extragere a informațiilor adecvate de către 
instructor . 

 

5. Siguranța internetului 

Această sarcină are rolul de a spori gradul de conștientizare al cursanților cu privire la 
pericolele utilizării internetului și, în special, a rețelelor sociale. 

Oferiți cursanților cartonașe mici. Fiecare dintre ei va face schimb de informații pe care le 
publică pe rețelele sociale: fotografii, postări, locuri preferate, filme etc. Apoi, trebuie să își 
imagineze că introduc astfel de informații în coloana publicitară din piața orașului în care 
trăiesc. Apoi spuneți-le că nu vor mai putea vedea niciodată aceste cartonașe, indiferent de ce 



                                                                                                                                                                        

            

 

Pa
gi

na
 1

8 

au scris și au pus pe ele. Apoi discutați despre responsabilitatea care apasă asupra lor și a 
viitorului lor din cauza informațiilor la care aproape toți au acces. 

Sursa: https://edukacjamedialna.edu.pl/lekcje/abc-bezpieczenstwa-w-sieci/ 

 

4. MOD DE PREZENTARE CURRICULUM 

 

Timp 
recomandat 

Activități de învățare  Materiale Resurse 

25 minute Excel • O foaie de hârtie și 
un pix 

Secțiunea 
2.2 
Anexa 1 
Anexa 1a 

60 minute PowerPoint • Prezentare 
PowerPoint  

• Proiector 
• Calculator / laptop 

cu software-ul 
potrivit 

Secțiunea 
2.2 
Anexa 2 
Anexa 2a 

15 minute Word • Cartonașe cu 
comenzile rapide 
din tastatură 

• Pix 

Secțiunea 
2.2 
Anexa 3 
Anexa 3a 

20 minute Căutarea pe internet • Calculator / laptop 
cu software-ul 
potrivit și 
conexiune la 
internet 

Secțiunea 
2.2 
Anexa 4 
Anexa 4a 

30 minute Siguranța internetului • Cartonașe mici Secțiunea 
2.5 
Anexa 5 

Evaluare (pentru a verifica acumularea cunoștințelor) Folosiți Anexa 6   

Feedback-ul cursanților De-a lungul cursului, utilizatorii ar 
pot pune întrebări în orice moment. 

 



                                                                                                                                                                        

            

 

Pa
gi

na
 1

9 

5. LECTURĂ SUPLIMENTARĂ ȘI DEZVOLTARE ULTERIOARĂ 

Problemele ridicate în acest modul sunt foarte actuale. Totuși, acesta este doar vârful 
aisbergului. Modulul este conceput pentru a prezenta cele mai simple probleme de IT 
(tehnologia informației), programe populare și amenințări la adresa persoanelor care nu au 
avut anterior contact cu Internetul. Scopul modulului este de a atrage publicul cu subiectul, 
astfel încât ei să-și dorească să-și extindă cunoștințele prin cursurile disponibile sau pe cont 
propriu, folosind resursele de cunoștințe disponibile pe Internet. 

Exemple de cursuri online (atenție, nu toate sunt gratuite!): 

• https://www.goskills.com/Course/Excel - Excel, Word și multe altele 
• https://support.office.com/en-us/article/excel-for-windows-training-9bc05390-e94c-46af-

a5b3-d7c22f6990bb - un ghid gratuit despre cum se folosește Excel 
• https://www.youtube.com/watch?v=q1CMxb90g7c - un ghid scurt despre cum se folosește 

PowerPoint 

 

Programe gratuite pentru crearea de prezentări: 

• https://www.emaze.com/ 
• https://prezi.com/ 
• https://www.canva.com 

Acestea sunt doar câteva cursuri, amintiți-vă că puteți găsi mai multe pe Internet. 
Cunoștințele dobândite din acest modul despre căutarea în siguranță pe internet pot fi acum 
utilizate în practică. Urmați regulile de siguranță și internetul vă va permite să explorați 
cunoștințe. 

