


Prin acest proiect se va realiza o fluidizare a comunicării electronice cu Consiliul Judeţean şi alte 
autorităţi administrative din judeţ şi se vor reduce considerabil cheltuielile de transmitere prin 
poştă a unor documente.

În condiţiile realităţilor socio-economice contemporane, ale sporirii şi diversificării serviciilor 
publice destinate satisfacerii nevoilor cetăţenilor, problemele comunicării tind să devină din ce în 
ce mai diversificate şi mai variate. 
Sistemul de comunicare necesită utilizarea unor forme variate de informare precum şi a unor 
metode de implicare a beneficiarilor finali, cetăţenii, în utilizarea acestora, cu scopul de a provoca o 
serie de modificări ale mentalităţilor şi obiceiurilor de comunicare cu partenerii publici. Prin politica 
de comunicare practicată, instituţia urmăreşte promovarea activităţilor şi serviciilor sale, dar şi 
feed back-ul  partenerilor sociali. De nenumărate ori administraţiile publice trebuie să găsească 
metodele adecvate prin care, reinventându-se, să  poată asigura implicarea interactivă a cetăţenilor 
în luarea deciziilor. Acesta a fost scopul pentru care a fost depus, implementat şi susţinut un 
astfel de proiect. În interiorul instituţiei, reproiectarea sistemului managerial al domeniului IT a 
însemnat configurarea  unei infrastructuri TIC moderne şi performante, care să permită rularea 
în condiţii optime a mecanismelor existente, creşterea nivelului de securitate a datelor, precum 
şi perfecţionarea personalului în aplicarea unor metode de lucru avansate,  precum semnătura 
electronică şi căsuţele securizate de email.

„Eficienţă Administrativă prin e - Comunicare la nivelul Consiliului Judeţean Giurgiu” – E.A.e-C. 
GIURGIU, cod SMIS 11212, reprezintă un prim pas în procesul de implementare a unui sistem 
de politici publice la nivel judeţean, prin introducerea de noi instrumente suport pentru un 
management bazat pe performanţă. Aceasta se reflectă atât din perspectiva tehnicilor inovatoare 
de comunicare, menite să sprijine un proces decizional eficient cât şi să îmbunătăţească din punct 
de vedere calitativ serviciile publice livrate către clientul cetăţean, printr-o continuare, la un alt 
nivel de reformă, modernizare şi creştere a capacităţii instituţionale, a unui alt proiect implementat 
la nivelul celor două instituţii  cu asistenţă financiară din Fondul Social European, în cadrul 
Programului Operaţional Dezvoltarea Capacităţii Administrative 2007-2013, – M.E.S.A.J Giurgiu, cod 
SMIS 2378.
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Pornind de la prevederile “Strategiei de 
la Lisabona”, conform căreia capacitatea 
administrativă și instituţională eficace 
reprezintă cheia unei bune guvernări 
și, luând în considerare percepţia 
opiniei publice din România, reiese 
faptul că, la nivelul administraţiei 
publice românești, ne confruntăm cu 
o problemă majoră, și anume, aceea a 
slabei eficacităţi instituţionale, îmbinată 
cu o slabă coerenţă a principiilor unui 
management orientat pe performanţă 
și a unei valori adăugate a serviciilor 
publice furnizate („value for money”).

Un rol important în acest proces îl are 
comunicarea utilizată ca și instrument 
pentru obţinerea transparenţei actului 
administrativ, ca o precondiţie necesară 
creșterii gradului de performanţă 
al unui management orientat pe 
performanţă, dar și ca indicator de 
măsurare deopotrivă a gradului 
de satisfacţie a „clienţilor” actului 
administrativ, respectiv societatea 
civilă privită ca un tot unitar, cât și a 
gradului de performanţă al coerenţei 
între interacţiunile de reglementare 
Administraţie Publică - Societatea Civilă 
-  sectorul I.M.M.

Județul Giurgiu, prin Consiliul Judeţean 
Giurgiu, este una dintre unitățile 
administrativ teritoriale care au 
răspuns acestei provocări de reformă 
și modernizare administrativă, printr-o 
coroborare a realităţilor naţionale cu 
avantajele financiare și de know how-
ul oferit de statutul de Stat Membru al 
Uniunii Europene.

Proiectul „Eficienţă Administrativă prin 
e-Comunicare la nivelul Consiliului 
Judeţean Giurgiu” – E.A.e-C. GIURGIU 
cod SMIS 11212, implementat în 
parteneriat cu Instituţia Prefectului – 
Judeţul Giurgiu – a urmărit corelarea 
într-o viziune tridimensională a 
prevederilor statuate prin cadrul 
normativ în vigoare, la nivel local, 
naţional și european, în vederea 
îndeplinirii obiectivului sectorial de 
creare a unei administraţii publice mai 
eficiente și mai eficace în beneficiul 
socio-economic al societăţii românești, 
printr-o îmbunătăţire a calităţii și 
eficienţei serviciilor publice furnizate 
către clientul actului administrativ: 
cetăţeni, sectorul I.M.M, societatea civilă 
în întregul ei.

Prefață Implementarea de instrumente moderne de management la nivelul sistemu-
lui administrativ românesc apare ca o dublă provocare, într-un context în care 
autorităţile publice trebuie să răspundă nevoilor „clienţilor” actului administra-
tiv, respectiv societatea civilă privită ca un tot unitar, printr-o abordare multi-
criterială: management orientat pe performanţă, valoare adăugată („value for 
money”). 
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„Eficienţă Administrativă prin e - 
Comunicare la nivelul Consiliului 
Judeţean Giurgiu” – E.A.e-C. GIURGIU, 
cod SMIS 11212, constituie o primă 
etapă pilot, în introducerea societăţii 
informaţionale la nivelul Consiliului 
Judeţean Giurgiu și celor 60 de instituţii 
partenere în cadrul proiectului, 
care va fi integrată ulterior într-un 
sistem complex de management de 
document, certificare a informaţiilor ISO 
27 001, și, nu în ultimul rând, integrarea 
unui alt sistem inovativ de comunicare 
între Consiliul Judeţean Giurgiu și 
celelalte autorităţi ale administraţiei 
publice locale la nivelul Judeţului. 

Demararea proiectului, la data de 02 
iunie 2010, cu asistenţă financiară 
din Fondul Social European, în cadrul 
Programului Operaţional Dezvoltarea 
Capacităţii Administrative 2007-2013, 
de către Consiliul Judeţean Giurgiu, 
a reprezentat un proces continuu de 
creare a unei administraţii publice mai 
eficiente și mai eficace în beneficiul 
socio-economic al societăţii românești 
prin utilizarea exemplului propriu.

„Ghidul de e-Comunicare la nivelul 
administraţiei publice” se dorește 
a fi un instrument util atât pentru 
instituţiile publice locale, personalul din 
cadrul acestora, cât și pentru cetăţeni.

 
Echipa de management a proiectului
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Epoca modernă, dar mai ales secolul 
21, reprezintă un pas major în procesul 
de dezvoltare a comunicării. Conform 
uneia dintre multele definiții care i 
se dau comunicării, acest proces este 
un ansamblu de acțiuni care au în 
comun transmiterea de informații sub 
formă de mesaje, știri, semne, gesturi 
simbolice sau texte scrise, toate aceste 
acțiuni având loc între două persoane. 
Astfel, comunicarea reprezintă o formă 
eficientă de a transmite informații, 
de a te face înțeles și de a face 
înțeles mesajul pe care îl transmiți. 
Comunicarea poate fi catalogată drept 
un proces continuu, ireversibil, care 
se produce atât la nivel verbal, cât și 
gestual. Așa cum explică și definiția, 
orice proces de comunicare trebuie să 
implice măcar doi actori, emițătorul, 
respectiv receptorul.

La acești doi actori pot fi adăugați 
alți doi, canalul și informația, care se 
interpun între emițător și receptor. 
Procesul de transmitere a informației 
poate fi astfel extins, lăsând loc 
informației în sens invers (feedback). 
Acest lucru este necesar deoarece 
comunicarea se realizează în vederea 
obținerii unui răspuns și al unui efect. 

Comunicarea transmite inevitabil 
informații noi, idei, păreri, de la un 
individ la altul, de la un grup la altul. 
Conform dicționarului enciclopedic, 
comunicarea este tradusă cu ajutorul 

cuvintelor înștiințare, știre, veste.

Mesajul este unitatea de bază a 
comunicării și poate fi alcătuit din 
cuvinte scrise sau rostite, imagini 
vizuale, muzică, zgomote, semne, 
simboluri, culori, gesturi etc. Suportul 
fizic al mesajului este oferit de canal, 
care îl distribuție, iar originalitatea 
mesajului este dată de informație. 
Efectele comunicării pot fi: cognitive, 
afective sau comportamentale, iar 
finalul comunicării are loc atunci când 
răspunsul este returnat la emițător.

Dicționarul explicativ al limbii române 
definește cuvântul “comunicare“ care 
este similar cu “a face cunoscut“, “a da 
de știre“, “a informa“, “a spune“.

Informația poate fi transmisă pe mai 
multe canale: 

•	 tehnologice: telefoane, 
casetofoane, computere, video, 
pagere, radio;

•	 scrise: scrisori, rapoarte, afișiere, 
memo-uri, formulare, cărți, reviste, 
ziare;

•	 directe: conversații, interviuri, 
întâlniri, prezentări, cursuri, 
lecturi.

Printre mijloacele tehnice care pot veni 
în sprijinul procesului de comunicare 
menționăm: telefonul, calculatorul, 
faxul, telexul, e-mail-ul, Internetul, 
mijloacele audio-video.

Capitolul 1

Ce este  
comunicarea?
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Instituțiile publice au folosit, de-a 
lungul vremii, toate canalele 
de comunicare, ultimul secol 
fiind dominat de comunicarea 
electronică, ce facilitează accesul la 
informații, în special la comunicarea 
interinstituțională. Instituțiile 
românești, dar mai ales cele europene, 
cunosc o dezvoltare a mediului on-line, 
al principiilor privind e-comunicarea.

Ce este e-comunicarea?
Comunicarea electronică se diferențiază 
de comunicarea clasică prin modul de 
transmitere a mesajului. Dacă în mod 
tradițional comunicarea se face între 
emițător și receptor în mod direct, 
comunicarea electronică se poate 
realiza între un emițător și mai mulți 
receptori folosind diferite modalități 
electronice.

Comunicarea electronică a creat o nouă 
formă de comunicare, metode noi ce 
crează posibilitatea de a transmite 
mesaje instant, fără a ține cont de 
barierele distanței. În mare parte, 
comunicarea electronică se realizează 
cu ajutorul Internetului, dar și cu 
ajutorul altor mijloace tehnologice 
electronice - telefonul, faxul, telexul, 
pagere, etc.

Comunicarea electronică cunoaște 
și a cunoscut un ritm accelerat 

de dezvoltare. În 1997, numărul 
utilizatorilor de Internet din toată 
lumea se ridica la 100 de milioane 
de persoane. Datorită dorinței de 
comunicare a omului, comunicarea 
electronică s-a dezvoltat de la simpla 
scrisoare care ajungea cu greu la 
destinatar și uneori prea târziu, la 
scrisoarea electronică, cunoscută ca 
e-mail. Pentru a transmite o scrisoare 
erau folosite diferite modalități - soli, 
curieri, poștalion, corăbii, tren, avion. 
Apoi au apărut telegraful și telefonul, 
însă aceste variante presupuneau 
costuri suplimentare și nu erau la 
îndemâna tuturor. În urmă cu peste 35 
de ani a apărut poșta electronică, iar 
Internetul a schimbat radical modul în 
care oamenii comunică între ei. Astăzi, 
majoritatea mesajelor se transmit cu 
ajutorul Internetului. 

În instituțiile publice din România, 
comunicarea electronică se află încă 
în procesul de dezvoltare. Fondurile 
europene pentru dezvoltarea și 
modernizarea administrației publice 
au ajutat însă prefecturile și primăriile 
din România și din Uniunea Europeană 
să-și modernizeze serviciile oferite 
cetățenilor de către angajați. Printre 
proiectele dezvoltate de diferite 
instituții publice din România se află și 
cel implementat de Consiliul Județean 
Giurgiu - „Eficienţa Administrativă prin 
e-Comunicare la nivelul Consiliului 
Județean Giurgiu”.
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Proiectul ajută cele 60 de instituţii 
partenere, primării din judeţul Giurgiu, 
instituţii subordonate Consiliului 
Judeţean, Instituţiei Prefectului 
Judeţului,  să comunice eficient, în timp 
real și cu costuri minime, cu ajutorul 
unei platforme electronice, atât la 
nivel intrainstituţional, cât și la nivel 
interinstituţional. Noul instrument 
de management administrativ are ca 
scop îmbunătăţirea și eficientizarea 
comunicării comunităţilor din judeţ și 
eficientizarea administraţiei publice. 
Proiectul este cofinanţat din Fondul 
Social European prin Programul 
Operaţional Dezvoltarea Capacităţii 
Administrative 2007-2013.

Funcţionarii din județul Giurgiu care 
folosesc noua metodă de lucru vor 
putea să gestioneze mai bine circuitul 
documentelor în instituţia publică în 
care lucrează și vor putea transmite 
informaţiile mai ușor celor care le 
solicită. Pentru aceștia, Consiliul 
Județean a editat și difuzat „Ghidul de 
e-Comunicare la nivelul administraţiei 
publice”.

Conceptul de 
e-comunicare la nivelul 
instituțiilor publice
În urmă cu câțiva ani, implementarea 
comunicării electronice în administrația 

publică era doar o idee, însă odată 
cu aderarea României la Uniunea 
Europeană, funcționarii publici au 
învățat să comunice într-un nou 
mod. Primii pași în implementarea 
conceptului de comunicare electronică 
au fost deja făcuți de către Guvernul 
României și de câteva administrații 
publice românești. Folosirea 
Internetului în comunicarea dintre stat 
și cetățeni reprezintă o condiție pentru 
dezvoltatea societății informaționale. 
Astfel, funcționarii din administrația 
publică au și vor avea în continuare 
nevoie să integreze în munca 
administrativă și de birou tehnicile 
moderne de comunicare în scopul 
creșterii calității serviciilor pe care le 
oferă cetățenilor.

Comunicarea electronică oferă 
nenumărate avantaje, începând de 
la diseminarea rapidă și sigură a 
informațiilor către o masă mare de 
receptori, în cazul de față cetățeni 
și funcționari publici, și până la 
scutirea unor costuri substanțiale. 
E-comunicarea scurtează procesul 
administrativ, timpul pierdut la 
chioșcurile din cadrul birourilor 
administrațiilor locale și degrevarea 
funcționarilor publici de o serie de 
activități de rutină.

Administrația prin e-comunicare oferă 
funcționarilor eficiență în gesionarea 
contractelor și problematicilor 
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instituționale, dar și în comunicarea 
direct cu cetățenii și cu ceilalți 
funcționari. 

Informatizarea instituțiilor are un rol 
important în procesul de comunicare. 
Dezvoltarea sistemului informatic 
de e-administraţie va redefini relația 
dintre cetățean și administrația 
publică sau între mediul de afaceri și 
administraţia publică, dar și în interiorul 
administrațiilor publice. Astfel, accesul 
la serviciile și informațiile publice vor fi 
facilitate prin intermediul tehnologiei 
informaţiei.

