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CURS  INIŢIERE  ÎN  IT 

 

         MODULUL II  / Iniţiere în căutarea unei baze de date cu ajutorul internetului 
          TEMA /   Informaţii despre baza de date şi link -uri 
          DURATA  / 50 minute 
 
Obiective:  

• Să definească o bază de date; 
• Să recunoască un link. 

Metode : expunerea, observaţia, lucrul în echipă; 
Resurse materiale:  calculatorul, fişe de fişe de învățare, adrese de site-uri utile 
 
 

1. Noţiuni teoretice – 30 minute 
 

1.1. Hiperlink   (pe scurt un link ) : este o referință, legătură, element de navigație într-un 
document electronic către alte părți ale aceluiași document, alte documente sau 
secțiuni din alte documente, spre care un utilizator este trimis atunci când accesează 
elementul de navigație;  este asemănător cu referințele și citările folosite în literatură, 
cu diferența că destinația hiperlinkului se poate accesa automat și instantaneu, printr-
un singur clic cu mausul; cel mai comun tip de hiperlink folosit este URL-ul 
(prescurtarea din engleză a Uniform Resource Locator) sau URI-ul (Uniform Resource 
Identifier), care se referă la un sit web, o pagină dintr-un sit sau chiar o anumită 
poziție pe o pagină; 

1.2.  Tipuri de link – uri: linkuri integrate in text  care sunt  cele mai frecvente pe internet 
(ultimul cuvânt din propoziție este un link încorporat în text;  pentru a fi trimis spre 
informația sau conținutul dorit, utilizatorul trebuie să selecteze linkul respectiv, de 
obicei printr-un singur clic, direct pe ancora linkului); harta de imagini (este o arie de 
pe ecran care acoperă un element grafic sau o porțiune din aceasta ); linkuri de 
accesare de tip „hardware”  (pot fi accesate de o unitate hardware cum ar fi: maus, 
tastatură, microfon, etc); 
 

Link-uri utile din Romania: 
Ministerul Culturii si Cultelor http://www.cultura.ro    

Ministerul Educatiei, Cercetarii si Tineretului http://www.edu.ro    

Ministerul Comunicatiilor si Tehnologiei Informatiei http://www.mcti.ro    
Ministerul Finantelor Publice  http://www.mfinante.ro    
Ministerul Justitiei http://www.just.ro    
Ministerul Economiei si Finantelor http://www.mefromania.ro    
Ministerul Afacerilor Externe http://www.mae.ro    
Ministerul Mediului si Dezvoltarii Durabile http://www.mmediu.ro    
Ministerul Dezvoltarii, Lucrarilor Publice si Locuintelor http://www.mdlpl.ro    
Ministerul Transporturilor, Constructiilor si Turismului http://www.mt.ro    
Ministerul pentru IMM, Comert, Turism si Profesii Liberale http://www.mimmctpl.ro    
Ministerul Muncii, Familiei si Egalitatii de Sanse http://www.mmssf.ro    
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Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale http://www.mapam.ro    
Ministerul Apararii http://www.mapn.ro    
Ministerul Internelor si Reformei Administrative http://www.mira.gov.ro    
Ministerul Sanatatii Publice http://www.ms.ro 
 

2. Aplica ţie practic ă / Identificarea pe site a unei liste cu link-uri – 20 minute 
 
       Grupul ţintă este împărţit în echipe de  3 - 4 adulţi 50+; fiecărui grup i se dă adresa unui 
site web; fiecare grup accesează site – ul web recomandat şi analizează conţinutul site-ului ; 
identifică lista cu link – urile  

 


