
Tipuri de structuri 
de date



Obiectivele lecției

 O1. Definirea fișierului, bazei de date, foii de lucru, 
tabelului, listei; 

 O2. Recunoașterea principalelor tipuri de fișiere;

 O3. Identificarea programelor folosite la crearea 
diferitelor tipuri de fișiere;



Definiri

 Un fișier este o colecție de 
orice natură ce cuprinde 
date, stocate de obicei pe un 
dispozitiv de stocare.

 O bază de date (BD), 
reprezintă o modalitate de 
stocare a unor informații și 
date pe un suport extern.

https://ro.wikipedia.org/wiki/Dat%C4%83
https://ro.wikipedia.org/wiki/Informa%C8%9Bie
https://ro.wikipedia.org/wiki/Dat%C4%83


Definiri

 O foaie de calcul este 
structura de bază folosită de 
Microsoft Excel pentru lucrul 
cu tabele.

 Tabelul (sau Tabela) este o 
bază de date în care se face 
ordonarea pe rânduri 
orizontale și coloane verticale 
după diferite criterii a datelor 
sau textelor culese.

https://ro.wikipedia.org/wiki/Baz%C4%83_de_date


Definiri

 Lista este o colecție de 
rânduri dintr-o foaie de 
calcul care conține date 
elementare legate între ele 
și care este tratată ca un 
tabel dintr-o bază de date 
și un set de date dintr-o 
foaie de calcul.



Tipuri de 
fișiere

Fișiere de date

Conțin date 
create cu un 
program de 

aplicație

Fișiere text

Conțin numai 
coduri de 

caractere și sunt 
create cu un 

editor de texte

Fișiere document

Conțin coduri de 
caractere, imagini și 

comenzi pentru 
formatare. Sunt create 

cu un procesor de 
texte

Fișiere cu imagini

Conțin imagini în 
format digital. Sunt 

create cu un 
program de grafică

Fișiere audio

Conțin sunete în 
format digital 
(program de 
prelucrare a 
sunetelor)

Fișiere video

Conțin imagini 
video în format 

digital (program 
de prelucrare a 

imaginilor)



 Documente Word - .doc,.docx

 Foi de calcul Excel - .xls, .xlsx

 Baze de date Access - .mdb, .accdb

 Prezentări PowerPoint - .ppt, .pptx

 Fișiere text simple Notepad - .txt

 Fișiere tip imagine Paint- .bmp, .jpg, .tif, .png

 Fișiere tip pagină web Notepad - .html, .htm

Programe folosite la crearea/editarea principalelor 

tipuri de fișiere studiate



Aplicație

 Identificați pe calculatoarul la care stați, pe Desktop, 
folderul Examen.

 Pe coala primită, notați:

- numărul fișierelor din folder

- tipul fișierelor din acest folder

-programele utilizate la crearea/editarea/deschiderea 
acestora

-dimensiunea în baiți (bytes) a folderului examen