Tipologia instrumentelor 
pentru e-comunicare - 
definiţii și avantaje
Internetul a fost la început o simplă 
rețea de calculatoare, însă în secolul 
21 a devenit cel mai eficient mijloc de 
comunicare. În România, Internetul 
a pătruns în anii 70 când au apărut 
primele linii de transmitere de date. 

Internetul ușurează serviciile de 
comunicare a datelor la nivel mondial. 
Utilizând Internetul se pot transfera 
fișiere, indiferent de distanța care 
desparte destinatarii. Cu ajutorul 
Internetului se poate folosi poșta 
electronică (e-mail) și pot fi schimbate 
informații cu ajutorul grupurilor de 
discuţii. Internetul este cea mai utilizată 

formă de comunicare în două sensuri, 
fără costuri mari și cu eficiență rapidă. 
Browsere web sunt folosite pentru 
accesul la paginile de web și sunt 
elemente generale de interfaţă ale 
Internetului. 

Website-uri
Website-ul adună la un loc mai multe 
pagini de Internet care conțin texte, 
imagini fixe și animații. Website-urile 
pot fi create de către o organizație, o 
persoană particulară sau de instituții 
publice - primării, prefecturi, consilii 
generale și locale. Utilizatorii accesează 
un website în căutarea unor informații 
sau pentru a face cumpărături 
online. De asemenea, website-urile 
reprezintă un mijloc rapid și eficient de 
comunicare. 

Website-urile se pot clasifica în funcție 
de subiectul de activitate sau conținutul 
pe care îl au. Din punct de vedere 
tehnologic un website poate fi alcătuit 
din orice tipuri de date și informații 
statice, camere de discuții, produse și 
servicii de vânzare, anunțuri, formulare 
de completat online, sunete digitalizate, 
clipuri video, imagini statice și animate, 
efecte speciale, meniuri dinamice 
și multe altele. În funcție de temă, 
un website poate fi: un blog, portal 
web, catalog web, magazin virtual, 
bancă, universitate virtuală, bibliotecă, 
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enciclopedie virtuală, revistă web, ziar 
web și aproape orice altceva. 

Website-urile pot fi folosite și de 
către administrațiile publice, fiind un 
instrument util pentru promovarea 
activității și pentru rezolvarea 
problemelor cetățenilor. 

De la dezvoltarea Internetului, 
toate marile instituții, indiferent de 
domeniul în care activează, s-au folosit 
de website-uri pentru a-și promova 
activitatea și serviciile online. Din punct 
de vedere tehnic, website-ul este o 
adresă de Internet - www.numefirma.
com/.ro/.org/ - care este gestionată de 
un furnizor de servicii de găzduire web. 
Pagina de Internet asigură prezența 
online 24 de ore, 7 zile pe săptămână, 
clienții și funcționarii având acces non-
stop la informațiile postate pe website-
ul respectiv.

E-mail
Serviciul de e-mail (electronic mail/
poșta electronică) este alături de 
serviciul de web unul dintre cele 
mai utilizate servicii Internet. Este o 
modalitate simplă și ieftină de a păstra 
legătura cu persoanele din reţeaua 
proprie, dar și cu oameni din afara ei. 
Dacă în mod tradițional, instituțiile 
publice foloseau oficiul poștal pentru 
a trimite o scrisoare, un document sau 
un răspuns la petiţiile cetăţenilor, astăzi, 

e-mailul trimite informația instant, în 
mod electronic, fără costuri mari și cu 
eficienţă maximă. 

Pentru a realiza acest lucru este nevoie 
de o adresă de e-mail. Exemplu: nume_
utilizator@nume_domeniu_Internet. 
Majoritatea furnizorilor de servicii 
Internet oferă unul sau mai multe 
conturi de e-mail la înscrierea serviciilor 
de conexiune. Contul de e-mail poate 
fi găzduit pe un server local sau poate 
fi web-based (exemplu - Yahoo!, Gmail, 
Hotmail). În cazul în care este găzduit 
la nivel local, e-mailul poate fi accesat 
numai de la calculatorul conectat la 
serverul local. Cele mai multe conturi de 
e-mail oficiale, în special cele de la locul 
de muncă, sunt de acest tip. În cazul în 
care contul este bazat pe Internet, deci 
web-based, e-mailul poate fi accesat 
de la orice computer cu o conexiune la 
Internet. Trebuie doar cunoscute parola 
și numele de conectare. 

E-mailul reprezintă cea mai utilizată 
și populară aplicație a Internetului. 
Poșta electronică oferă oamenilor 
posibilitatea să trimită și să primească 
instant mesaje, indiferent de localizarea 
geografică sau de fusul orar. Un 
e-mail poate ajunge pe cealaltă parte 
a globului în câteva minute, chiar 
secunde. Prin e-mail se pot transmite 
orice fel de date - video, text, sunet, 
grafică. Un mesaj e-mail este un text, la 
fel ca o scrisoare, care însă mai conține 
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și informații referitoare la destinatar/
destinatari și expeditor.

Avantajele e-mailului sunt: 
confidențialitatea și autentificarea 
originii mesajelor, integritatea legăturii 
în rețea, nerepudierea mesajelor 
prin dovedirea originii, semnatarul 
mesajului neputând nega faptul că a 
trimis acel mesaj.

Semnătura electronică 
Semnătura electronică reprezintă 
un cod criptat, care se obține de la 
Ministerul de Finanțe în urma unei 
solicitări, și este folosit pentru a trimite 
documente confidențiale.  Semnătura 
electronică reprezintă informații în 
format electronic care sunt atașate/
asociate unor documente. 

Semnătura digitală este creată 
special pentru criptarea conținutului 
documentului, folosind o cheie 
criptografică a expeditorului (cheie 
criptografică = o valoare secretă 
folosită de un computer, împreună 
cu un algoritm complex, pentru 
a cifra și descifra mesaje), cheie 
unică atât pentru fișier, cât și pentru 
deţinătorul cheii. Orice modificări aduse 
documentului afectează semnătura, 
oferindu-se astfel, atât integritate, cât 
și autentificare. Folosind acest mod de 
transmitere a mesajelor, funcționarii 
din administrația publică pot transmite 

în siguranță documente confidențiale. 
Certificatul digital este utilizat pentru o 
gamă variată de tranzacţii electronice 
ce include e-mail, comerţul electronic 
sau transferul electronic de fonduri.

Semnătura digitală nu poate fi negată; 
semnatarul documentului nu poate 
pretinde că i-a fost falsificată semnătura 
electronică. Cu alte cuvinte, semnăturile 
digitale permit autentificarea mesajelor 
digitale, asigurând destinatarul 
de identitatea expeditorului și de 
integritatea mesajului.  

O metodă de simplificare a activității 
în administrația publică a constituit-o 
adoptarea documentelor electronice. 
Folosind semnătura electronică 
pentru securizarea documentelor, 
cetățeanul poate completa un singur 
formular electronic, informațiile 
fiind transmise automat fiecărui 
departament guvernamental implicat. 
Comisia Europeană a realizat un 
proiect directivă privind semnătura 
electronică. Recunoașterea oficială a 
semnăturii electronice s-a făcut în 1998 
când președintele SUA, Bill Clinton și 
Primul Ministru al Irlandei, Bertie Ahern, 
au semnat un comunicat comun pe 
Internet folosind semnătura electronică.
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Semnătura electronică 
extinsă
Semnatura electronică extinsă trebuie 
să îndeplinească următoarele condiții:

•	 să fie legată în mod unic de 
semnatar;

•	 să asigure identificarea 
semnatarului;

•	 să fie creată prin mijloace 
controlate exclusiv de semnatar;

•	 să fie legată de documentul 
în forma electronică la care se 
raportează în așa fel încât orice 
modificare a documentului, 
ulterioară semnării, să ducă 
automat la invalidarea semnăturii.

Semnatarul este definit ca fiind 
persoana care deține un dispozitiv 
de creare a semnăturii electronice și 
care acționează fie ca persoana fizică, 
fie ca persoană juridică. Semnătura 
electronică extinsă este singura cu 
valoare legală. Costul unei semnături 
electronice extinse este de aproximativ 
100 de euro și are valabilitate de un an, 
însă se poate reînnoi contra sumei de 
aproximativ 50 de euro. Cei care doresc 
să cumpere dreptul de a folosi o astfel 
de semnătură trebuie să se prezinte 
la Ministerul Finanțelor Publice cu o 
declarație, semnătura electronică fiind 
primită pe loc. 

În ceea ce privește gradul de siguranţă, 
este cea mai sigură metodă de a 
avea un act, un document, pentru că 
un document electronic nu poate fi 
modificat. Domeniile de aplicabilitate 
ale semnăturii extinse sunt: depunerea 
declarațiilor on-line la ANAF, semnarea 
facturilor conform Codului Fiscal, 
semnarea documentelor trimise către 
ONRC pentru înființări de societăți 
comerciale, rapoarte către CNVM, 
raportările către Casele de Sănătate 
(CNAS, CASMB, OPSNAJ, CASMT), 
semnarea mesajelor către alte instituții 
ale statului (SEAP, CSA-CEDAM, BVB), 
semnarea sau criptarea mesajelor 
trimise prin e-mail către parteneri, 
autentificarea în sisteme informatice 
private sau pe domeniul societății. 

Chat
Chat-ul este un grup de discuţie 
deschis pe Internet unde puteţi vorbi 
cu alţi utilizatori în timp real, folosind 
un pseudonim, este un serviciu de 
mesagerie instant. Cu ajutorul chatului, 
mai multe persoane pot discuta în 
același timp, fiecare putând vedea 
în timp real ceea ce au scris ceilalți. 
Grupurile chat sau camerele de chat 
se bazează de obicei pe o temă sau pe 
un grup de vârstă. La nivel mondial 
există mai multe servicii de chat, cel mai 
cunoscut fiind Yahoo! Messenger. Au 
fost dezvoltate și alte programe de chat 
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precum Google Talk, Skype, Windows 
Live Messenger. 

Serviciul de chat se poate folosi 
instalând un program de chat pe 
calculator, sau prin browser, accesând 
pagina de Internet corespunzătoare 
serviciul de chat.

Rețele de socializare
O rețea de socializare este folosită 
de un grup de persoane cu scopuri 
comune, cum ar fi un grup de studenți, 
politicieni, funcționari publici. Cele mai 
utilizate rețele sociale din lume sunt 
Twitter și Facebook, unde utilizatorii 
se pot înscrie și interacționa cu alți 
utilizatori deja înscriși. Aceste rețele 
sociale fac parte din fenomenul relativ 
nou, global, numit Web 2.0. Membrii 
rețelei contribuie activ la colectarea și 
răspândirea informațiilor, în beneficiul 
celorlalţi. Twitter este o platformă care 
permite utilizatorului să trimită mesaje 
scurte, de maxim 140 de caractere, 
către un grup de prieteni.

Avantajele folosirii rețelelor sociale 
sunt: formarea de noi cunoștințe și 
prieteni, răspândirea rapidă a știrilor și 
informațiilor de orice natură. 

Dezavantaje rețelelor sociale: 
dezinformarea - nu se declară explicit 
care e sursa informațiilor sau scopul 
informațiilor. 

Blog
Cuvântul blog provine de la expresia 
engleză „web log”, care se traduce 
jurnal pe Internet. Un blog conține 
articole periodice sau/și cu actualizare 
neîntreruptă, ce au de obicei un 
caracter personal, dar care poate fi 
utilizat și ca interfață a unor website-uri 
instituționale. 

Blogul este un alt instument eficient 
de comunicare pe care se postează 
frecvent însemnări (postări sau articole) 
despre un subiect sau o multitudine de 
subiecte.

În plus, blogul poate oferi feedback 
referitor la subiectele postate. Blogul 
poate fi folosit și pentru a genera 
dezbateri în jurul unor idei sau proiecte. 

Newsletter
Newsletter-ul este o publicație 
electronică periodică, ce cuprinde 
diverse informații dintr-un anumit 
domeniu, care este livrată online, prin 
e-mail, utilizatorilor care s-au abonat 
în prealabil. Scopul unui newsletter 
electronic trebuie să fie relația cu 
publicul țintă și apropierea de scopul 
realizării lui. Newsletter-ul este similar 
unei publicații tipărite, distribuite prin 
poștă, avantajul fiind că este primit 
electronic și că ajunge instant la 
destinatar în orice loc din lume. În plus, 
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nu necesită costuri suplimentare pentru 
tipărire sau pentru distribuție. Numite 
și buletine informative electronice, 
newsletter-ele sunt echivalentul 
versiunii pe suport de hârtie a 
corespondenţei informative. Acestea 
ajung, în acest mod, la un public tot mai 
larg. 

Avantajele newsletter-ului: 

•	 mijloc eficient de promovare și 
comunicare;

•	 rămânerea în contact permanent 
cu abonații și stabilirea unei 
anumite relații cu aceștia;

•	 seriozitate și stabilitate a afacerii 
sau a campaniei promovate. 

Un newsletter trebuie să fie: scurt 
(oamenii duc lipsă de timp), să fie 
solicitat (nu trimite informații abonaților 
care nu au solicitat acest lucru), să 
fie bine organizat (trebuie să conțină 
explicații privind conținutul și mostre 
pentru a lua contact cu informația), să 
trateze subiecte simple, de interes, care 
să fie transmise în mod direct, titlurile 
și subiectele trebuie să fie relevante și 
atractive, să nu lipsească semnătura. 
De asemenea, este necesară analizarea 
atentă a profilului cititorului.  În plus, 
există alte trei puncte importante 
pentru succesul unui newsletter - 
păstrarea legăturii constante cu clienții, 
actualizarea bazei de date și vizibilitatea 
formularului de înscriere la newsletter.

RSS
RSS–ul este o modalitate prin care 
website-ul vine la utilizator, acesta 
având astfel acces la zeci sau sute de 
știri în câteva minute. RSS are rolul de 
a ține utilizatorul la curent cu ultimele 
știri, blog-uri, sau orice alt gen de 
informaţii de pe website-uri care își 
schimbă conţinutul. Fișierele RSS 
constituie rezumate ale website-urilor 
formate în general din principalele 
titluri sau din descrieri pe scurt, iar 
pentru a citi aceste fișiere RSS este 
nevoie de abonare la un program 
care să le citească. La modul general, 
un astfel de program se numește RSS 
Reader (cititor de RSS).

Formatul RSS este utilizat pentru a 
furniza mai ușor titlurile știrilor sau 
informațiilor publicate pe un website, 
însoțite de scurte descrieri și legături 
către paginile corespondente pe 
website.
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Obiectivul general al proiectului este 
acela de a contribui la crearea unei 
administraţii publice mai eficiente 
și mai eficace în beneficiul socio-
economic al societăţii românești. 

Scopul proiectului îl reprezintă 
îmbunătăţirea eficienţei administrative 
la nivelul Consiliului Judeţean Giurgiu 
prin introducerea în practica curentă 
a unui sistem de e-comunicare - 
instrument modern de management 
administrativ.

Beneficiarii proiectului sunt deopotrivă 
funcționarii, dar și cetățenii județului 
Giurgiu, precum și alţi cetăţeni care vor 
beneficia de serviciile publice oferite.

