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FISA DOCUMENTARE NR. 1 

 

1.      Informatiile sunt mesaje obtinute prin prelucrarea datelor. 

Informația poate fi formată din texte, numere, imagini sau sunete. 

Datele sunt codificări binare ale informației, deoarece calculatorul nu știe să prelucreze decât 

șiruri binare, care pot fi modelate fizic prin impulsuri de curent, cu două niveluri de tensiune, 

ce corespund celor două cifre binare:0 și 1. 

PROCESUL INFORMATIONAL presupune urmatoarele etape: 

1. Introducerea datelor - este procesul prin care datele sunt prelucrate de calculator și 

convertite într-un format pe care-l poate prelucra 

In aceasta etapa utilizatorul : colectează datele; introduce datele prin intermediul unui 

dispozitiv de intrare; supraveghează colectarea datelor și procesul de introducere. 

Calculatorul : - coordonează procesul de introducere a datelor; verifică dacă datele sunt 

valide; convertește datele valide într-un format pe care-l poate prelucra; furnizează 

utilizatorului diferite rapoarte  

2.  Prelucrarea datelor  este procesul prin care datele sunt prelucrate de calculator pentru a 

furniza informații. Cele mai obișnuite operații de prelucrare sunt cele de clasificare pe 

categorii, ordonare, calcule statistice, extragere pe anumite criterii. In aceasta etapa 

utilizatorul răspunde la întrebările afișate de programul de aplicație prin intermediul interfeței 

prin care i se cere să comunice datele necesare; monitorizează procesul de prelucrare  

3.  Extragerea informațiilor este procesul prin care calculatorul furnizează utilizatorului 

informațiile necesare. 

Rezultatele pot fi furnizate în două tipuri de formate: hardcopy sau softcopy 

4.  Arhivarea(stocarea)datelor- informațiile sub formă de date sunt înregistrate pe un suport 

de memorare 

Parcurgerea acestor etape constituie aşa numitele procese informaţionale. Informaţia 

circulă între emiţător şi receptor prin canale specifice (poştă, telefon, etc.) şi poate fi sub 

formă de : date, texte, imagini fixe, secvenţe audio sau video etc.  

Cantitatea de informaţii care se vehiculează între emiţător şi receptor constituie fluxul 

informaţional. 

2.    Sistemul informational este ansamblul de elemente implicate în procesul de colectare, 

transmisie, prelucrare, etc. de informatii.  

Rolul sistemului informational este de a transmite informatia între diferite elemente. 

• 3.       Fluxul informaţional reprezintă totalitatea informaţiilor transmise într-un 

interval de timp de la un emiţător de informaţie la un receptor de informaţie prin 

intermediul canalelor informaţionale.  Este caracterizat de: Conținut ,Formă ;Sens 

;Calitate ;Frecvență ;Volum  

Lungime ;Viteză ;Fiabilitate ;Suport ;cost  

Cerinţele unui flux informaţional sunt: 

 Informaţia trebuie să fie transmisă nedistorsionat; 

 Transmisia trebuie să se efectueze indiferent de gradul de ocupare a canalului de 

comunicaţie; 

 Trebuie asigurată securitatea transmisiei informaţiei; 
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 Informaţia trebuie să se transmită în timp optim; 

 Costurile de exploatare a canalului de transmisie să fie mici. 

Clasificarea fluxurilor informaţionale 

1. În funcţie de direcţie: 

 Orizontale – între compartimente de pe acelaşi nivel ierarhic; 

 Verticale – între compartimente aflate pe niveluri ierarhice diferite; 

2. În funcţie de sens: 

  Ascendente – de la un compartiment aflat pe nivel ierarhic inferior la un compartiment 

aflat pe nivel ierarhic superior, se transmit informaţii; 

  Descendente - de la un compartiment aflat pe nivel ierarhic superior la un compartiment 

aflat pe nivel ierarhic inferior, se transmit decizii. 

3. În funcţie de compartimentele în care se transmite: marketing, cercetare şi dezvoltare, 

producţie, financiar - contabil, comercial, resurse umane. 

4. În funcţie de frecvenţă: Periodice;Ocazionale 

5. În funcţie de locaţia sursei: 

Interne – sursa se găseşte în interiorul organizaţiei;      Externe – sursa se găseşte 

în exteriorul organizaţiei 

4.  Sistem informatic 

  Ansamblul de elemente implicate în tot acest proces de prelucrare si transmitere a datelor pe 

cale electronica alcatuiesc un sistem informatic.  

Intr-un sistem informatic pot intra: calculatoare, sisteme de transmisie a datelor, alte 

componente hardware, softwer-ul, datele prelucrate, personalul ce exploateaza tehnica de 

calcul, teoriile ce stau la baza algoritmilor de prelucrare, etc.  

Se poate spune deci, ca sistemul informational este inclus în sistemul informatic, acesta din 

urma fiind o componenta esentiala a primului.  

CLASIFICAREA SISTEMELOR INFORMATICE 

În functie de localizarea datelor si de locul în care sunt efectuate prelucrarile, putem avea 

sisteme informatice  

• Cu date centralizate, datele se afla pe un singur sistem de calcul; 

• Cu date distribuite, datele se afla distribuite pe mai multe calculatoare în retea; 

• Cu prelucrari centralizate, prelucrarea datelor se face pe o singura statie de lucru, indiferent 

de numarul statiilor cu  informatiile de prelucrat; 

• Cu prelucrari distribuite, mai multe calculatoare prelucreaza datele provenite de la unul sau 

mai multe calculatoare din retea; 

Dupa domeniul în care functioneaza, sistemele pot fi clasificate : 

• De baze de date, specializate în gestiunea unor cantitati mari de date; 

• Pentru prelucrari stiintifice, specializate pe anumite domenii stiintifice; 

• Pentru conducerea proceselor tehnologice, pentru conducerea unor 

masini,scule,unelte computerizate; 

Dupa nivelul ierarhic ocupat de sisteme informatice în structura organizatorica a societatii, 

putem avea :  

•       Sisteme informatice pentru conducerea activitatilor la nivelul unitatilor economice; 

•       Sisteme la nivelul organizatiilor cu structura de grup; 
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•       Sisteme informatice teritoriale; 

•       Sisteme informatice la nivel de ramura si subramura si la nivel economic national; 

•       Sisteme de uz general. 

Dupa activitatea ce o automatizeaza, sistemele pot fi : 

•       Pentru conducerea productiei; 

•       Pentru activitatea comerciala; 

•       Pentru evidenta contabila; 

•       Pentru evidenta materialelor si marfurilor; 

•       Pentru evidenta personalului si salarizare; 

•       Pentru evidenta mijloacelor fixe. 