6. ANEXE  
 
Modulul 5 - Anexa 1  
Modulul  5 - Anexa 1a – Exercițiu: Se folosește Excel? 
Modulul 5 - Anexa 2 – Reciful de corali și schimbările climatice 
Modulul 5 - Anexa 2a – Erori în prezentarea pe diapozitive individuale 
Modulul 5 - Anexa 3 
Modulul 5 - Anexa 3a – Comenzi rapide în Word 
Modulul 5 - Anexa 4 
Modulul 5 - Anexa 4a – Căutarea pe internet 
Modulul 5 - Anexa 5 
Modulul 5 - Anexa 6 – Test 

https://www.goskills.com/Course/Excel
https://support.office.com/en-us/article/excel-for-windows-training-9bc05390-e94c-46af-a5b3-d7c22f6990bb
https://support.office.com/en-us/article/excel-for-windows-training-9bc05390-e94c-46af-a5b3-d7c22f6990bb
https://www.youtube.com/watch?v=q1CMxb90g7c
https://www.emaze.com/
https://prezi.com/
https://www.canva.com/
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MODULUL 5 

IT CONTEAZĂ – ALFABETIZARE DIGITALĂ PENTRU ÎNCEPĂTORI  



Excel 



Prezentare generală: 
Ce este Excel?  
Utilizarea Excel în 
afaceri. 
Unde este folosit 
Excel? 
Rezumat 

 



Ce este Excel?  
• Excel este un instrument pentru crearea de foi de 

calcul, pregătirea tabelelor, rapoartelor și efectuarea 
calculelor. Acest program are atât de multe funcții 
încât diferite profesii îl folosesc diferit. Excel este 
un instrument de bază pentru contabili, analiști 
financiari și o mare parte a funcționarilor de birou. 
Este de neprețuit atunci când creați rapoarte, 
rezumate sau diagrame.  
 



Ce este Excel? 



Ce este Excel? 

• Excel poate fi folosit cu succes nu numai în 
afaceri. Puteți să-l utilizați pentru a vă 
planifica ziua, finanțele, puteți pregăti o listă 
de cumpărături sau chiar puteți planifica 
mesele pentru întreaga săptămână. Acest 
program este utilizat la scară largă. 
 



Utilizarea Excel în afaceri 
1. Analiză de afaceri 
2. Gestionarea oamenilor 
3. Gestionarea operațiunilor 
4. Raportarea performanțelor 
5. Administrarea birourilor 
6. Analiza strategică 
7. Management de proiect 
8. Gestionarea programelor 
9. Administrarea contractelor 
10. Managementul conturilor 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Exercițiu: La ce locuri de 
muncă este utilizat Excel?  



Exemple de utilizări în afaceri ale 
programului Excel 



Exercițiu: Se folosește  
Excel? 
Instrucțiuni: 
1. Evaluați dacă această profesie 

utilizează Excel sau nu 
2. Descrieți modul în care această 

profesie folosește Excel 
3. Credeți că în cazul ocupațiilor 

care nu utilizează Excel puteți găsi 
totuși o aplicație pentru acesta? 

 



Exercițiu: Cum puteți folosi 
Excel în viața de zi cu zi? 



Rezumat 
1. Excel este un instrument pentru crearea de foi de calcul, pregătirea tabelelor, 

rapoartelor și efectuarea calculelor. 

2. Face parte din pachetul Microsoft Office. 

3. Este un program de bază pentru lucrul la birou. 

4. Vă permite să lucrați cu mai multe persoane pe o singură foaie. 

5. Poate fi folosit atât la locul de muncă, cât și în viața privată. 

6. Excel crește eficiența muncii, în special în sectorul financiar. 

7. Cunoașterea acestui program vă crește șansele de a vă găsi un loc de muncă. 



Aveți întrebări? 



Bibliografie: 
• https://mallory.com.au/cm/ms-excel-uses-business-

workplace/ 
• https://www.goskills.com/Excel/Articles/Jobs-require-Excel 
• http://www.e-komers.pl/jak-uzywac-excela-do-zarzadzania-

codziennym-zyciem/ 
• https://study.com/articles/jobs_requiring_excel_skills.html 
• https://www.investintech.com/resources/blog/archives/7410

-7-ideal-jobs-for-excel-users.html 
 

https://mallory.com.au/cm/ms-excel-uses-business-workplace/
https://mallory.com.au/cm/ms-excel-uses-business-workplace/
https://www.goskills.com/Excel/Articles/Jobs-require-Excel
http://www.e-komers.pl/jak-uzywac-excela-do-zarzadzania-codziennym-zyciem/
http://www.e-komers.pl/jak-uzywac-excela-do-zarzadzania-codziennym-zyciem/
https://study.com/articles/jobs_requiring_excel_skills.html
https://www.investintech.com/resources/blog/archives/7410-7-ideal-jobs-for-excel-users.html
https://www.investintech.com/resources/blog/archives/7410-7-ideal-jobs-for-excel-users.html




Modulul 5-Anexa 1a – Exercițiu: Se folosește Excel? 
 