Astfel, în ceea ce privește dezvoltarea 
abilităţilor de comunicare în mediul 
online a funcţionarilor din cadrul 
Consiliului Judeţean Giurgiu, 
demersurile implementate în acest sens 
au vizat:

•	 instruirea a 46 de funcţionari 

publici de conducere, de execuţie 
și personal contractual, care au 
participat la două module de 
training, concretizate în 230 de 
zile de instruire și oferirea a 46 
de certificate cu recunoaștere 
naţională cursanţilor;

•	 participarea a 20 de funcţionari 
publici de conducere, de execuţie 
și personal contractual la „fact 
finding mission”;

•	 instruirea a 100 de utilizatori 
în vederea folosirii semnăturii 
electronice și a 160 de utilizatori 
în vederea folosirii căsuţelor de 
e-mail securizat. 

Implementat pe parcursul unui an (2 
iunie 2010 – 2 iunie 2011), proiectul 
a urmărit, dincolo de atingerea 
unor rezultate palpabile precum 
dotarea consiliului cu echipamente 
IT și instruirea unui anumit număr de 
funcţionari în domeniul e-comunicării, 
și îndeplinirea unor obiective calitative, 

Capitolul 2

Despre 
proiect

Sistem de e-Comunicare la nivelul Consiliului Judeţean 
Giurgiu – un instrument modern de management al 
performanţei 
Județul Giurgiu este una dintre unitățile administrative care au implementat 
un proiect european de îmbunătăţire a eficienţei administrative. Proiectul 
„Eficienţă Administrativă prin e - Comunicare la nivelul Consiliului Judeţean 
Giurgiu” – E.A.e - C. GIURGIU – Cod SMIS: 11212, este implementat în 
parteneriat cu Instituţia Prefectului – Judeţul Giurgiu, Consiliul Judeţean 
Giurgiu și a fost demarat începând cu data de 2 iunie 2010. 
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menite să conducă la eficientizarea 
serviciilor din administraţia publică.
Printre acestea se numără:

•	 îmbunătăţirea gradului de 
performanţă a managementului 
orientat pe rezultat și 
eficientizarea serviciilor publice;

•	 însușirea și introducerea în 
practica curentă a metodelor 
inovative de comunicare ca 
suport pentru procesul decizional;

•	 introducerea de noi instrumente 
de management, moderne, la 
nivelul Consiliului Judeţean 
Giurgiu, practică ce se 
poate multiplica și replica la 
nivelul celorlalte instituţii ale 
administraţiei publice.

Implementarea unui astfel de sistem 
securizat de comunicare electronică, 
atât la nivel intrainstituţional, cât și 
la nivel interinstituţional, are drept 
obiectiv atingerea unui grad de 
performanţă ridicat al îmbunătăţirii 
și eficienţei serviciilor publice, prin 
intermediul garantării și sustenabilităţii 
unui flux comunicaţional securizat, în 
timp util și cu un pronunţat accent pus 
pe „value of money” - din perspectiva 
reducerii costurilor financiare alocate 
per canale și instrumente de cooperare 
administrativă.  Din perspectiva 
procesului de reformă și modernizare 
administrativă, introducerea acestui 
sistem modern de management este 

menit să garanteze sustenabilitatea 
unui management administrativ 
orientat pe rezultat și bazat pe 
performanţă. 

Sistemul asigură Consiliului 
Judeţean Giurgiu și altor 60 de 
instituţii colaboratoare următoarele 
funcţionalităţi:

1. poșta electronică securizată;

2. arhivarea și indexarea tuturor 
mesajelor și documentelor 
primite sau transmise oficial 
de către utilizatorii sistemului: 
informaţiile din mesageria 
electronică sunt depozitate 
în primul rând pe serverul 
de mesagerie electronică MS 
Exchange Servere 2010 Enterprise 
și arhivate simultan în arhiva 
electronică SonaVault de pe 
serverul de arhivare. Arhiva este 
gestionată în sistemul de gestiune 
a bazelor de date MS SQL Server. 
Interfaţa utilizator este gestionată 
cu MS Outlook 2010 și organizată 
cu Clear Context v5;

3. securizarea întregului sistem 
informatic din CJ:

•	 securizarea conexiunii la 
intrarea Internetului în 
instituţie (router securizat 
ASIC, cu funcţionalitatea 
antivirus, antispam, antispy 
etc.);
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•	 securizarea tuturor staţiilor de 
lucru și serverelor sistemului 
cu o soluţie antivirus de tip 
Enterprise (cu consolă de 
administrare și actualizare 
automată);

•	 securizarea mesajelor și 
documentelor prin criptare;

4. autentificarea tuturor 
utilizatorilor producători de 
mesaje și documente care circulă 
în sistem prin certificate digitale și 
semnături electronice .

Sistemul de e-Comunicare include și 
100 de kit-uri de semnătură electronică 
compuse din: certificate digitale 
calificate pentru semnătura electronică 
extinsă și un dispozitiv criptografic 
securizat de creare a semnăturii 
electronice.

Documentului semnat electronic 
îi este asociat o oră și o dată certă, 
care vor garanta că acesta a existat 
într-o anumită formă la un anumit 
moment de timp. Astfel, semnătura 
electronică extinsă este singurul 
reper al autenticităţii unui document 
electronic (opozabil în Justiţie, 
îndeplinind cumulativ următoarele 
condiţii: integritatea, nerepudierea 
și autenticitatea) așa cum prevede 
legislaţia în vigoare. 

Semnătura electronică

•	 asigură integritatea, autenticitatea 
și confidenţialitatea documentelor 
transmise electronic;

•	 permite autentificarea și 
garantează identitatea persoanei 
în sensul Legii nr.455/2001 a 
semnăturii electronice. 

Dispozitivul criptografic pentru 
semnătura electronică

•	 este un dispozitiv securizat pentru 
crearea și stocarea semnăturii 
electronice;

•	 asigură controlul accesului la 
cheia privată prin codul PIN;

•	 se conectează prin portul USB 
al calculatorului. Odată cu 
achizitionarea token-ului, veţi 
primi gratuit un cd cu drivere și 
manualul de utilizare. 

Sistemul deține o fiabilitate și o 
disponibilitate foarte mare, dată de 
următoarele caracteristici:

•	 existenţa a două servere care, în 
caz de defecţiune, pot prelua, 
fiecare, sarcina celuilalt;

•	 dotarea ambelor servere cu 
controllere RAID SAS 6Gbps, 
suport pentru RAID 0, 1, 10, 5, 50 
hardware cu 256 MB cache;

•	 surse redundante pe ambele 
servere;
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•	 dotarea serverelor cu surse 
neinteruptibile;

•	 existența celui de-al doilea 
procesor pe serverul de mesagerie 
electronică;

•	 în caz de indisponibilitate a 
serverului de e-mail, mesajele pot 
fi consultate în arhiva electronic;

•	 antivirus atât în routerul Fortigate 
200A, cât și pe fiecare server și 
stație de lucru.

Pentru a veni în întâmpinarea nevoilor 
funcționarilor publici și a cetățenilor, 
“Ghidul de e-comunicare la nivelul 
administraţiei publice” reprezintă 
ultimul demers implementat de 
iniţiatorii proiectului “Eficienţă 
Administrativă prin e – Comunicare 
la nivelul Consiliului Judeţean 
Giurgiu”. Așa cum indică și numele, 
acest instrument de lucru urmărește să 
reprezinte o bază de referinţă pentru 
celelalte instituţii din judeţul Giurgiu, 
prin introducerea unui set de bune 
practici de implementare a sistemului 
de e-comunicare.
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Agenda digitală
Tehnologiile informaţiei și 
telecomunicaţiilor sunt elemente-
cheie ale strategiei Uniunii Europene 
privind susţinerea creșterii economice, 
combaterea schimbărilor climatice 
și abordarea problemei îmbătrânirii 
populaţiei.

În mai 2010 Comisia Europeană a 
prezentat un plan de acţiune pe cinci 
ani în sectorul telecomunicaţiilor, menit 
să impulsioneze potenţialul digital al 
Europei. Agenda digitală este unul din 
obiectivele definite în strategia Europa 
2020, planul UE privind susţinerea 
creșterii economice în următorii zece 
ani. Această strategie conţine 7 mari 
iniţiative, iar Agenda digitală este prima 
care va fi lansată, ceea ce demonstrează 
importanţa care i se acordă.

Obiectivul general al Agendei digitale 
este de a aduce beneficii economice 
și sociale durabile datorită unei piețe 
unice digitale bazate pe Internetul 
rapid și ultrarapid și pe aplicațiile 
interoperabile.

Agenda digitală cuprinde propuneri 
de acțiuni care trebuie întreprinse de 
urgență pentru a readuce Europa pe 
calea unei creșteri inteligente, durabile 
și incluzive. Aceste propuneri vor forma 
un cadru pentru transformările pe 
termen lung produse de o societate și o 
economie din ce în ce mai digitalizate.

Implementarea cu succes a acestei 
Agende va stimula inovația și creșterea 
economică, ameliorând în același timp 
calitatea vieții de zi cu zi a cetățenilor 
și a întreprinderilor. Aplicarea pe scară 
mai largă și utilizarea mai eficace a 
tehnologiilor digitale vor permite 
astfel Europei să abordeze provocările 
fundamentale cu care se confruntă 
și vor oferi europenilor o mai bună 
calitate a vieții, datorită ameliorării 
serviciilor de asistență medicală, unor 
soluții mai eficace de transport, unui 
mediu mai curat, unor noi posibilități 
de comunicare și unui acces mai ușor 
la serviciile publice și la conținutul 
cultural.

Acțiunile cheie ale Agendei digitale 
pentru Europa sunt structurate pornind 
de la necesitatea abordării sistematice 
a acestor șapte problematici care 
acoperă, în calitatea lor de inițiative 
orizontale, cele trei dimensiuni de 
creștere definite în Europa 2020. Aceste 
problematici sunt expuse mai în detaliu 
în secțiunile de mai jos, demonstrându-
se necesitatea stringentă că respectivele 
acțiuni, identificate drept un ansamblu 
de măsuri constructive, să impulsioneze 
performanțele economice și sociale ale 
Europei. 

Comisia va continua să supravegheze 
eventuala apariție a unor noi obstacole 
și va lua măsurile care se impun.

Capitolul 3

Best practice 
la nivelul  

Uniunii 
Europene
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Domeniile de acțiune ale Agendei 
Digitale sunt:

•	 piață digitală unică dinamică;

•	 interoperabilitate și standardizare;

•	 încredere și securitate;

•	 acces rapid și ultrarapid la 
Internet;

•	 cercetare și inovare;

•	 creșterea gradului de 
alfabetizare digitală, dezvoltarea 
competențelor digitale și a 
incluziunii;

•	 avantaje ale TIC pentru societate 
în Uniunea Europeană.

Conceptul de 
e-comunicare la nivelul 
Instituţiilor Europene
Comisia Europeană a adoptat o 
inițiativă ce are ca scop încurajarea 
administrațiilor publice din întreaga 
Uniune Europeană să valorifice 
la maximum potențialul social și 
economic al tehnologiilor informației și 
comunicațiilor. 

Comunicarea intitulată „Către 
interoperabilitatea serviciilor publice 
europene” urmărește să stabilească o 
abordare comună pentru administrațiile 
publice ale statelor membre, pentru a 

ajuta cetățenii și agenții economici să 
profite pe deplin de piața unică a UE. 

Necesitatea unei interoperabilități 
efective reprezintă un element central al 
agendei digitale, una dintre inițiativele 
emblematice din cadrul strategiei 
Europa 2020. Comunicarea Comisiei 
introduce atât Strategia europeană de 
interoperabilitate (SEI), cât și Cadrul 
european de interoperabilitate (CEI), 
documente-cheie care promovează 
interoperabilitatea și ghidează politica 
în domeniul tehnologiei informației și 
comunicării în rândul administrațiilor 
publice și a organismelor publice din 
întreaga Uniune.

Cetățenii și agenții economici vor 
beneficia de servicii publice europene 
de mai bună calitate în viața de zi cu 
zi atunci când doresc să își extindă 
activitățile profesionale sau de 
agrement dincolo de granițele țării lor 
de reședință. 

Strategia europeană de 
interoperabilitate va ajuta la focalizarea 
eforturilor UE printr-o organizare 
corespunzătoare a guvernanței și prin 
politici și inițiative comune având ca 
scop crearea mediului necesar pentru 
un schimb de informații de încredere 
între administrațiile publice.  

Comisia Europeană invită statele 
membre să continue să colaboreze 
pentru a asigura alinierea eforturilor 
lor separate de realizare a 
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interoperabilității serviciilor publice 
și să ia în considerare dimensiunea 
europeană încă din stadiul incipient al 
dezvoltării oricărui serviciu public care 
ar putea face parte în viitor din serviciile 
publice europene. 

Pentru a facilita această colaborare, s-a 
propus un model conceptual complet 
nou pentru serviciile publice europene. 
Acest model va permite identificarea 
barierelor în calea implementării unor 
asemenea servicii în viitor, precum 
și a factorilor care facilitează această 
implementare. 

Provocările serviciilor 
publice electronice 
europene
În Europa de azi, cetățenii sunt liberi 
să muncească și să se stabilească 
în oricare stat membru al UE, iar 
companiile desfășoară activități la 
nivel transfrontalier. Pentru a putea 
face aceste lucruri, însă, atât cetățenii, 
cât și companiile trebuie să comunice 
cu administrațiile altor state membre. 
La rândul lor, statele membre trebuie 
să comunice între ele pentru a furniza 
cele mai bune servicii cetățenilor și 
companiilor. 

Cu toate acestea, cetățenii sunt deseori 
obligați să contacteze sau chiar să 
se deplaseze până la administrațiile 

publice străine pentru a furniza sau 
obține informațiile sau documentele 
care le sunt necesare pentru a munci, 
studia sau călători în interiorul UE. 
Același principiu se aplică agenților 
economici care doresc să se stabilească 
în mai mult de un stat membru. 

Pentru a depăși aceste constrângeri 
(așa-numitele „e-bariere”), 
administrațiile publice ar trebui să 
poată face schimb de informații 
necesare și să coopereze în vederea 
furnizării de servicii publice 
transfrontaliere. Pentru aceasta, 
Comisia Europeană își intensifică 
eforturile pentru asigurarea unei 
comunicări lipsite de obstacole în 
interiorul pieței interne prin asigurarea 
interoperabilității administrațiilor 
publice.

Multe administrații publice din statele 
membre întreprind deja măsuri de 
îmbunătățire a interoperabilității 
serviciilor publice la nivel național, 
regional și local, însă, dacă statele 
membre și Comisia nu acționează 
împreună, interoperabilitatea la nivelul 
UE va rămâne în urmă. 

Serviciile publice europene vor fi 
adesea rezultatul reunirii unor servicii 
publice existente, furnizate la diferite 
niveluri de administrație în statele 
membre. Crearea de servicii publice 
europene va fi posibilă numai dacă 
aceste servicii publice sunt concepute 
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luând în considerare cerințele de 
interoperabilitate. 

Programul ISA (soluții de 
interoperabilitate pentru 
administrațiile publice 
europene)
Statele membre și Comisia trebuie să 
își întărească eforturile pentru a obține 
o interoperabilitate între soluțiile TIC 
naționale și comunitare, în scopul 
asigurării unor interacțiuni eficiente și 
efective între administrațiile publice 
europene.

Barierele electronice la granițele 
naționale reprezintă cea mai 
importantă provocare a noii ere. 
Prin crearea de servicii publice în 
sistem electronic în vederea reducerii 
formalităților administrative și a 
facilitării comunicării cu administrațiile, 
statele membre au ținut cont în primul 
rând de dimensiunea națională. Totuși, 
pentru a servi cetățenii și companiile 
într-o Europă a mobilității, statele 
membre trebuie să poată comunica 
fără obstacole, la nivel transfrontalier. 
Soluțiile elaborate fără o coordonare la 
nivel UE se pot dovedi incompatibile și 
incapabile să vorbească între ele.

Programul ISA a fost creat tocmai 
pentru a evita acest lucru. Pentru a 

răspunde nevoii de coordonare și 
cooperare la nivel UE, programul ISA 
propune stabilirea și promovarea 
de soluții adoptate de comun acord, 
care să permită evitarea apariției 
obstacolelor electronice la frontierele 
naționale. El se desfășoară în perioada 
2010-2015 și are ca scop sprijinirea 
și promovarea cooperării între 
administrațiile publice europene. 

Principalul său obiectiv este oferirea de 
soluții transfrontaliere administrațiilor 
publice prin crearea de cadre și servicii 
comune și de instrumente geografice, 
precum și prin promovarea reutilizării 
acestor soluții și a schimbului de 
experiență și de bune practici.

Sumele alocate programului ISA se 
ridică la 164,1 milioane de euro, pentru 
perioada 2010-2015, din care 103,5 
milioane sunt destinate proiectelor 
din perioada 2010-2013. Finanţarea 
va fi acordată pe baza unor realizări 
specifice, iar programul ISA va fi 
implementat pe baza procedurii de 
achiziţii publice.

Stabilirea și îmbunătăţirea unor cadre 
comune de muncă sau a instrumentelor 
generice vor fi finanţate prin programul 
ISA, dar cheltuielile determinate 
de utilizarea acestora vor reveni 
utilizatorilor.
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Acțiunile Uniunii 
Europene în domeniul 
interoperabilității
Iniţiativele UE, în numeroase 
sectoare, au subliniat importanţa 
interoperabilităţii. În ceea ce privește 
piaţa internă, directiva Servicii 
2006/123 obligă statele membre 
să ofere furnizorilor de servicii 
posibilitatea de a completa electronic 
și în afara graniţelor toate procedurile și 
formalităţile necesare pentru a oferi un 
serviciu în afara ţării lor de origine.

Interoperabilitatea serviciilor 
eIdentification, eSignatures și 
eDocuments este esenţială pentru 
a permite funcționarea perfectă a 
procedurilor prin mijloace electronice 
transfrontaliere.

În ceea ce privește mediul, Directiva 
INSPIRE 2007/2/EC15 stabilește o 
infrastructură pentru informaţii 
spaţiale în Europa, pentru politicile 
de mediu ale UE și activităţile care 
pot avea un impact asupra mediului. 
Pentru a se asigura că datele spaţiale 
și serviciile sunt accesibile în context 
comunitar și transfrontalier într-o 
manieră interoperabilă, directiva 
impune ca normele tehnice de aplicare 
să fie adoptate pentru elementele 
necesare pentru interoperabilitatea 
infrastructurii: metadata, 
interoperabilitatea serviicilor și datelor 

spațiale, serviciile de reţea, datele și 
serviciile de partajare. Infrastructurile 
naționale trebuie să fie adaptate în 
consecinţă.

În ceea ce privește justiţia și afacerile 
interne, Comisia a evidențiat beneficiile 
îmbunătăţirii eficacităţii, creșterii 
interoperabilităţii și a sinergiilor 
dintre bazele de date europene, cum 
ar fi Sistemul de Informaţii privind 
Vizele (VIS), Sistemul de Informaţii 
Schengen (SIS) și Sistemul European de 
Dactiloscopie (Eurodac). Gestionarea 
informaţiilor mai complexe, cum ar 
fi elementele biometrice integrate, 
presupune mai multe provocări pentru 
interoperabilitate și gradul de utilizare 
al bazelor de date europene și sistemele 
IT asociate.

Referitor la taxele vamale, accize și 
impozitare, Comisia coordonează și 
gestionează activităţi operaţionale 
care se bazează pe sisteme IT 
trans-europene care acoperă 
toate statele membre. Ele susțin 
sisteme interoperabile de afaceri 
puse în aplicare și operate de către 
administraţiile naţionale și Comisie.

Ca rezultat al acestor iniţiative 
politice și experienţe sectoriale, 
interoperabilitatea este recunoscută ca 
fiind crucială pentru livrarea efectivă și 
eficientă a serviciilor publice europene 
și încurajarea consolidării pieţei interne. 
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Pentru administraţiile publice, 
interoperabilitatea aduce beneficii, cum 
ar fi cooperarea. Aceasta facilitează 
schimbul, partajarea și reutilizarea 
informaţiilor, îmbunătăţind astfel 
furnizarea de servicii publice europene 
pentru cetăţeni și oamenii de afaceri, 
prevenirea și reducerea costurilor 
precum și eforturilor.

Comisia Europeană promovează 
modernizarea serviciilor publice pe 
întreg teritoriul Europei, în special prin 
Agenda digitală pentru Europa și Planul 
European de Acţiune eGovernment 
2011 – 2015.

Bazându-se pe activitatea desfășurată 
deja, Comisia a lucrat îndeaproape cu 
reprezentanți de rang înalt ai Statelor 
Membre la o strategie europeană 
privind interoperabilitatea serviciilor 
publice europene. Bazată pe o viziune 
comună, aceasta stabilește o abordare 
coerentă pentru interoperabilitate. 

Strategia europeană de 
interoperabilitate adună viitoarele 
activități de interoperabilitate sub trei 
rubrici:

•	 schimbul de informații de 
încredere;

•	 arhitectura interoperabilității;

•	 evaluarea implicațiilor tehnologiei 
informațiilor asupra noii legislații 
a UE.

Aceste activităţi trebuie să fie susţinute 
prin măsuri de creștere a gradului de 
conștientizare și prin schimbul de bune 
practici. În același timp, după consultări 
ample cu statele membre și alte părţi 
interesate, Comisia a elaborat un 
Cadru European de Interoperabilitate 
pentru serviciile publice europene. 
Un cadru de interoperabilitate este o 
abordare convenită a interoperabilității 
pentru organizaţiile care doresc să 
colaboreze pentru a asigura livrarea 
în comun a serviciilor publice. Cadrul 
European de Interoperabilitate oferă 
îndrumare pentru administraţiile 
publice europene în ceea ce privește 
definirea, proiectarea și punerea în 
aplicare a serviciilor publice europene. 
În domeniul său de aplicare sunt 
specificate elemente comune cum ar 
fi vocabularul, conceptele, principiile, 
politicile, orientările, recomandările, 
standardele, specificaţiile și practicile. 

Împreună, Strategia Europeană de 
Interoperabilitate (SEI) și Cadrul 
European de Interoperabilitate 
(CEI) sunt baza pentru viitoarele 
activităţi menite să îmbunătăţească 
interoperabilitatea pentru furnizarea de 
servicii publice europene. O strategie 
de interoperabilitate transfrontalieră și 
un cadru asociat nu au fost încercate pe 
o astfel de scară până acum, astfel încât 
va fi crucial să se implice toate părţile 
interesate pentru a-i asigura succesul.
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În continuare, Comisia se va angaja în 
următoarele acțiuni:

•	 va pune în aplicare SEI prin 
instrumente adecvate, cum 
ar fi programul ISA, în strânsă 
cooperare cu statele membre și 
alte părţi interesate; 

•	 va alinia strategia sa de 
interoperabilitate internă cu 
SEI prin intermediul iniţiativei 
eCommission;

•	 se va asigura că CEI va fi aplicat 
când  va implementa o nouă 
legislaţie și va institui noi servicii 
publice europene;

•	 va asigura administrarea SEI 
și alte activităţi asociate de 
interoperabilitate globale și 
sectoriale, în strânsă coordonare 
cu statele membre.

În ceea ce privește statele membre, 
acestea trebuie:

•	 să aplice Cadrul european de 
interoperabilitate la nivel național 
până în 2013

•	 să alinieze strategiile naționale 
privind interoperabilitatea cu 
inițiativele similare europene; 

•	 să colaboreze unele cu celelalte 
și cu Comisia în implementarea 
Strategiei Europene de 
Interoperabilitate, în timp ce 
monitorizează progresul și 

impactul acțiunilor similare la 
nivel național;

•	 să alinieze cadrul național de 
interoperabilitate la cel european;

•	 să ia în considerare dimensiunea 
europeană încă din faza incipientă 
în viitoarea dezvoltare a oricărui 
serviciu public care poate deveni 
parte din serviciile publice 
europene. 

Conceptul de 
e-comunicare la nivelul 
Statelor Membre
Fiecare ţară europeană a început 
procesul de modernizare a sistemului 
public prin digitalizarea relaţiei dintre 
stat, mediu de afaceri și cetăţeni. Astfel, 
statele europene - România nefiind 
o excepţie în acest sens - încearcă să 
treacă la o societate informaţională. 

Dar ce înseamnă acest concept? În 
societatea informaţională cetăţenii 
se informează, obţin documentele 
de care au nevoie și își plătesc taxele, 
impozitele și amenzile din faţa unui 
calculator conectat la Internet. 

Comisia Europeană are planul de 
acţiune denumit Agenda digitală, 
despre care am vorbit în capitolul de 
mai sus, prin intermediul căruia se 
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conștientizează și propagă beneficiile 
aduse de tehnologia informaţiei și 
comunicaţiilor în întreaga societate.

Ţări precum Austria sau Marea 
Britanie au obţinut progrese majore 
în modernizarea serviciilor publice 
prin digitalizare. România depune însă 
eforturi pentru a se alinia cerinţelor UE 
în acest sens. Modelele celor trei ţări 
sunt detaliate mai jos.

Nu doar cetăţenii trebuie să fie pregătiţi 
pentru modificările din sistemul public, 
ci mai ales funcţionarii publici, pentru 
a reuși, prin utilizarea instrumentelor 
digitale de comunicare (e-mail, intranet, 
website, blog, semnătură digitală) să 
facă faţă cerinţelor complexe ale erei 
tehnologice. 

Ce au făcut unele 
state europene pentru 
trecerea la Societatea 
Informaţională?
Marea Britanie
Strategia „E-guvernare: cadru strategic 
pentru serviciile publice din era 
informatică” a fost publicată în aprilie 
2000. Prin implementarea acesteia, 
toate organizaţiile din sectorul public 
urmau să dezvolte soluţii de afaceri 
electronice (eBusiness) și să asigure 

infrastructura comună necesară 
informatizării sectorului public.

Astăzi, infrastructura pentru asigurarea 
serviciilor publice online din Marea 
Britanie cuprinde:

•	 portalul www.direct.gov.uk, 
lansat în 2004, care permite 
cetăţenilor să acceseze 
toate serviciile publice 
online și informaţiile legate 
de administraţia publică 
(taxe și impozite, sănătate, 
educaţie, transport etc). Ca 
un exemplu,cetăţeanul care 
accesează website-ul poate 
aplica pentru un job sau poate 
afla informaţii despre taxele și 
impozitele pe care le are de plătit.

•	 portalul www.businesslink.gov.
uk, lansat în 2003, este dedicat 
mediului de afaceri (manageri și 
antreprenori). Le permite acestora 
atât accesul la serviciile publice 
dedicate persoanelor juridice, 
precum și la informaţii legate de 
începerea, menţinerea și creșterea 
unei afaceri. 

•	 intranetul Guvernamental, lansat 
în 1998, conectează între ele 
departamentele administraţiei 
centrale și agenţiile. Asigură o 
conexiune sigură și rapidă la 
Internet. 

•	 portalul Gurvernamental 
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(Government Gateway) este 
motorul central de înregistrare și 
autentificare a cetăţenilor pentru 
efectuarea online a tranzacţiilor 
către diferitele instituţii publice.

•	 Portalul soluţiilor de cumpărare 
www.buyingsolutions.gov.uk  
este o platformă care permite 
realizarea online a achiziţiilor 
publice.

Austria
În 1995 a fost lansată iniţiativa Austriei 
pentru Societatea Informaţională, când 
Guvernul a creat un grup de lucru de 
350 de specialiști din administraţia 
publică, știinţă și mediul de afaceri. 
Responsabilitatea principală a 
grupului de lucru a fost identificarea 
oportunităţilor și ameninţărilor 
dezvoltării societăţii informaţionale în 
Austria. Doi ani mai târziu, Guvernul 
a publicat planul de acţiune prin 
care s-a stabilit cadrul legal pentru 
informatizarea societăţii.

În prezent, cele mai importante 
componente ale infrastructurii necesare 
unei informatizări optime ale sistemului 
public din Austria sunt:

•	 portalul HELP.gv.at conţine 
un număr mare de linkuri 
către autorităţile publice. Mai 
mult, oferă informaţii despre 
interacţiunea dintre cetăţean și 
stat în toate fazele de dezvoltare 

a individului – obţinerea 
buletinului, căsătoria, nașterea 
copilului – permiţând procesarea 
electronică a procedurilor 
specifice fiecărei etape din viaţă

•	 portalul serviciilor de business 
www.businessportals.com - a fost 
lansat în 2010 și oferă informaţii 
relevante pe numeroase subiecte 
de interes pentru mediul de 
afaceri. În plus, sunt furnizate 
informaţii și consultanţă cu privire 
la activităţile administrative, 
precum înregistrarea unei firme, 
taxe și probleme juridice.

•	 grupul portalurilor  
www.bka.gv.at (Portal Group) 
adună pe aceeași platformă 
adresele de Internet ale website-
urilor diferitelor organizaţii 
publice. De asemenea, oferă 
infrastructura necesară pentru 
autentificarea și autorizaţia 
funcţionarilor publici pentru 
a accesa resursele online 
restricţionate. 

•	 cardul cetăţeanului - http://
www.a-sit.at/de/dokumente_
publikationen/flyer/
buergerkarte_en.php - este o 
componentă de identificare e 
individului bazată pe o semnătură 
electronică și un certificat digital. 
Permite cetăţeanului să acceseze 
serviciile publice digitale și 
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să încheie electronic diverse 
proceduri administrative. 

România
În momentul de faţă, infrastructura 
României pentru digitalizarea 
administraţiei publice cuprinde 
următoarele componente:

•	 portalul e-guvernare www.e-
guvernare.ro, lansat în 
septembrie 2003. Conţine 
linkuri către departamentele 
administraţiei centrale și locale, 
dar mai ales oferă posibilitatea 
de a avea acces la 9 servicii 
online interactive și 687 de 
formulare online care pot fi 
descărcate, completate, semnate 
și depuse electronic la autoritatea 
corespunzătoare.

•	 reţelele electronice pentru 
comunităţile locale (RECL)  
www.ecomunitate.ro - sunt parte 
a proiectului Economia bazată pe 
cunoaștere, proiect prin care sunt 
conectate la Internet instituţiile-
cheie ale localităţilor rurale si 
mic urbane (școli, birouri publice 
și biblioteci). În fiecare punct al 
reţelei au fost instalate Puncte de 
Acces Public. Proiectul și-a propus 
reducerea decalajului digital 
dintre mediul rural și cel urban, 
stimularea utilizării calculatoarelor 
conectate la Internet în școli, 

precum și facilitarea interacţiunii 
dintre cetăţean și stat.

•	 portalul www.e-licitatie.ro a 
fost lansat în 2002 pentru a 
asigura transparenţa și controlul 
procesului de achiziţii publice, 
pentru a permite un mai bun 
acces la contractele publice 
de achiziţii și pentru a reduce 
birocraţia.