Numele profesiei Se folosește Excel? Cum? 

1.     

  

2.     

  

3.   

    

4. 

      

5. 

      
 



Reciful de corali și schimbările 
climatice 

Prezentarea a fost făcută de: John Smith 



∗ „Recifele de corali sunt structuri subacvatice mari 
compuse din schelete ale nevertebratelor marine 
coloniale numite corali” - 
https://www.livescience.com/40276-coral-reefs.html 

Ce este un  recif de corali??? 



Care este efectul creșterii 
temperaturii apei asupra 

extincției recifelor de corali? 



Reciful de corali 

ÎNAINTE  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

∗ Sursa: 
https://static1.squarespace.com/static/5a5906400abd0406785519dd/t/5b7b180
a6d2a7356c60f4ea0/1534801892350/Bank_BeforeAfter_American%2BSamoa-
Before_RichardVevers.jpg?format=500w 

După 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

∗ Sursa: 
https://static1.squarespace.com/static/5a5906400abd0406785519dd/t/5b7b180
a6d2a7356c60f4ea2/1534793869085/Bank_BeforeAfter_American%2BSamoa-
After_RichardVevers.jpg?format=500w 



Ce pot face eu pentru a 
proteja recifele de corali? 



Organizații care 
lucrează în prezent 
la recife de corali: 

∗ Coral Cay 
∗ Counterpart International[1] 
∗ U.S. Coral Reef Task Force (CRTF) 
∗ National Coral Reef Institute (NCRI) 
∗ US Department of Commerce’s National Oceanic 

and Atmospheric Administration (NOAA): Coral 
Reef Conservation Program (CRCP) 

∗ National Center for Coral Reef Research (NCORE) 
∗ Reef Ball 
∗ Southeast Florida Coral Reef Initiative (SEFCRI) 
∗ Foundation of the peoples of the South Pacific 
∗ WorldFishCenter: promotes 

sustainable mariculture techniques to grow 
reef organismsas tridacnidae 

∗ Coral Restoration Foundation (CRF) : Adopt a 
Coral 

∗ Organizations which promote interest, provide 
knowledge bases about coral reef survival, and 
promote activities to protect and restore coral 
reefs: 

∗ Coral Triangle Knowledge Network 
∗ Australian Coral Reef Society 
∗ Biosphere Foundation[2] 
∗ Chagos Conservation Trust 
∗ Conservation Society of Pohnpei 
∗ Coral Cay Conservation 
∗ Coral Reef Care 
∗ Coral Reef Alliance (CORAL) Coral Reef Alliance 

(CORAL) 
∗ Coral Reef Targeted Research and Capacity 

Building for Management 
∗ Coral Restoration Foundation 
∗ Coral Triangle Initiative 
∗ Cousteau Society 
∗ Crusoe Reef Society 
∗ CEDAM International 
∗ Earthwatch 
∗ Environmental Defense Fund 
∗ Environmental Solutions International 
∗ Friends of Saba Marine Park 
∗ Global Coral Reef Alliance (GCRA) Global Coral 

Reef Alliance (GCRA) 
∗ Global Coral Reef Monitoring Network[3] 

∗ Great Barrier Reef Marine Park Authority 
∗ Green Fins 
∗ ICRAN Mesoamerican Reef Alliance 
∗ International Coral Reef Initiative (ICRI)[4] 
∗ International Marinelife Alliance 
∗ International Society for Reef Studies 
∗ Intercoast Network 
∗ Japanese Coral Reef Society [5] 
∗ Kosrae Conservation and Safety Organization 
∗ Marine Conservation Group 
∗ Marine Conservation Society 
∗ Mesoamerican Reef Tourism Initiative (MARTI) 
∗ NSF Moorea Coral Reef Long-term Ecological 