•	 Sistemul Naţional Eletronic de 
Plăţi Online, prin portalul  
www.ghiseul.ro, permite 
cetăţenilor efectuarea plăţii de 
taxe,  impozite și amenzi din faţa 
calculatorului, prin intermediul 
cardului bancar. Cetăţenii români 
cu domiciliul în Târgu Mureș, dar 
și cei din Sectoarele 2 și 6 din 
București sunt primii care pot 
folosi acest serviciu pentru plata 
online a taxelor, impozitelor și 
amenzilor.

Trecerea la societatea informaţională, 
deci și la guvernarea electronică, se face 
prin implemetarea unor măsuri prin 
care funcţionarii publici să înţeleagă și 
să conștientizeze avantajele utilizării 
instrumentelor digitale de comunicare. 
Mai jos sunt prezentate proiectele 
realizate de unele ţări –  printre care și 
România – pentru angajaţii din instituţii 
publice.
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Ce au făcut statele 
europene pentru 
îmbunătăţirea 
competenţelor digitale ale 
funcţionarilor publici?

Olanda
„Funcţionarul public 2.0” -  
http://ambtenaar20.pbworks.
com/w/page/34555681/About-Civil-
Servant-2-0 - este o platformă și o 
reţea de socializare unde angajaţii 
din instituţiile publice discută despre 
efectele Internetului asupra guvernului 
și sectorului public. Rolul acestei 
platforme este de a conștientiza și 
alerta funcţionarii publici cu privire 
la schimbările aduse de Internet 
modului lor de lucru, care se bazează pe 
instrumentele digitale de comunicare 
(e-mail, intranet, bloguri etc). 

Platforma a fost lansată în 2008, când 
Ministerul Agriculturii, Naturii și Calităţii 
Alimentelor a decis să iniţieze proiectul 
de cercetare denumit Funţionarul Public 
2.0 cu privire la efectele Internetului 
asupra ministerului. Managerul de 
proiect a creat un website public unde 
angajaţii instituţiei puteau împărtăși 
cunoștinţe și idei. Website-ul a atras 
după puţin timp funcţionari publici din 
instituţii guvernamentale centrale și 
locale, devenind punctul principal de 

discuţii din Olanda pe tema guvernării 
electronice. Platforma este un proiect 
de educare a funcţionarilor publici 
în ceea ce privește instrumentele 
digitale de comunicare și utilizarea lor 
eficientă. În plus, permite interacţiunea 
și schimbul de experienţă între diverse 
organizaţii din domeniul public.

Website-ul are următoarele 
componente:

•	 web log: website-ul publică 
articole de pe bloguri referitoare 
la guvernarea electronică, la 
proiecte și experimente ale 
organizaţiilor publice;

•	 socializare: aproximativ 6.000 de 
membri ai diferitelor organizaţii 
pot discuta și împărtăși cunoștinţe 
și experienţe;

•	 carte: platforma a pus la dispoziţia 
utilizatorilor o carte disponibilă 
online și pe print, unde se explică 
efectele Internetului asupra 
organizaţiilor guvernamentale și 
funcţionarilor publici, dar unde 
se dau și sfaturi pentru o folosire 
eficientă și sigură a instrumentelor 
digitale de comunicare;

•	 educare: sunt postate cursuri 
despre utilizarea Internetului 
și despre ce tip de intrumente 
digitale de comunicare sunt cele 
mai potrivite tipului de muncă 
depus de funcţionarii publici;
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•	 speakeri (vorbitori): platforma 
„Funcţionarul Public” 2.0 
pune la dispoziţia utilizatorilor 
o secţiune unde vorbitori 
importanţi ţin discursuri cu 
adevărat utile despre Internet și 
instituţiile guvernamentale;

•	 sfaturi: secţiunea cuprinde sfaturi 
și ponturi despre cum funcţionarii 
publici pot utiliza Internetul 
mai eficient. Permite membrilor 
website-ului să își împărtășească 
cunoștinţele și experienţele.

Austria
Statul austriac a fondat o academie 
administrativă unde angajaţii din 
domeniul public beneficiază de o 
paletă largă de traininguri despre 
guvernarea electronică. Din toamna 
lui 2006 și până în prezent mai mult 
de 600 de funcţionari publici au luat 
parte la traininguri despre guvernarea 
electronică, pentru a înţelege mai 
bine comunicarea electronică, pentru 
a utiliza mai eficient tehnologia 
informaţiei și comunicaţiilor.  

Belgia
Prin intermediul portalului federal 
de e-guvernare belgium.be, statul 
belgian a pus la dispoziţia funcţionarilor 
publici o aplicaţie online care 
permite comunicarea, colaborarea 
și împărtășirea expertizei între 

departamentele aceleiași instituţii 
publice, dar și între diverse organizaţii 
guvernamentale. Sistemul, denumit 
eComunităţi, permite gestionarea 
documentelor, căutarea online, accesul 
la instrumentele digitale. 

Danemarca
Centrul de Dezvoltare a Resurselor 
Umane și Managementul calităţii, 
împreună cu experţi ai Ministerului 
Ştiinţei, Tehnologiei și Inovaţiei, 
precum și ai Ministerului de Finanţe, 
au creat, pentru funcţinarii publici, 
licenţa pentru competenţe IT. Astfel, 
angajaţii din sectorul guvernamental 
își îmbunătăţesc cunoștinţele privind 
comunicarea electronică, e-guvernarea, 
securitatea calculatorului, lucrul cu 
documentele, furnizarea serviciilor 
către cetăţeni. Obţinerea acestei 
licenţe nu înseamnă doar o verificare 
a cunoștinţelor funcţionarilor publici, 
ci mai ales un prilej ca aceștia să își 
dezvolte abilităţile privind serviciile de 
e-guvernare. 

Italia
Sistemul „Magellano” -  
www.magellanopa.it , operaţional 
din mai 2009, este o platformă web 
dedicată Administraţiei Publice italiene, 
care funcţionează ca un punct unic 
de acces la cunoștinţele și expertiza 
funcţionarilor publici. Este un stimulent 
pentru angajaţii din domeniul public 
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de a utiliza Internetul, deoarece 
astfel aceștia pot accesa un conţinut 
actualizat pe un anumit subiect și 
pot face schimb de experienţă cu 
autorităţile publice care au ajuns la 
cele mai bune rezultate într-un anumit 
domeniu.

Ungaria
În iulie 2006, guvernul ungar a 
organizat cursul de e-guvernare pentru 
aproximativ 4.500 de funcţionari 
publici din peste 700 de birouri ale 
organizaţiilor guvernamentale. Cursul, 
denumit “Ghid practic în guvernarea 
electronică pentru angajaţii publici 
municipali” a fost dedicat numai 
funcţionarilor publici și a avut o rată de 
participare neașteptat de mare.

Finlanda
Lansat în 1998, sistemul denumit 
Senaattori - www.e-finland.org - a fost 
inţial un intranet al tuturor ministerelor 
din Finlanda, al Parlamentului și al 
Biroului Președintelui. Scopul era de 
a furniza angajaţilor publici informaţii 
utile. În 2002 a apărut o nouă versiune 
a lui Senaattori, devenind o platformă 
complexă care furnizează servicii 
web ale Guvernului și Parlamentului 
(intranet, extranet, Internet).

România
În România, în urma unui studiu 
întocmit de Banca Mondială în 
perioada de pre-aderare (2003), 
o echipă de experţi din cadrul 
Ministerului Comunicaţiilor și 
Societăţii Informaţionale au elaborat 
documentaţia proiectului Economia 
bazată pe Cunoaștere, pentru care au 
obţinut un împrumut în valoare de 
60 mil USD de la Banca Mondială, cu 
o participare din partea Guvernului 
României de 9,4 mil.USD. Proiectul 
se adresează spaţiului rural si mic 
urban (orașe cu o populaţie mai mică 
de 30.000 locuitori), acolo unde nu 
există acces la informaţie digitală si, 
prin urmare, nici competenţe de a o 
folosi și exploata. Proiectul cuprinde 
un program de instruire pentru 
competenţe IT, ai cărui beneficiari 
sunt și funcţionarii publici. Prin acest 
program angajaţii publici învaţă și 
aprofundează lucrul pe calculator și pe 
Internet. 
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Cea mai cunoscută definiție a 
dezvoltării durabile este cu siguranță 
cea dată de Comisia Mondială pentru 
Mediu și Dezvoltare (WCED) în raportul 
„Viitorul nostru comun”, cunoscut și 
sub numele de Raportul Brundtland: 
„dezvoltarea durabilă este dezvoltarea 
care urmărește satisfacerea nevoilor 
prezentului, fără a compromite 
posibilitatea generațiilor viitoare de a-și 
satisface propriile nevoi”.

Dezvoltarea durabilă urmarește și 
încearcă să găsească un cadru teoretic 
stabil pentru luarea deciziilor în orice 
situație în care se regăsește un raport 
de tipul om/mediu, fie că este vorba 
de mediul înconjurător, economic sau 
social.

Deși inițial dezvoltarea durabilă s-a 
vrut a fi o soluție la criza ecologică 
determinată de intensa exploatare 
industrială a resurselor și degradarea 
continuă a mediului și căuta în primul 
rând prezervarea calității mediului 
înconjurător, în prezent conceptul 
s-a extins asupra calității vieții în 
complexitatea sa și sub aspect 
economic și social. Obiect al dezvoltării 
durabile este acum și preocuparea 
pentru dreptate și echitate între state, 
nu numai între generații. 

Lester R. Brown a creat în 1974 
„Worldwatch Institute” și a devenit 
promotorul unor serii de studii, 
materializate în rapoartele anuale 
privind progresele pe calea structurării 
unei societăți durabile: Starea lumii” sau 
„Semne vitale”.

Lester R. Brown atrage atenția, 
în lucrarea „Planul B 2.0” asupra 
conflictului dintre civilizația industrială 
și mediul ambiant și menționează 
două aspecte: tendința de epuizare 
a resurselor naturale de energie, 
de materii prime și de hrană, sau 
consumarea celor regenerabile într-
un ritm superior capacității lor de 
regenerare și deteriorarea fizică și 
poluarea factorilor de mediu: apă, 
aer, sol. În acest context, el punctează 
importanța reciclării deșeurilor: „O 
societate durabilă este cea care își 
modelează sistemul economic și 
social astfel încât resursele naturale 
și sistemele de suport ale vieții să fie 
menținute”

Atunci când vorbim de implementarea 
unor noi tehnologii informaţionale 
și utilizarea acestora cu ajutorul 
calculatoarelor, pentru a reduce efectele 
nocive asupra mediului se va ţine cont 
de următoarele aspecte.

Capitolul 4

Dezvoltarea 
durabilă

Conceptul de dezvoltare durabilă desemnează totalitatea formelor și 
metodelor de dezvoltare socio-economică, al căror fundament îl reprezintă în 
primul rând asigurarea unui echilibru între aceste sisteme socio-economice și 
elementele capitalului natural.
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1. reducerea consumului de 
energie:

•	 stingerea calculatorului și a 
monitorului în pauze, seara 
sau în orice moment în care 
acesta nu este utilizat; 

•	 alegerea unui monitor care 
consumă în timpul utilizării 
mult mai puţină energie decât 
folosesc cele convenţionale; 

•	 zero client – staţii de lucru 
sub 30W, virtualizarea staţiilor 
de lucru sau a serverelor 
sau cloud-computing - un 
ansamblu distribuit de 
servicii de calcul, aplicații, 
acces la informații și stocare 
de date, fără ca utilizatorul 
să aibă nevoie să cunoască 
amplasarea și configurația 
fizică a sistemelor care 
furnizează aceste servicii. 
Cloud computing folosește 
noi metode de oferire și 
consumare a serviciilor IT în 
Internet, servicii care de obicei 
pot fi dimensionate dinamic și 
care includ resurse virtualizate. 
Este de fapt doar o posibilitate 
secundară, urmare a ușurinței 
cu care se pot acum accesa 
toate serverele și centrele 
de calcul interconectate prin 
intermediul Internetului. 
 

2. reciclarea materialelor IT: pentru 
construirea unui calculator se 
folosește o varietate mare de 
materii prime: 20 kg de plastic, 
sticlă, silicon, cupru și alte metale 
/ 700 substanţe chimice diferite, 
inclusiv acizi periculoși / mii de 
litri de apă, ambalaje din carton, 
plastic și poliuretan. De aceea, 
reciclarea acestor materiale se 
impune ca soluție a implementării 
conceptului de dezvoltare 
durabilă.

3. echipamente adecvate - 
alegerea unor echipamente 
care folosesc mai puţin material 
în procesul de producţie decât 
cele convenţionale. Exemplu 
monitoarele cu cristale lichide 
LCD. 

4. standarde speciale: ROHS 
(Directiva RoHS este transpusă 
în legislaţia românească prin 
Hotărârea nr. 992 din 25 august 
2005 privind limitarea utilizării 
anumitor substanţe periculoase 
în echipamentele electrice și 
electronice. Este vorba de Plumb 
(Pb), Cadmium (Cd), Mercur (Hg), 
Hexavalent, PBB&PBDE. RoHS nu 
este numai o problemă tehnică 
de fabricaţie, ci are implicaţii 
majore și pentru alte aspecte ale 
afacerilor ce includ: proiectarea 
produselor; relaţiile dintre clienţi 
și furnizori, management.
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Persoanele cu dizabilităţi întâlnesc 
bariere de toate tipurile în activităţile 
pe care le desfășoară și totuși 
calculatoarele ajută la reducerea 
acestora. Pe măsură ce calculatoarele 
(hardware și software) au înlocuit 
treptat mașinile de scris și au dezvoltat 
modul de comunicare între oameni, 
studenţii și angajaţii cu disabilităţi 
au devenit capabili să utilizeze, 
independenţi de alte persoane, un 
spectru mai larg de activităţi. De-a 
lungul timpului au fost dezvoltate 
și implementate programe speciale 
care să asigure alternative funcţionale 
pentru operaţiuni standard. 

Pentru a implementa o nouă tehnologie 
informaţională și pentru asigurarea 
egalităţii de șanse trebuie verificat în 
primul rând dacă există echipamente 
adaptate persoanelor cu nevoie 
speciale. În următoarea etapă, la 
achiziţionarea de echipamente și 
softuri, se va avea în vedere și criteriul 
de accesibilitate.

Astfel, echipamentele IT speciale 
pentru persoanele cu dizabilităţi vor 
include tastaturi speciale, ecrane 
speciale (Braille), mouse-uri speciale, 
microfoane, software special. 

Egalitatea de șanse are la bază 
asigurarea participării depline a fiecărei 
persoane la viaţa economică și socială, 
fără deosebire de origine etnică, sex, 
religie, vârstă, dizabilităţi sau orientare 

sexuală. Astfel, Uniunea Europeană 
promovează drepturile fundamentale, 
nediscriminarea și egalitatea de șanse 
pentru toţi.

Capitolul 5

Egalitatea 
de şanse
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Patch automat
Pentru aceasta, sistemul de operare 
trebuie setat să își facă singur update. 
Pentru XP, pornirea procedurii de 
update se face accesând Start/Control 
Panel/Security Settings/Automatic 
Updates, iar pentru Windows 2000 
calea este asemănătoare - se apasă 
Start, Settings, Control Panel, Automatic 
Updates. În ambele versiuni, trebuie 
verificat  dacă setarea „Automatic” este 
selectată, dar tot aici se mai poate seta 
și ca programul Windows să vă anunţe 
dacă face un update sau dacă acesta va 
fi instalat manual.

Updatarea sistemului 
de operare Microsoft 
Windows ori de câte ori 
este nevoie
Daca PC-ul a fost oprit pentru o 
perioadă de câteva zile, update-ul nu 
va porni automat de Windows, trebuie 

accesat din pagina de Web a Microsoft 
Windows Update. De asemenea, poate 
exista o întârziere între momentul 
în care un patch este disponibil și 
momentul în care Windows Update 
îl trimite către calculator. În general, 
Microsoft lansează patch-uri în a doua 
săptămână a fiecărei luni, deci, pentru 
a fi sigur, trebuie consultat manualul 
update-ul la un interval de câteva 
săptămâni. De asemenea, un alt lucru 
important pentru o securitate sporită 
este updatarea regulată a antivirusului 
și a programului anti-spyware. Cel 
mai bine este ca acestea să fie setate 
să pornească automat sau, pentru 
siguranţă, verificarea să se facă de 
săptămânal de către fiecare posesor de 
calculator.

Folosirea Centrului de 
Monitorizare a Securităţii
Cea mai binevenită componentă de 
securitate din Windows este Security 
Center. Acest utilitar oferit de Microsoft 

Capitolul 6

Securitatea 
informaţiilor

Probabil unul dintre cele mai importante aspecte ale activităţii, indiferent de 
domeniul din care faceţi parte, îl reprezinta securitatea informaţiilor. Fie că 
este vorba de securitatea personală, de securitatea bunurilor sau chiar de cea 
a datelor, aceasta este privită ca fiind o prioritate. Una dintre cele mai la modă 
și mai periculoase acţiuni ce pot compromite securitatea este atacul asupra 
datelor aflate în computer. Iată în continuare câţiva pași ce trebuie urmaţi 
pentru a asigura protecţia împotriva ameninţărilor din reţea sau de pe Internet, 
fie că este vorba de viruși, programe de tip spyware sau spam.
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monitorizează sistemul și va atrage 
atenţia atunci când antivirusul sau 
firewall-ul sistemului este dezactivat 
sau are o bază de date veche. Cu toate 
acestea, firewall-ul oferit de Windows 
nu poate asigura decât o protecţie 
limitată. Pentru o securitate sporită 
recomandată ar fi dezactivarea firewall-
ului din Windows și folosirea unui 
utilitar precum ZoneAlarm.

Extensiile fișierelor trebuie 
făcute vizibile
Mai multe tipuri de viruși se deghizează 
sub forma unor fișiere inofensive, prin 
adăugarea la numele lor a unei extensii 
false (ex.: funnycartoon.jpg.exe), cu 
speranţa că sistemul vostru este setat 
să ascundă astfel de extensii. În loc să 
vedeţi și extensia „.exe”, sistemul va 
afișa doar „.jpg”. Pentru a face acest tip 
de fișiere mai ușor de depistat, trebuie 
accesată calea Windows Explorer, 
selectat meniul Tools/Folder Options/
View și debifată opţiunea „Hide file 
extension for known file types”.

Pentru a beneficia de o vedere 
completă asupra tuturor 
componentelor Windows, căsuţa „Show 
hidden files and folders” trebuie bifată, 
iar căsuţa „Hide protected operating 
system files” trebuie debifată.

Protecţia și securitatea 
datelor în mediul Internet
Cele mai multe calculatoare sunt 
folosite azi în interconectare, în reţele 
locale și de arie largă, ceea ce conferă 
informaticii un rol determinant în 
asigurarea legăturilor știinţifice, de 
afaceri, bancare sau de natură umană 
între persoane și instituţii.

Internetul reprezintă cel mai mare 
proiect informatic de interconectare 
umană creat vreodată pe pământ. 
Câteva zeci de milioane de utilizatori 
sunt conectaţi în fiecare moment 
la Internet. Societatea modernă 
informatizată reprezintă deja o realitate, 
în care se ignoră frontierele și se trece 
peste orice constrângeri de ordin 
spaţial sau temporal. 

Economia, politica și societatea se 
bazează azi, din ce în ce mai mult, pe 
această infrastructură informatică. 
De asemenea, guvernele, firmele din 
sectorul public și privat, organismele 
financiare naţionale și internaţionale, 
învăţământul, cultura și cercetarea 
știinţifică beneficiază toate de aceste 
forme eficiente de conducere, 
informare și comunicare. 

Importanţa aspectelor de securitate în 
reţelele de calculatoare a crescut odată 
cu extinderea prelucrărilor electronice 
de date și a transmiterii acestora prin 
intermediul reţelelor. În cazul operării 
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asupra unor informaţii confidenţiale, 
este important ca avantajele de 
partajare și comunicare aduse de 
reţelele de calculatoare să fie susţinute 
de facilităţi de securitate substanţiale. 
Acest aspect este esenţial în condiţiile 
în care reţelele de calculatoare au ajuns 
să fie folosite inclusiv pentru realizarea 
de operaţiuni bancare, cumpărături sau 
plata unor taxe.

Viteza și eficienţa comunicaţiilor 
„instantanee” de documente și mesaje 
conferă numeroase atuuri actului 
decizional într-o societate modernă, 
bazată pe economie concurenţială, 
însă utilizarea serviciilor de poștă 
electronică, Web, transfer electronic de 
fonduri se bazează pe un sentiment, 
adeseori fals, de securitate a 
comunicaţiilor, care poate transforma 
potenţialele câștiguri generate de 
accesul rapid la informaţii, în pierderi 
majore, cauzate de furtul de date sau de 
inserarea de date false ori denaturate.

Aspecte de securitate în 
rețele de calculatoare
În urma implementării unor 
mecanisme de securitate într-o reţea 
de calculatoare, informaţiile nu vor 
putea fi accesate sau interceptate de 
persoane neautorizate (curioase sau, 
eventual, chiar rău intenţionate) și se 

va împiedica falsificarea informaţiilor 
transmise sau utilizarea clandestină 
a anumitor servicii destinate unor 
categorii specifice de utilizatori ai 
reţelelor.

Persoanele care atentează la securitatea 
reţelelor pot aparţine unor categorii 
diverse, comiţând delicte mai mult sau 
mai puţin grave: studenţi care se amuză 
încercând să fure poșta electronică 
a celorlalți, „hacker”-i care testează 
securitatea sistemelor sau urmăresc 
să obţină în mod clandestin anumite 
informaţii, angajaţi care pretind că au 
atribuţii mai largi decât în realitate, 
accesând servicii care în mod normal 
le-ar fi interzise, sau foști angajati care 
urmăresc să distrugă informaţii ca o 
formă de răzbunare, oameni de afaceri 
care încearcă să descopere strategiile 
adversarilor, persoane care realizează 
fraude financiare (furtul numerelor 
de identificare a cărţilor de credit, 
transferuri bancare ilegale etc.), spioni 
militari sau industriali care încearcă 
să descopere secretele / strategiile 
adversarilor, sau chiar teroriști care fură 
secrete strategice.

În condiţiile în care pot exista interese 
atât de numeroase de „spargere” a 
unei reţele, este evident că proiectanţii 
resurselor hard și soft ale acesteia 
trebuie să ia măsuri de protecţie 
serioase împotriva unor tentative rău 
intenţionate. Metode de protecţie care 



38

pot stopa „inamici” accidentali se pot 
dovedi inutile sau cu un impact foarte 
redus asupra unor adversari redutabili 
- dedicaţi și cu posibilităţi materiale 
considerabile.

Problemele de asigurare a securităţii 
reţelelor pot fi grupate în următoarele 
domenii interdependente: 

•	 confidenţialiatea - asigurarea 
accesului la informaţie doar 
pentru utilizatorii autorizaţi și 
împiedicarea accesului pentru 
persoanele neautorizate;

•	 integritatea - asigurarea 
consistenţei informaţiilor (în cazul 
transmiterii unui mesaj prin reţea, 
integritatea se referă la protecţia 
împotriva unor tentative de 
falsificare a mesajului);

•	 autentificarea – asigură 
determinarea identităţii persoanei 
cu care se comunică (aspect foarte 
important în cazul schimbului 
de informaţii confidenţiale sau al 
unor mesaje în care identitatea 
transmiţătorului este esenţială);

Aspectele de securitate enumerate 
anterior se regăsesc, într-o oarecare 
măsură, și în sistemele tradiţionale 
de comunicaţii: de exemplu, poșta 
electronică trebuie să asigure 
integritatea și confidenţialitatea 
scrisorilor pe care le transportă. În cele 
mai multe situaţii, se cere un document 

original și nu o fotocopie. Acest lucru 
este evident în serviciile bancare. În 
mesajele electronice însă, distincţia 
dintre un original și o copie nu este 
deloc evidentă.

Procedeele de autentificare sunt foarte 
răspândite și ele: recunoașterea feţelor, 
vocilor, scrisului sau semnăturilor unor 
persoane pot fi încadrate în această 
categorie. Semnăturile și sigiliile 
sunt metode de autentificare folosite 
extrem de frecvent. Falsurile pot fi 
detectate de către experţi în grafologie 
prin analiza scrisului și chiar a hârtiei 
folosite. Evident, aceste metode nu sunt 
disponibile electronic și trebuie găsite 
alte soluţii valabile.

Implementarea unor mecanisme de 
securitate în reţelele de calculatoare 
de arie largă, în particular Internetul, 
prevede rezolvarea următoarele 
aspecte:

1. spam - trimiterea de mesaje 
nedorite, de obicei cu un 
conţinut comercial. Acest 
fenomen este neplăcut în 
cazul unui număr mare de 
mesaje publicitare nedorite și 
poate avea efecte mai grave în 
cazul invadării intenţionate cu 
mesaje („flood”), de obicei cu un 
conţinut nesemnificativ. Pentru 
utilizatorii de Internet conectaţi 
prin intermediul unui modem, 
numărul mare de mesaje are 
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ca efect creșterea perioadei 
necesare pentru „descărcarea” 
poștei electronice și deci un cost 
de conectare mai ridicat. Există 
programe de poștă electronică 
care permit vizualizarea antetelor 
mesajelor primite înainte ca 
acestea să fie descărcate pe 
calculatorul local, selectarea 
explicită a mesajelor care se 
doresc transferate și ștergerea 
celorlalte. În plus, programele de 
e-mail pot încorpora facilităţi de 
blocare a mesajelor de tip „spam” 
prin descrierea de către utilizator 
a unor acţiuni specifice de aplicat 
asupra mesajelor, în funcţie de 
anumite cuvinte cheie sau de 
adresele (listele de adrese) de 
provenienţă.

2. rularea unui cod (program) 
dăunător, adesea de tip virus 
- acesta poate fi un program 
Java sau ActiveX, respectiv un 
script JavaScript, VBScript etc. 
Asemenea programe sunt în 
general blocate de navigatoarele 
moderne, dar au ajuns să se 
răspândească ca fișiere atașate 
mesajelor de e-mail, un caz 
renumit în acest sens fiind cel 
al virusului „Love Letter” (care 
deteriorează fișiere de tip sunet 
și imagine) și mutantilor lui, mai 
distructivi decât prima versiune.
În general marile firme care 

produc navigatoare testează 
riguros riscurile impuse de 
programele dăunătoare rulate de 
pe website-uri, uneori create cu 
intenţii distructive, și intervin în 
general prin versiuni superioare 
imediat ce un astfel de risc a fost 
descoperit și corectat. În plus, cea 
mai mare parte a programelor de 
navigare permite utilizarea unor 
filtre specifice pe baza cărora să se 
decidă dacă un anumit program 
va fi rulat sau nu, și cu ce restricţii 
de securitate. 

3. infectarea unor aplicaţii cu viruși 
specifici - se previne infectarea 
calculatorului prin instalarea 
unor programe antivirus care 
detectează virușii, devirusează 
fișierele infectate și pot bloca 
accesul la fișierele care nu pot fi 
„dezinfectate”. În acest sens, este 
importantă devirusarea fișierelor 
transferate de pe reţea sau atașate 
mesajelor de e-mail, mai ales 
dacă acestea conţin cod sursă 
sau executabil, înainte de a le 
deschide / executa.

4. accesarea de la distanță - prin 
reţea - a calculatorului unui 
anumit utilizator și „atacul” asupra 
acestuia. La nivelul protocoalelor 
de reţea, protejarea accesului la 
un calculator sau la o reţea de 
calculatoare se realizează prin 
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mecanisme de tip firewall, prin 
comenzi specifice; acestea pot fi 
utilizate și în sens invers, pentru a 
bloca accesul unui calculator sau 
a unei reţele de calculatoare la 
anumite facilităţi din Internet.

5. snooping - interceptarea datelor 
în tranzit și eventual modificarea 
acestora. Datele se consideră 
interceptate atunci când altcineva 
decât destinatarul lor le primește. 
În Internet, datele se transmit 
dintr-un router în altul fără a fi 
(uzual) protejate. Routerele pot fi 
programate pentru a intercepta, 
eventual chiar modifica datele 
în tranzit. Realizarea unei astfel 
de operaţii este destul de dificilă, 
necesitând cunoștinţe speciale de 
programare în reţele și Internet, 
dar există numeroase programe 
(de tip “hacker”) care pot fi 
utilizate în aceste scopuri, ceea 
ce duce la creșterea riscului de 
interceptare a datelor. Transmisia 
protejată a datelor trebuie 
să garanteze faptul că doar 
destinatarul primește și citește 
datele trimise și că acestea nu au 
fost modificate pe parcurs (datele 
primite sunt identice cu cele 
trimise). Modificarea datelor s-ar 
putea realiza în mod intenţionat, 
de către o persoană care 
atentează la securitatea reţelei sau 
printr-o transmisie defectuoasă.

6. spoofing - expedierea de 
mesaje cu o identitate falsă.
Această problemă se revolvă prin 
implementarea unor mecanisme 
de autentificare a expeditorului.

Se poate remarca faptul că problemele 
ridicate la punctele 3 și 4 sunt riscuri 
generice, specifice pentru utilizatorii 
care fac schimb de fișiere și respectiv 
pentru toţi cei care sunt conectaţi la 
o reţea de calculatoare - locală sau de 
arie largă. Problemele de interceptare 
și autentificare cele mai importante 
din punctul de vedere al utilizatorilor 
obișnuiţi, sunt rezolvate prin aplicarea 
anumitor tehnici de codificare.

Pentru asigurarea securităţii reţelei 
este importantă implementarea unor 
mecanisme specifice pornind de la 
nivelul fizic (protecţia fizică a liniilor de 
transmisie), continuând cu proceduri 
de blocare a accesului la nivelul 
reţelei (firewall), până la aplicarea 
unor tehnici de codificare a datelor 
(criptare), metodă specifică pentru 
protecția comunicării între procesele 
de tip aplicaţie care rulează pe diverse 
calculatoare din reţea.

Împiedicarea interceptării fizice este 
în general costisitoare și dificilă; ea se 
poate realiza mai facil pentru anumite 
tipuri de medii (de exemplu, detectarea 
interceptărilor pe fibre optice este 
mai simplă decât pentru cablurile cu 
fire de cupru). De aceea, se preferă 
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implementarea unor mecanisme de 
asigurare a securităţii la nivel logic, prin 
tehnici de codificare / criptare a datelor 
transmise care urmăresc transformarea 
mesajelor astfel încât să fie înțelese 
numai de destinatar; aceste tehnici 
devin mijlocul principal de protecție a 
rețelelor.