Research site[6] 
∗ Nature Conservancy 
∗ Ocean Voice International 
∗ Project AWARE 
∗ Planetary Coral Reef Foundation[7] 
∗ Practical Action[8] 
∗ Project Reefkeeper 
∗ ReefBase 
∗ Reef Check 
∗ Reef Relief[9] 
∗ Reefwatch 
∗ Save Our Seas Foundation[10] 
∗ Seacology 
∗ Seamarc Pvt. Ltd.[11] 
∗ SECORE 
∗ Singapore Underwater Federation 
∗ Society for Andaman and Nicobar Ecology 
∗ Tubbataha Foundation 
∗ Wildlife Conservation International 
∗ WWF 

 

https://web.archive.org/web/20080516071952/http:/www.coralcay.org/expeditions/marine/fj1/
https://en.wikipedia.org/wiki/Counterpart_International
https://en.wikipedia.org/wiki/Coral_reef_organizations
http://www.nova.edu/ncri
https://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Coral_Reef_Conservation_Program&action=edit&redlink=1
https://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Coral_Reef_Conservation_Program&action=edit&redlink=1
https://en.wikipedia.org/wiki/Reef_Ball
https://web.archive.org/web/20080820193233/http:/www.fspi.org.fj/programs.htm
https://en.wikipedia.org/w/index.php?title=WorldFishCenter&action=edit&redlink=1
https://en.wikipedia.org/wiki/Mariculture
https://en.wikipedia.org/wiki/Organisms
https://en.wikipedia.org/wiki/Tridacnidae
http://www.coralrestoration.org/
http://www.coralrestoration.org/
http://www.ctknetwork.org/
https://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Australian_Coral_Reef_Society&action=edit&redlink=1
https://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Biosphere_Foundation&action=edit&redlink=1
https://en.wikipedia.org/wiki/Coral_reef_organizations
https://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Chagos_Conservation_Trust&action=edit&redlink=1
https://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Conservation_Society_of_Pohnpei&action=edit&redlink=1
https://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Coral_Cay_Conservation&action=edit&redlink=1
https://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Coral_Reef_Care&action=edit&redlink=1
https://en.wikipedia.org/wiki/Coral_Reef_Alliance
http://www.coral.org/
http://www.coral.org/
https://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Coral_Reef_Targeted_Research_and_Capacity_Building_for_Management&action=edit&redlink=1
https://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Coral_Reef_Targeted_Research_and_Capacity_Building_for_Management&action=edit&redlink=1
https://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Coral_Restoration_Foundation&action=edit&redlink=1
https://en.wikipedia.org/wiki/Coral_Triangle_Initiative
https://en.wikipedia.org/wiki/Cousteau_Society
https://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Crusoe_Reef_Society&action=edit&redlink=1
https://en.wikipedia.org/w/index.php?title=CEDAM_International&action=edit&redlink=1
https://en.wikipedia.org/wiki/Earthwatch_Institute
https://en.wikipedia.org/wiki/Environmental_Defense_Fund
https://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Environmental_Solutions_International&action=edit&redlink=1
https://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Friends_of_Saba_Marine_Park&action=edit&redlink=1
https://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Global_Coral_Reef_Alliance&action=edit&redlink=1
http://globalcoral.org/
http://globalcoral.org/
https://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Global_Coral_Reef_Monitoring_Network&action=edit&redlink=1
https://en.wikipedia.org/wiki/Coral_reef_organizations
https://en.wikipedia.org/wiki/Great_Barrier_Reef_Marine_Park_Authority
https://en.wikipedia.org/wiki/Green_Fins
https://en.wikipedia.org/w/index.php?title=ICRAN_Mesoamerican_Reef_Alliance&action=edit&redlink=1
https://en.wikipedia.org/w/index.php?title=International_Coral_Reef_Initiative_(ICRI)&action=edit&redlink=1
https://en.wikipedia.org/wiki/Coral_reef_organizations
https://en.wikipedia.org/wiki/International_Marinelife_Alliance
https://en.wikipedia.org/wiki/International_Society_for_Reef_Studies
https://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Intercoast_Network&action=edit&redlink=1
https://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Japanese_Coral_Reef_Society&action=edit&redlink=1
https://en.wikipedia.org/wiki/Coral_reef_organizations
https://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Kosrae_Conservation_and_Safety_Organization&action=edit&redlink=1
https://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Marine_Conservation_Group&action=edit&redlink=1
https://en.wikipedia.org/wiki/Marine_Conservation_Society
https://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Mesoamerican_Reef_Tourism_Initiative&action=edit&redlink=1
https://en.wikipedia.org/w/index.php?title=NSF_Moorea_Coral_Reef_Long-term_Ecological_Research_site&action=edit&redlink=1
https://en.wikipedia.org/w/index.php?title=NSF_Moorea_Coral_Reef_Long-term_Ecological_Research_site&action=edit&redlink=1
https://en.wikipedia.org/wiki/Coral_reef_organizations
https://en.wikipedia.org/wiki/Nature_Conservancy
https://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Ocean_Voice_International&action=edit&redlink=1
https://en.wikipedia.org/wiki/Project_AWARE
https://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Planetary_Coral_Reef_Foundation&action=edit&redlink=1
https://en.wikipedia.org/wiki/Coral_reef_organizations
https://en.wikipedia.org/wiki/Practical_Action
https://en.wikipedia.org/wiki/Coral_reef_organizations
https://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Project_Reefkeeper&action=edit&redlink=1
https://en.wikipedia.org/w/index.php?title=ReefBase&action=edit&redlink=1
https://en.wikipedia.org/wiki/Reef_Check
https://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Reef_Relief&action=edit&redlink=1
https://en.wikipedia.org/wiki/Coral_reef_organizations
https://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Reefwatch&action=edit&redlink=1
https://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Save_Our_Seas_Foundation&action=edit&redlink=1
https://en.wikipedia.org/wiki/Coral_reef_organizations
https://en.wikipedia.org/wiki/Seacology
https://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Seamarc_Pvt._Ltd.&action=edit&redlink=1
https://en.wikipedia.org/wiki/Coral_reef_organizations
https://en.wikipedia.org/wiki/SECORE
https://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Singapore_Underwater_Federation&action=edit&redlink=1
https://en.wikipedia.org/wiki/Society_for_Andaman_and_Nicobar_Ecology
https://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Tubbataha_Foundation&action=edit&redlink=1
https://en.wikipedia.org/wiki/Wildlife_Conservation_International
https://en.wikipedia.org/wiki/World_Wide_Fund_for_Nature