Virușii informatici
Virușii informatici sunt cele mai 
periculoase arme în războiul datelor. 
În multe ţări, astfel de programe au 
fost declarate ilegale, iar autorii lor au 
primit diverse sancţiuni. Numărul actual 
al virușilor este foarte mare (o cifră 
exactă este greu de estimat), mai ales 
că zilnic apar viruși noi. Găsiți mai jos 
câteva date generale, pentru a înţelege 
mai bine felul în care virușii acţionează 
și modul în care vă  puteți proteja 
calculatoarele împotriva lor.

Ce este un virus 
informatic?
Virusul informatic este un program de 
computer care se poate replica singur 
“pe ascuns”, fără a avea permisiunea 
utilizatorului. Copiile virusului pot fi 
sau nu identice cu originalul și se pot 
răspândi pe toate mediile de stocare ale 
calculatorului, prin intermediul fișierelor 

infectate. Discheta, CD-ul, stick-ul USB 
sau hard-disk-ul sunt mediile propice 
virușilor informatici. Dacă PC-ul este 
legat la o reţea locală sau la Internet, 
virusul are calea deschisă către alte 
”gazde”. Reţelele de file-sharing, 
e-mailul sau paginile de Internet sunt 
posibile moduri de împrăștiere a unui 
virus. 

Cum ”lucrează” virușii 
informatici
Un virus informatic este un program 
executabil pe calculator ce se infiltrează 
în interiorul programelor cunoscute, 
având capabilitatea de a se multiplica 
în majoritatea programelor pe care 
le găsește pe calculatorul infectat. Se 
aseamănă cu virușii biologici deoarece 
nu există ca entităţi independente, se 
ascund în interiorul altor programe (sau 
documente) în scopul de a se propaga 
și de a le distruge sau modifica. 

Când este lansat în execuţie un 
program infectat, se execută și codul 
virusului care caută alte programe 
pe calculatorul (sau chiar pe alte 
calculatoare din reţeaua locală) pe care 
le infectează.

Dacă toţi virușii s-ar limita la copierea 
lor în corpul altor programe și 
calculatoare, atunci calculatoarele 
nu ar fi foarte afectate (doar ar crește 
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puţin dimensiunea fișierelor infectate 
cu lungimea codului virusului). Din 
nefericire, majoritatea virușilor nu se 
limitează la autoreplicare, ei execută și 
alte operaţiuni – multe dintre acestea 
fiind distructive.

Un virus poate, de exemplu, să 
șteargă unele fișiere din calculator. El 
poate suprascrie sectorul de boot al 
discului, făcându-l inaccesibil. Poate 
să scrie mesaje pe ecran sau să emită 
mesaje vocale nepoliticoase. Poate 
de asemenea infecta programul de 
e-mail și îl poate folosi pentru a trimite 
mesaje false către toţi destinatarii 
găsiţi în agenda de adrese a e-mailului, 
fiind posibil în acest mod, ca virusul 
să se poată replica și în calculatoarele 
acestora.

Virușii care se replică via e-mail sau 
printr-o reţea de calculatoare pot 
cauza și o aglomerare sau chiar blocare 
a traficului în reţea sau pe Internet, 
făcând imposibilă transmiterea 
e-mailurilor ulterioare. Acești viruși 
cu multiplicare rapidă - numiţi viermi 
-  pot supra-aglomera complet reţeaua, 
blocând atât serverele precum și 
accesul utilizatorilor. 

Majoritatea virușilor este proiectată 
să-și manifeste stricăciunile la prima 
execuţie. Sunt însă unii viruși care nu 
atacă decât în anumite condiţii, de 
exemplu la o dată anume sau într-o 
anumită zi din săptămână. Ei stau 

ascunși în calculator până când sunt 
activaţi la o anumită dată, apoi încep 
“lucrarea” pe care au fost programaţi să 
o efectueze.

Pe scurt, virușii sunt programe 
informatice scurte, proiectate să se 
introducă în codul cât mai multor altor 
programe sau calculatoare (operaţia 
de reproducere) și să producă efecte 
nedorite în anumite condiţii.

Clasificare
În funcţie de metodele de replicare, 
virușii au fost clasificaţi și au primit 
diverse denumiri, care caracterizează 
mai bine modul lor de acţiune și mediul 
în care acţionează.

O clasificare riguroasă nu există încă, 
dar se poate face ţinând seama de 
anumite criterii. 

Prin forma lor generală, virușii se împart 
în:

•	 viruși hardware;

•	 viruși software.

Virușii hardware sunt mai rar întâlniţi, 
aceștia fiind, de regulă, livraţi odată 
cu echipamentul. Majoritatea sunt 
viruși software, creaţi de specialiști 
în informatică foarte abili și buni 
cunoscători ai sistemelor de calcul, 
în special ai modului în care lucrează 
software-ul de bază și cel aplicativ. 
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Din punctul de vedere al capacităţii de 
multiplicare, virușii se împart în două 
categorii:

•	 viruși care se reproduc, infectează 
și distrug;

•	 viruși care nu se reproduc, dar se 
infiltrează în sistem și provoacă 
distrugeri lente, fără să lase urme 
(Worms).

În funcţie de tipul distrugerilor în sistem 
se disting:

•	 viruși care provoacă distrugerea 
programului în care sunt incluși;

•	 viruși care nu provoacă distrugeri, 
dar incomodează lucrul cu 
sistemul de calcul; se manifestă 
prin încetinirea vitezei de lucru, 
blocarea tastaturii, reiniţializarea 
aleatorie a sistemului, afișarea 
unor mesaje sau imagini 
nejustificate;

•	 viruși cu mare putere de 
distrugere, care provoacă 
incidente pentru întreg sistemul, 
cum ar fi: distrugerea tabelei de 
alocare a fișierelor de pe hard 
disk, modificarea conţinutului 
directorului rădăcină, alterarea 
integrală și irecuperabilă a 
informaţiei existente. Primii viruși 
atacau programele gazdă. 

Istoricul virușilor
Acum două decenii, situaţia nu era atât 
de îngrijorătoare. O parte din virușii de 
la începutul anilor ‘90 aveau doar scopul 
de a transmite diverse mesaje (un fel 
de „underground” informatic) sau chiar 
de a amuza “victima”. Așadar, până să 
ajungem la ameninţările cu adevărat 
serioase, este necesar să menţionăm și 
strămoșii virușilor din ziua de azi - de 
unde s-a plecat și unde s-a ajuns.

1. „The Creeper” - primul virus 
informatic (1971) 
a fost conceput cu scop 
experimental sub sistemul de 
operare Tenex. The Creeper 
se auto-multiplică în reţea și 
lasă în urmă mesajul “I’m the 
creeper, catch me if you can!”. 
Pentru a-l înlătura a fost creat 
programul “The Reaper” - practic 
primul antivirus din istoria 
calculatoarelor. 

2. „Elk Cloner” (1982) 
creat pentru sistemul de operare 
Apple II de către un adolescent 
de 15 ani, virusul infecta sectorul 
de boot al dischetelor, de unde 
se instala pe calculator. De pe 
calculator se răspândea mai 
departe pe alte dischete. Ca 
manifestare, Elk Cloner afișa 
diverse mesaje pe display (poezii) 
și făcea imaginea să clipească
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3. „Brain” - primul virus pentru MS-
DOS (1986) 
„Brain” este tot un virus de boot, 
apărut din dorinţa a doi fraţi 
pakistanezi (Basit și Amjad Farooq 
Alvi) de a-și proteja software-
ul medical împotriva pirateriei. 
Deși a fost gândit pentru un 
cerc relativ restrâns, virusul 
s-a răspândit peste tot în lume 
deoarece nimeni nu era pregătit 
pentru un asemenea fenomen. 
Autorii virusului „Brain” sunt astăzi 
furnizori de Internet.

4. „Vienna” - virusul care a inspirat 
programatorii (1987) 
„Vienna” a fost practic 
punctul zero de la care a 
început răspândirea codurilor 
maliţioase în lume. În același 
timp, a reprezentat o oază de 
inspiraţie pentru cei curioși 
să experimenteze astfel de 
programe. Totul a început după 
ce un anume Ralph Burger, 
inspirat de “Vienna”, a spus tot 
ce știa despre viruși într-o carte 
denumită “Computer Viruses: 
a High-tech Disease”. A urmat 
virusul Jerusalem, care s-a 
răspândit în Europa, Statele Unite 
și Orientul Mijlociu la un nivel 
asociat pandemiei. 
 

5. „Morris” - strămoșul viermilor din 
ziua de azi (1988) 
„Morris”, considerat unul dintre 
primii “viermi” care s-au răspândit 
pe Internet, a infectat peste 6.000 
de calculatoare din State Unite, 
inclusiv pe cele de la NASA. A fost 
scris fără dorinţa de a face vreun 
rău (autorul a dorit să estimeze 
cam cât de vastă este reţeaua 
Internet, prin numărarea tuturor 
computerelor conectate), dar 
o eroare a dus la multiplicarea 
continuă a programului care a 
dus la blocarea reţelelor. Această 
formă de manifestare este similară 
cu așa numitele atacuri de tip DoS 
(Denial of Service) care au loc și 
în ziua de azi. Pierderile totale 
provocate de viermele Morris sunt 
estimate la 96 de milioane $.

6. Datacrime (1989)  
formatează HDD-urile: scurt și la 
obiect - format C:\.Din fericire, aria 
pe care acest virus s-a răspândit 
în scurt timp, a fost restrânsă 
(Olanda și Marea Britanie), iar 
perioada în care a acţionat de 
asemenea - aproximativ două luni 
și jumătate.

7. Viruși Windows 
în 1992, apare primul virus de 
Windows. Acesta infecta fișierele 
executabile (*.exe) și deschidea o 
nouă etapă a evoluţiei virușilor - 
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programele maliţioase urmau să 
apară în ritm alert. În primăvara 
anului 1993, Microsoft lansează 
propriul program anti-virus - 
MSAV, dar avalanșa de viruși 
devine din ce în ce mai masivă. 
Cu toate acestea, până în 1999 
nu mai apare nimic cu adevărat 
“revoluţionar”.

8. „Melissa” (1999) 
lansează moda virușilor 
transmiși prin e-mail. În 1999, 
un programator obsedat de o 
dansatoare pe nume Melissa 
dezvoltă un virus care să-i poarte 
numele. Putem spune că pasiunea 
lui a fost mai mult decât aprinsă, 
dacă ne raportăm la perioada de 
activitate a virusului: 1999 - 2005. 
Melissa era un virus macro ce se 
transmitea prin mass-mail și se 
regăsea în fișiere Word și Excel. A 
existat în mai multe versiuni, iar 
printre acţiunile sale se număra 
ștergerea fișierelor de sistem (io.
sys, command.com). Pagubele 
făcute de Melissa sunt de ordinul 
milioanelor de dolari.

9. I Love You / ILOVEYOU (2000) 
- cineva acolo în e-mail NU te 
iubește.  
Este probabil cel mai cunoscut 
și în același timp unul dintre 
cei mai prolifici viruși de mail. 
În mai puţin de șase luni, peste 

50 de milioane de utilizatori au 
fost curioși să afle ce conţine un 
e-mail cu subiectul “I Love You”. 
Nu știm exact cum și de ce, dar 
printre aceștia s-au numărat și 
sisteme ale Pentagonului, CIA 
și ale parlamentului britanic. 
Instituţiile au fost obligate să 
oprească accesul la e-mail până la 
eliminarea virusului.

10. „Nimda” (2001) 
viermele asociat cu Al-Qaeda 
Viermele „Nimda” (inversat Admin) 
se transmitea prin multiple 
moduri (prin e-mail, website-
uri compromise, reţele locale, 
backdoors, vulnerabilităţi ale 
serviciilor de Internet Microsoft), 
iar performanţa lui este până în 
momentul de faţă neegalată. 
În doar 22 de minute, a devenit 
cel mai răspândit vierme de pe 
Internet. Lansat la o săptămână 
după atentatele de la World 
Trade Center (11 septembrie 
2001), „Nimda” a fost asociat cu 
Al-Qaeda, dar în cele din urmă 
presupunerea s-a dovedit a fi una 
falsă. „Nimda” a fost precedat de 
un alt vierme păgubos (Code Red 
ISS) care a infectat aproximativ 
360.000 de calculatoare.

11. „Slammer” (2003) 
pune la pământ Internetul 
„Slammer”, vierme asemănător 
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în comportament cu „Nimda”, a 
îngenuncheat Internetul în 2003 
prin atacuri de tip DoS, iar unele 
state au crezut că este vorba 
despre un atac organizat asupra 
lor. La acea vreme, populaţia 
care dispunea de o conexiune la 
Internet trecea de 500 de milioane 
de utilizatori.

12. „MSBlast” (Blaster / Lovesan) 
(2003) - un “clasic” al mileniului 
trei 
„MSBlast” este un alt vierme pe 
care mulţi l-au întâlnit. Acesta 
afișa un mesaj de atenţionare 
care avertiza că într-un minut 
calculatorul se va închide. Virusul 
infecta calculatoarele cu OS 
Windows XP/2000 și includea în 
cod un mesaj direct adresat lui 
Bill Gates, șeful de pe atunci al 
Microsoft: “Billy Gates why do you 
make this possible? Stop making 
money and fix your software!!”.

13. Sasser (2004) 
un virus informatic ce putea face 
victime umane Mulţi utililizatori 
nu-și puteau explica modul 
în care calculatoarele lor erau 
infectate cu acest virus, fără a 
accesa vreun website, e-mail 
sau fără a introduce vreun CD. 
Explicaţia era că „Sasser” explora 
vulnerabilitatea unui port de reţea 
și se propaga pe Internet fără 

intervenţia utilizatorului. Până la 
remedierea vulnerabilităţii (prin 
introducerea unui update pentru 
Windows), viermele a blocat 
sateliţii de comunicare ai France-
Presse și a determinat compania 
aeriană Delta Air Lines să anuleze 
câteva zboruri. Răspândirea 
virusului ar fi putut duce chiar la 
pierderea de vieţi omenești, după 
ce computerele dintr-un spital 
au fost afectate, iar pacienţii care 
necesitau tratament de urgenţă 
au fost transportaţi în altă parte.

Virus versus antivirus
Primele programe antivirus puteau 
repera ușor acești invadatori. 
Creatorii de viruși au reacţionat însă 
prin adoptarea unor strategii mai 
performante și au dezvoltat proceduri 
capabile să infecteze un program, fără 
ca alterarea să fie prea ostentativă. 
Odată introdus pe disc, a doua fază a 
vieţii unui virus este autoprogramarea. 
Virușii încearcă să infecteze cât mai 
multe programe, înainte de a ataca 
propriu-zis. Pentru a opera cât mai 
eficient, virușii își lasă semnătura în 
fiecare program infectat, pentru a nu-l 
contamina încă o dată.

Pe acest principiu lucrează și antivirușii, 
adică pe reperarea unei intruziuni. Ei 
analizează unităţile de disc pentru a 
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căuta semnăturile cunoscute. Această 
tehnică prezintă însă un defect major: 
virusul trebuie identificat, deci tabela 
de semnături trebuie permanent 
reactualizată. Virușii au forme de 
manifestare cât se poate de diverse. 
Unii se mulţumesc să afișeze mesaje 
de pace sau să cânte o melodie. Alţii 
perturbă lucrul utilizatorului, însă fără 
consecinţe prea dramatice.