Mulțumesc pentru atenție!  



Modulul 5-Anexa 2a – Erori în prezentarea pe diapozitive individuale 

Diapozitivul 1 - Font ilizibil. Sfat: încercați să utilizați un singur font. 

Diapozitivul 2 - Prea multe semne de întrebare. Textul este invizibil pe fundalul fotografiei. Sfat: 
utilizați o altă culoare. 

Diapozitivul 3 - O parte din text dispare pe un fundal alb. Sfat: deplasați textul astfel încât toate 
cuvintele să fie clar vizibile. 

Diapozitivul 4 - Dimensiuni diferite ale fonturilor, în primul caz cu litere mici, în al doilea cu 
majuscule, apoi din nou cu litere mici. Dimensiuni diferite ale fotografiilor. Nu folosiți emoticoane pe 
un diapozitiv care abordează subiecte serioase. 

Diapozitivul 5 - Aspect diferit al fundalului față de alte diapozitive. Sfat: Încercați să creați un fundal 
consistent. 

Diapozitivul 6 - Trebuie să folosiți un alt format pentru diapozitiv, astfel încât să se poată vedea 
numele organizațiilor. De asemenea, îl puteți împărți în 2 diapozitive. 

Diapozitivul 7 – Nu există greșeli.  

 

 





MODULUL 5 

IT CONTEAZĂ – ALFABETIZARE DIGITALĂ PENTRU ÎNCEPĂTORI   



Word 



Prezentare generală: 

• Care sunt comenzile rapide? 
• Exemple de comenzi rapide din tastatură 

utilizate cel mai frecvent. 
• Temă: potriviți comenzile rapide cu definițiile 

potrivite. 



Ce sunt „comenzile rapideˮ? 
• Comenzi rapide sunt combinații de 2 sau mai 

multe taste prin care se efectuează operații 
specifice pentru a accelera munca. Programe 
diferite au comenzi rapide din tastatură 
diferite. În această prezentare, le vom vedea pe 
cele mai folosite comenzi rapide din tastatură 
în Microsoft Word. 



Ctrl + A 

• Ctrl + A – selectează tot 
• Această comandă rapidă vă permite să selectați 

tot textul dintr-un document 
• Vă veți da seama că ați utilizat-o corect când 

textul este evidențiat 
 
 
 



Ctrl + A  



Ctrl + C 
• Ctrl + C – copiază 
• Cu această comandă rapidă puteți copia rapid 

textul selectat 
• Pentru a o folosi, selectați textul pe care doriți 

să îl copiați și apoi utilizați comanda rapidă 
Ctrl + C 



Ctrl + V 

• Ctrl + V – lipește 
• Utilizând această comandă rapidă, puteți lipi 

textul copiat anterior 
• Folosind-o împreună cu comanda Ctrl + C, 

poți copia și lipi o bucată de text 



Ctrl + C 

• Highlight the text and press 
Ctrl + C 
 
 

Ctrl + V 

• Select the place where you 
want to paste the text and 
press Ctrl + V 
 
 



Ctrl + S 
• Ctrl + S – salvează 
• Puteți utiliza această comandă rapidă atunci 

când doriți să salvați rapid fișierul 
• Când salvați fișierul pentru prima dată, va 

trebui să alegeți locul unde să îl salvați 
(desktop, documente etc.) 



Ctrl + Z 

• Ctrl + Z – anulează 
• Folosind această comandă rapidă, veți putea 

anula ultimele modificări făcute în document 
 



Ctrl + B 

• Ctrl + B – îngroașă 
• Această scurtătură este utilizată atunci când 

doriți să scrieți cu litere îngroșate 
 



Ctrl + I 

• Ctrl + I – italic 
• Această comandă rapidă este utilizată atunci 

când doriți să scrieți cu caractere cursive  
 



Ctrl + U 

• Ctrl + U – subliniază 
• Această comandă rapidă din tastatură este 

utilizată atunci când doriți să subliniați o 
bucată de text 



Ctrl + E 

• Ctrl + E – centrează textul 
• Folosind această comandă rapidă, mutăm 

textul în centrul ecranului 
 



Ctrl + P 

• Ctrl + P – imprimă 
• Această comandă rapidă este utilizată atunci 

când doriți să imprimați textul 



Temă: potriviți comenzile rapide cu 
definițiile potrivite pentru fiecare 

 



Bibliografie: 

• https://support.office.com/en-
us/article/keyboard-shortcuts-for-microsoft-
word-on-windows-95ef89dd-7142-4b50-afb2-
f762f663ceb2 

• https://www.computerhope.com/shortcut/word.
htm 
 

https://support.office.com/en-us/article/keyboard-shortcuts-for-microsoft-word-on-windows-95ef89dd-7142-4b50-afb2-f762f663ceb2
https://support.office.com/en-us/article/keyboard-shortcuts-for-microsoft-word-on-windows-95ef89dd-7142-4b50-afb2-f762f663ceb2
https://support.office.com/en-us/article/keyboard-shortcuts-for-microsoft-word-on-windows-95ef89dd-7142-4b50-afb2-f762f663ceb2
https://support.office.com/en-us/article/keyboard-shortcuts-for-microsoft-word-on-windows-95ef89dd-7142-4b50-afb2-f762f663ceb2
https://www.computerhope.com/shortcut/word.htm
https://www.computerhope.com/shortcut/word.htm




Anexa 3a_Comenzi rapide_Word 
 

Ctrl + A        Anulează  

Ctrl + C        Litere îngroșate 

Ctrl + V        Lipește 

Ctrl + S        Selectează tot 

Ctrl + Z        Salvează  

Ctrl + B        Subliniază  

Ctrl + I        Centrează text  

Ctrl + U        Copiază 

Ctrl + E        Împrimă 

Ctrl + P        Litere cursive 

 





MODULUL 5 

IT CONTEAZĂ – ALFABETIZARE DIGITALĂ PENTRU ÎNCEPĂTORI   



  
Căutarea pe internet 

 



Prezentare generală: 
• Exercițiul 1: Descrieți motorul dvs. de căutare. 
• Pro și contra: 

– Google 
– Yahoo 
– Bing 
– DuckDuckGo 

• Cum să căutați în mod eficient pe internet.  
 