În manualul de utilizare al MS-DOS, 
Microsoft împarte virușii în trei 
categorii:

•	 viruși care infectează sistemul de 
boot;

•	 viruși care infectează fișierele;

•	 viruși Cal Troian.

Ultimii sunt acele programe care 
aparent au o anumită întrebuinţare, dar 
sunt înzestraţi cu proceduri secundare 
distructive. 

O clasificare mai amănunţită a virușilor 
ar arăta astfel:

•	 armați – conţin proceduri ce 
împiedică dezasamblarea și 
analiza de către un antivirus, 
editorii fiind nevoiţi să-și dubleze 
eforturile pentru a dezvolta 
antidotul (ex:” Whale”);

•	 autoencriptori – înglobează în 
corpul lor metode de criptare 
sofisticate, făcând detecţia 
destul de dificilă. Din fericire, pot 

fi descoperiţi datorită faptului 
că încorporează o rutină de 
decriptare (ex: “Cascade”);

•	 camarazi – sunt avantajaţi de o 
particularitate a DOS-ului, care 
execută programele .com înaintea 
celor .exe. Acești viruși se atașează 
la fișierele .exe, apoi le copiază 
schimbând extensia în .com. 
Fișierul original nu se modifică și 
poate trece de testul antivirușilor 
avansaţi. Odată accesat, fișierul 
respectiv execută în fapt fișierul 
infectat avand extensia .exe. Acest 
lucru determină propagarea 
virușilor și la alte aplicaţii;

•	 furișaţi (stealth) – acești viruși 
își maschează prezenţa prin 
deturnarea întreruperilor 
DOS. Astfel, comanda dir nu 
permite observarea faptului că 
dimensiunea unui fișier executabil 
a crescut, deci este infectat. 
Exemple: “512”, ”Atheus”, ”Brain”, 
”Damage”, ”Gremlin”, ”Holocaust”, 
”Telecom”.

•	 infecţie multiplă – cu câţiva ani 
în urmă, viruși erau repartizaţi în 
două grupuri bine separate: cei 
care infectau programele și cei 
care operau asupra sectorului 
de boot și a tabelelor de partiţii. 
Virușii cu infecţie multiplă, mai 
recenţi, pot contamina ambele 
tipuri de elemente. Exemplu: 
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”Authax”, ”Crazy Eddie”, ”Invader”, 
”Malaga”, etc;

•	 polimorfi – sunt cei mai sofisticaţi 
dintre cei întâlniţi până acum. 
Un “motor” de mutaţii permite 
transformarea lor în mii de 
variante de cod diferite. Exemplu: 
”Andre”, ”Cheeba”, ”Dark Avenger”, 
”Phoenix 2000”, ”Maltese Fish”, etc;

•	 viruși ai sectorului de boot și ai 
tabelelor de partiţii - infectează 
una și/sau cealaltă dintre aceste 
zone critice ale dischetei sau hard 
disk-ului. Infectarea sectorului de 
boot este periculoasă, deoarece, 
la pornirea calculatorului codul 
special MBP (Master Boot 
Program) de pe dischetă se 
execută înainte de pornirea 
sistemului de operare. Dacă acolo 
este prezent un virus, s-ar putea 
să nu fie reperabil. Tabelele de 
partiţii conţin informaţii despre 
organizarea structurii discului, ele 
neputând fi contaminate, ci doar 
stricate.

Caii troieni
Un cal troian este un program care 
este altceva decât ceea ce pare. Un cal 
troian tipic are un nume de fișier al unui 
program cunoscut și în privința căruia 
nu ar exista nici cea mai mică bănuială 

că este infectat. Odată lansat acest 
program, de fapt se lansează efectul 
distrugător al virusului. Calea cea mai 
facilă de răspândire a cailor troieni sunt 
atașamentele e-mail-urilor.

Viermii
Un vierme este un program care 
scanează reţeaua instituţiei în care 
lucraţi pentru a descoperi un calculator 
care are o breșă de securitate specifică. 
Apoi se copiază pe această nouă 
mașină și începe să se replice mai 
departe. O reţea cu mii de calculatoare 
este îngenuncheată în acest mod în 
câteva ore. Viermii nu se multiplică 
numai prin infectarea fișierelor. Odată 
ajunși în memoria unui calculator, ei 
sunt replicați direct în memoria altor 
calculatoare. Sunt astfel foarte dificil 
de identificat și de obicei provoacă 
mari daune. Cei mai cunoscuţi astfel de 
viermi sunt CodeRed și CodeBlue.

Virușii de e-mail
Un virus de e-mail este un program 
ce se distribuie ca un atașament la 
un mesaj de e-mail. Acești viruși sunt 
programe separate (majoritatea cai 
troieni) care provoacă daunele când 
sunt lansate în execuţie de către 
destinatarul mesajului de e-mail. 
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Acești viruși se maschează sub forma 
unei iconițe de fișier Word sau alte 
atașamente comune, în realitate având 
una din extensiile EXE, VBS, PIF sau 
alte tip de fișier executabil. Majoritatea 
virușilor de e-mail atacă programul de 
e-mail și se auto-transmit către adresele 
găsite în calculator. Peste 90% din 
atacurile virușilor din acest moment 
sunt via e-mail.

Virușii de chat și de 
mesagerie instant
Mulţi utilizatori ai calculatoarelor 
obișnuiesc să vorbească online. 
Comunicarea în camere de discuţii 
publice se numește “chat”, iar discuţiile 
private se numesc mesagerie instantă 
(IM).  Majoritatea programelor de chat 
sau IM permit transmiterea de fișiere 
altor utilizatori, ceea ce contribuie la 
răspândirea așa numiţilor viruși instanţi. 
Deschiderea acestor fișiere primite via 
chat sau IM lansează adeseori efectul 
distrugător al virușilor. 

Cei mai răspândiţi viruși
•	 Generic PWS.ak 

Tip: Troian; Risc: Low;   
Data descoperirii: 4/11/2008;

•	 Exploit-SWFRedirector.b 
Tip: Troian; Risc: Low-Profiled;  
Data descoperirii: 28/11/2008;

•	 W32/Autorun.worm.ev 
Tip: Virus; Risc: Low;  
Data descoperirii: 23/3/2009;

•	 Exploit-PDF.q.gen!stream 
Tip: Troian; Risc: Low-Profiled;  
Data descoperirii: 30/5/2009;

•	 FakeAlertAVSoft 
Tip: Troian; Risc: Low;  
Data descoperirii: 23/2/2010;

•	 W32/VBMania@MM 
Tip: Virus; Risc: Low;  
Data descoperirii: 9/9/2010.

Cum este contaminat 
calculatorul cu viruși 
informatici?
Cele mai multe dintre calculatoare 
se contaminează la citirea dichetelor, 
CD-urilor, DVD-urilor, USB-urilor 
purtătoare de viruși, care provin de 
la un alt calculator. Discheta poate 
conţine orice tip de fișier program deja 
infectat sau virusul poate fi localizat 
într-o zonă specială a dischetei, 
numită sectorul de sistem. La rândul 
lui, modemul a devenit un instrument 
camuflat de transmitere a virușilor. 
Deoarece serviciile de asigurare a 
comunicaţilor se dezvoltă, oamenii 
pot împărţi fișierele prin intermediul 
linilor telefonice. După ce Internetul a 
ajuns în aproape fiecare locuinţă, iar 
reţeaua globală a devenit un suport 
pentru serviciile diverselor companii, 
virușii informatici s-au răspândit din ce 
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în ce mai mult și au început să producă 
pagube cu adevărat însemnate, 
compromiţând nu doar datele de pe 
calculatoarele utilizatorilor obișnuiţi, 
ci și cele de maximă importanţă 
ale diverselor instituţii, ale băncilor 
sau chiar ale companiilor aeriene. 
Este lesne de dedus că serviciile 
acestora au devenit inaccesibile, iar 
de aici au rezultat pierderi financiare 
semnificative, iar în unele cazuri, uriașe. 
În ziua de azi este de neconceput un 
computer fără antivirus sau un program 
de securitate, mai ales dacă rulează 
sistemul de operare Windows - cel 
mai vizat de către programatorii rău 
intenţionaţi.

Măsuri de protecţie 
împotriva virușilor
Principalele metode împotriva 
infecţiilor cu viruși:

•	 restricţionarea descărcării de 
fișiere numai din surse cunoscute 
și sigure; 

•	 netransportarea pe diferite 
suporturi (CD, USB) a fișierelor, de 
la calculatoare străine;

•	 nu deschideţi atașamentul 
niciunui e-mail neașteptat; 

•	 utilizarea unui program sau 
serviciu antivirus actualizat;

•	 setarea protecţiei antivirus de 
tip macro în toate aplicaţiile (în 
special în Microsoft Office);

•	 evitarea folosirii software-ului 
neînregistrat;

•	 realizarea periodică a operaţiei de 
scanare;

•	 păstrarea unor copii de siguranţă 
ale aplicaţiilor și fișierelor 
importante;

•	 crearea unui CD utilitar, cu 
ajutorul căruia se execută operația 
de pornire a calculatorului în caz 
de nevoie;

•	 utilizarea suporturilor care conţin 
date importante cu protecţie la 
scriere.

Diagnosticarea unei infecţii virale:

•	 programele se închid sau se 
blochează;

•	 documentele devin inaccesibile;

•	 CMOS-ul calculatorului își pierde 
setările chiar dacă îi punem o 
baterie nouă;

•	 calculatorul răspunde mult mai 
lent decât de obicei;

•	 documentele Word se pot salva 
numai ca șabloane;

•	 calculatorul se blochează sau nu 
mai pornește normal;

•	 tasta CAPS LOCK nu mai 
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funcţionează—sau funcţionează 
intermitent;

•	 dimensiunea fișierelor crește;

•	 apar frecvent mesaje de eroare pe 
ecran;

•	 apar mesaje sau imagini stranii pe 
ecran;

•	 calculatorul emite mesaje sonore 
stranii;

•	 prietenii și colegii vă comunică 
primirea unor mesaje ciudate de 
la dumneavoastră, fără să le fi 
trimis.

Programe antivirus
Programele antivirus sunt programe 
create special pentru a efectua 
următoarele operaţiuni:

•	 să detecteze virușii prin verificarea 
conţinutului fișierelor și semnalarea 
prezenței semnăturii unui virus 
cunoscut sau a unor secvenţe 
suspecte în interiorul lor;

•	 să dezinfecteze sau să șteargă 
fișierele infestate de viruși 
cunoscuţi;

•	 să prevină infectarea prin 
supravegherea acţiunilor din 
memorie și semnalarea întâlnirii 
unor anumite acţiuni suspecte că 
ar putea fi generate de existenţa în 

memorie a unui virus.

Există două feluri de antiviruși după 
modul în care acționează:

1. programe care, după ce au 
fost lansate, rămân în memoria 
calculatorului și supraveghează 
fiecare aplicaţie lansată în 
execuţie;

2. programe care sunt lansate de 
către utilizator numai atunci când 
el dorește să verifice calculatorul.

În următoarele condiţii are loc 
devirusarea:

•	 scanarea = citirea fișierelor și a 
memoriei și identificarea virușilor 
cunoscuţi de programul antivirus 
respectiv;

•	 devirusare = extragerea virusului 
sau ștergerea fișierului infectat;

•	 monitorizare = operaţia prin care 
un antivirus existent în memorie 
verifică și semnalează sistematic 
eventuala apariţie a unui virus.
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Recuperarea sistemului 
după infectarea cu un 
troian sau cu un virus

Dacă sunteţi sigur că un program 
periculos a infectat PC-ul, puteţi accesa 
una dintre paginile de Internet ale 
producătorilor de soluţii de securitate, 
de unde să descărcaţi un instrument cu 
care să îndepărtaţi problema.

Totuși, există posibilitatea să nu puteţi 
identifica programul respectiv, care 
a afectat sistemul. Din păcate, alte 
posibilităţi sunt limitate, dar sunt câţiva 
pași de urmat care vă pot ajuta să vă 
salvaţi fișierele și computerul.

Sunaţi la departamentul de suport IT

Informaţi-i imediat specialiștii acestui 
departament și urmaţi instrucţiunile 
acestora.

Deconectaţi PC-ul de la Internet

În funcţie de troianul sau virusul 
care a afectat PC-ul, atacatorii pot 
accesa informaţiile personale și pot 
folosi sistemul pentru a ataca alt 
computer. Puteţi opri activitatea prin 
deconectarea de la Internet. Cea mai 
bună metodă de a face acest pas este 
deconectarea fizică, prin îndepărtarea 

cablului care face conexiunea, dar se 
poate, simplu, prin folosirea comenzii 
“disable” pentru conectarea la reţea.

Faceţi backup pentru fişierele 

importante

În acest punct, cel mai bine este să 
salvaţi pe un alt dispozitiv fișierele 
personale. Dacă este posibil, adunaţi 
fotografiile, documentele, adresele 
de Internet favorite, etc. și scrieţi-le 
pe un disc, CD sau DVD, sau salvaţi-le 
pe un echipament extern de stocare. 
Este important să știţi că și aceste 
fișiere nu sunt de încredere, putând fi 
infectate, de asemenea. În prezent, o 
bună practică este să faceţi “back up” 
în mod regulat, așa că dacă acestea nu 
sunt infectate, puteţi avea un set care să 
permită să refaceţi sistemul.

Scanaţi sistemul

Deoarece computerul (inclusiv 
sistemul de operare) poate fi infectat 
cu un program periculos, este mai 
sigur să scanaţi sistemul de pe un 
“rescue” CD, mai degrabă decât să îl 
scanaţi cu antivirusul deja instalat. 
Multe soluţii antivirus au o funcţie ce 
permite realizarea unui “rescue CD”. Altă 
alternativă este utilizarea unui serviciu 
de îndepărtare a virușilor sau troienilor 
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de pe website-urile producătorilor de 
antiviruși. Caută pe Internet “online 
virus scan”. Sau folosește serviciul web 
al Microsoft PC Protection Scan.

Următoarea dintre cele mai bune 
acţiuni este instalarea unui program 
antivirus de pe o sursă neinfectată, 
cum ar fi un disc. Dacă nu aveţi unul, 
există multe variante pentru a alege, 
dar acestea ar trebui să furnizeze 
instrumentele de care aveţi nevoie.

După instalarea aplicaţiei, scanaţi 
întregul PC, prima operaţiune putând 
identifica programul, sau programele 
infectate. Cel mai bine ar fi ca aplicaţia 
de securitate să dea posibilitatea să 
îndepărtaţi ameninţarea de pe PC; 
urmaţi instrucţiunile pe care vi le dă 
antivirusul.

Dacă antivirusul a identificat și 
îndepărtat cu succes virusul, urmaţi 
neapărat instrucţiunile pentru a 
preveni o altă infectare. Dacă nici 
acum antivirusul nu a putut elimina 
ameninţarea, trebuie să urmaţi pașii 
indicaţi de producătorul antivisurului.

Reinstalaţi sistemul de operare

Dacă nu aţi reușit să curăţaţi 
computerul de fișierele infectate, 
cea mai la îndemână opţiune este să 
ștergeţi sau să formataţi hard-diskul și 
să reinstalaţi sistemul de operare.

Deși această acţiune vă va conduce la 
pierderea de programe și fișiere, este 
singura modalitate să vă asiguraţi că 
sistemul nu are modificări făcute de 
fișiere backdoor sau de atacatori.
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