Exercițiul 1: Descrieți motorul dvs. 
de căutare 

1. Căutați informații despre browserul dvs. (argumente pro și contra) 
 

2. Exemple de caracteristici: 
a) Siguranță 
b) Aspect 
c) Viteza de căutare 
d) Număr de rezultate găsite 
e) Funcționare intuitivă 
f) Ajută la formularea conținutului de interogare 
g) Politica de confidentialitate 
h) Versiune mobilă disponibilă 
i) Altele (când a fost fondat, de către cine etc.) 

 
3. Notați caracteristicile pe foaia primită 

 



Exercițiul 1: Descrieți motorul dvs. 
de căutare. 
4. Fiecare grup își prezintă rezultatele 

 
5. Alegeți pe cel mai bun 

 



Cum să căutați în mod eficient pe 
internet – GOOGLE  
• Un scurt ghid despre 

modul de utilizare al 
resurselor celui mai 
popular motor de 
căutare - Google. 
 



Cum să găsiți informații mai 
precise? 

Utilizați operatorii de căutare Google! 



Operatori de căutare Google 
populari 

• Dacă căutați o expresie care să conțină câteva cuvinte, utilizați 
ghilimelele (exemplu: “mic dejun englezesc”); 
 

• Dacă căutați un cuvânt care are multe înțelesuri diferite, puneți 
o „-ˮ în fața semnificației pe care doriți să o săriți (exemplu: 
Chinatown - film); 
 

• Dacă doriți să limitați căutarea, la un anumit domeniu, trebuie 
să utilizați operatorul - „site:ˮ (exemplu:decent site:cwep.eu); 
 



Operatori de căutare Google 
populari 

• Operatorul „filetype:ˮ vă permite să căutați fișiere într-un format 
specific, de ex. PDF, puteți să-l combinați cu un alt operator, de ex. 
„site:ˮ pentru a mări precizia căutării (exemplu: site:cwep.eu 
filetype:pdf); 
 

• Operatorul „define:ˮ vă permite să căutați o definiție a unui cuvânt 
sau a unei fraze (exemplu: define:incalzirea globala) 
 

• Ultimul operator prezentat aici este „vremeaˮ și este proiectat să 
arate vremea curentă (exemplu: vremea: Rzeszow) 
 



Operatori de căutare Google 
populari 

• Dacă sunteți interesat de subiectul operatorilor 
și de căutarea profesională în Google, în 
pagina de mai jos puteți găsi multe altele: 

• https://ahrefs.com/blog/google-advanced-
search-operators/ 
 



Bibliografie: 
• https://ahrefs.com/blog/google-advanced-search-

operators/ 
 

• https://mobirank.pl/2015/03/29/jak-skutecznie-
wyszukiwac-w-google/ 
 

• https://mobiletry.com/blog/jak-wyszukiwac-informacje-
w-google 
 

https://ahrefs.com/blog/google-advanced-search-operators/
https://ahrefs.com/blog/google-advanced-search-operators/
https://mobirank.pl/2015/03/29/jak-skutecznie-wyszukiwac-w-google/
https://mobirank.pl/2015/03/29/jak-skutecznie-wyszukiwac-w-google/
https://mobiletry.com/blog/jak-wyszukiwac-informacje-w-google
https://mobiletry.com/blog/jak-wyszukiwac-informacje-w-google
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MODULUL 5 

IT CONTEAZĂ – ALFABETIZARE DIGITALĂ PENTRU ÎNCEPĂTORI  



Siguranța internetului 



Prezentare generală: 

• Exercițiul l: Ce informații le fac publice? 
• Care sunt amenințările internetului? 
• Discuție 



Exercițiul 1: Ce informații le fac 
publice? 

• Scrieți pe foi: 
 
– Fotografia pe care ați pus-o recent pe rețelele 

sociale 
 

– Ce informații publice furnizați? 



Dacă aceste informații ar fi fost 
aici? 



 
Care sunt amenințările internetului? 

 
• Virus de calculator 
• Parola salvată în browser 
• Hărțuire 
• Hackeri 
• Furtul de informații personale 

 



Cum puteți crește securitatea 
online? 

• Păstrați software-ul actualizat 
• Instalați un program antivirus 
• Nu faceți publice datele confidențiale 
• Utilizați parole dificile, lipsite de sens 

 
 



Discuție  

Ce ar trebui să schimb în 
comportamentul meu online pentru a 

fi mai în siguranță? 



Bibliografie: 

• https://www.komputerswiat.pl/artykuly/redakc
yjne/20-najwiekszych-zagrozen-
internetowych-poznaj-je/kbke4kb 
 

https://www.komputerswiat.pl/artykuly/redakcyjne/20-najwiekszych-zagrozen-internetowych-poznaj-je/kbke4kb
https://www.komputerswiat.pl/artykuly/redakcyjne/20-najwiekszych-zagrozen-internetowych-poznaj-je/kbke4kb
https://www.komputerswiat.pl/artykuly/redakcyjne/20-najwiekszych-zagrozen-internetowych-poznaj-je/kbke4kb
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MODULUL 5 – ANEXA 6.  TEST FINAL 

 

Acesta este un test care evaluează cunoștințele dobândite în acest modul. Acesta este un test 
cu opțiuni de răspuns multiple. Mult noroc! 

 

TEST: 

1. Browserul web este: 
a. Firefox 
b. Google Chrome 
c. Excel 
d. PowerPoint 

2. Bing, Yahoo, Google sunt exemple de: 
a. Motoare de căutare 
b. Browsere web 
c. Produse Microsoft Office  
d. Jocuri 

3. Este sigur să descărcați fișiere de pe Internet fără a cunoaște sursa originii lor? 
a. Da 
b. Nu 

4. Ce comandă rapidă veți folosi dacă doriți să copiați ceva? 
a. CTRL + V 
b. CTRL + A 
c. CTRL + C 
d. Alt + F4 

5. Cum se creează o literă mare în Microsoft Word? 
a. Trebuie să apasați tasta Caps Lock 
b. Trebuie să folosiți tasta Shift 
c. Trebuie să folosiți tasta Alt 
d. Nu se pot crea litere mari în Word 

6. Stăpânirea Microsoft Word vă va permite să creați: 
a. CV 
b. Prezentare 
c. Text pentru carte 
d. Document cu text 

7. În ce profesie veți întâlni cu siguranță folosirea Microsoft Excel? 
a. Lucrător de birou 
b. Însoțitoare de zbor 
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c. Analist de afaceri 
d. Lucrător în construcții 

 
8. Ce format au fișierele Microsoft Excel? 

a. xlsx 
b. docx 
c. xls 
d. pptx 

9. PowerPoint este un program pentru: 
a. Învățarea programării 
b. Crearea de documente cu text 
c. Crearea de programări 
d. Traducere de cuvinte 

10. Puteți crea o prezentare utilizând 
a. Emaze 
b. Prezi 
c. PowerPoint 
d. Excel 

11. Puteți să comunicați prin internet utilizând: 
a. Messenger 
b. Skype 
c. Word 
d. Excel 

12. Care frază definește diferite tipuri de programe utilizate pentru a opera pe calculator și 
dispozitivele aferente: 

a. Hardware 
b. Software 
c. Windows 
d. Microsoft Word 

13. Pentru a fi mai în siguranță în internet, ar trebui: 
a. Să aveți programe / aplicații actualizate 
b. Să aveți un antivirus 
c. Să folosiți parole simple pe care vi le puteți aminti, de exemplu: numele dvs. + 

data nașterii sau numele câinelui dvs. 
d. Să nu deschideți e-mailuri cu origine necunoscută. 
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RĂSPUNSURI 
1. a,b 

2. a 

3. b 

4. c 

5. a,b 

6. a,d 

7. a,c 

8. a,c 

9. c 

10. a,b,c 

11. a,b 

12. b 

13. a,b,d 
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