
SFATURI UTILE DESPRE CUM PUTEȚI SĂ VĂ DESFĂȘURAȚI ACTIVITATEA ON-LINE 

 

 

Pentru a găsi un specialist IT care să vă ajute, puteți accesa motoare de căutare (de 

exemplu www.google.ro) cu expresia „suport IT oraș”, unde „oraș” e numele orașului în care 

locuiți. Folosiți termenul „suport” și nu acceptați sugestia motorului de căutare – respectiv 

„support”, acesta este un cuvânt în limba engleză și veți primi rezultate nerelevante pentru 

căutarea dumneavoastră. Fiind din același oraș, este posibil să cunoașteți un membru al 

managementului firmei respective, de asemenea puteți cere referințe despre firma respectivă în 

cercul dumneavoastră de cunoștințe. Este bine să verificați persoanele sau firmele găsite. Dacă 

rezultate căutării nu sunt relevante, căutați folosind doar expresia suport IT.  

Un lucru foarte important pe care trebuie să îl rețineți este că specialistul IT vă poate cere 

să opereze calculatorul dumneavoastră remote (de la distanță), fără să fie necesară prezența sa 

în aceeași încăpere. Pentru aceasta aveți nevoie doar de o conexiune la internet pe respectivul 

calculator, iar specialistul IT ales vă va instrui în instalarea software-lui care să îi permită lucrul 

pe calculatorul dumneavoastră de la distanță (va putea opera tastatura și mouse-ul, de asemenea 

va vedea ce este pe monitor și poate avea acces la conținutul discului) ca și cum ar fi în încăpere. 

Pentru a păstra confidențialitatea documentelor existente pe calculator, vă recomandăm să le 

mutați pe un alt dispozitiv (unitate de memorie cu capacitate mai mare, stick USB sau hard disk 

extern) pe durata cât specialistul IT lucrează. Dacă nu aveți aceste dispozitive externe, se pot 

achiziționa de la orice magazin online. Căutați un magazin cu suport telefonic, specialiștii de acolo 

vă pot ghida în achiziția dumneavoastră. Vă recomandăm să cumpărați un dispozitiv cu o 

capacitate mai mare decât credeți că e necesar, va acoperi și necesitățile dumneavoastră 

ulterioare.  

Dacă lucrați în mediul digital este imperios necesar să faceți back-up (copii de 

siguranță) pentru documentele/mesajele dumneavoastră. Spre deosebire de documentele 

printate, un document digital, în cazul unei defecțiuni (defecțiune fizică a dispozitivelor, o pană de 

curent ce poate deteriora dispozitivele aflate în priză, un scurt-circuit etc) va fi pierdut, probabil 

pentru totdeauna. Există soluții care se pot folosi (uneori, depinde de la caz la caz) de recuperare 

a datelor, dar sunt extrem de costisitoare și durează foarte mult. Pentru documente, este suficient 

să le copiați pe alt dispozitiv (stick de memorie cu capacitate mai mare, hard disk extern) și astfel 

aveți o copie de siguranță (trebuie să repetați operațiunea cât mai des – ideal ar fi zilnic, altfel 

puteți pierde documentele lucrate DUPĂ efectuarea copiei). Pentru mesajele de poștă electronică 



- e-mail - operațiunea de back-up este mai tehnică, vă recomandăm să apelați la un specialist IT. 

Există de asemenea software ce efectuează automat aceste copii de siguranță la o oră/dată 

anume. Dacă laptop-ul/desktop-ul este pornit (există opțiuni gratuite – SyncBackFree este un 

exemplu - sau opțiuni plătite, în funcție de nevoile dumneavoastră). Setarea unor astfel de 

programe este destul de tehnică, vă recomandăm apelați la un specialist IT. 

 

Pentru editarea de documente există două opțiuni mai des întâlnite pentru sistemul de 

operare Windows, care este majoritar acum în România: 

- suita gratuită OpenOffice; 

- suita plătită Office, de la Microsoft. 

Pentru a alege varianta potrivită nevoilor dumneavoastră, apelați la un specialist IT care 

va identifica opțiunea cea mai bună. 

 

Pentru a trimite online către destinatar un document editat există două opțiuni: 

- se va printa, ștampila / semna după caz, scana și apoi transmite prin email (formatul 

uzual pentru transferul de documente este „pdf”, este similar unei imagini, dar poate avea mai 

multe pagini). Formatul pdf poate fi vizualizat și de pe dispozitive mobile (telefoane, tablete). 

Această metodă necesită o imprimantă și un scanner (sau un dispozitiv combinat, 

multifuncțional). Pentru a achiziționa așa ceva, dacă nu aveți deja, apelați la magazine online. 

Încercați să alegeți un brand cunoscut, echipamentul și software vor fi mai fiabile, mai ușor de 

folosit. Analizați și costul per pagină în cazul în care alegeți un echipament care și printează – de 

obicei variantele cu toner (nu cu cartușe de cerneală) sunt mai avantajoase și mai rapide. Setarea 

dispozitivului se poate face cu suportul unui specialist IT; 

- se poate aplica ștampila / semnătura dumneavoastră direct în documentul editat, acesta 

se va exporta în format pdf (exista numeroase programe gratuite, Adobe Reader, Primo pdf, etc) 

și apoi transmis către destinatar. ATENȚIE, în acest caz nu aveți o copie printată, trebuie să vă 

asigurați că aveți și un backup al acestui document. Pentru a face posibilă această metodă vă 

recomandăm apelați la un specialist IT; Avantajele acestei metode sunt că se poate modifica 

foarte rapid documentul și retrimite, fără a fi nevoie să fie printat și scanat din nou; 

 

Pentru comunicarea de documente de la / spre client sau instituții, folosiți cât mai des 

posibil metodele online (email). Vă recomandăm să vă stabiliți o adresa de email pe un server 



plătit (exemplu office@numeavocat.ro) și nu pe un server gratuit (gmail, yahoo și altele similare). 

Veți avea un nivel mult mai ridicat de confidențialitate și de siguranță. De asemenea, în cazul unei 

defecțiuni a serverului sau întrerupere a serviciului, nu pierdeți mesajele. O adresă de email 

proprie vă permite să consultați mesajele din urmă și în lipsa unei conexiuni la internet, mesajele 

fiind salvate în calculatorul dumneavoastră.  

Software pentru gestionarea emailului: 

- opțiuni gratuite, cum ar fi Mozilla Thunderbird; 

- opțiuni plătite, cum ar fi Outlook, parte din suita Microsoft Office (atenție, nu e inclus în 

toate versiunile, verificați). Outlook include și un Calendar, foarte util în programarea / reamintirea 

unor evenimente, termene, întâlniri. 

Setarea acestora e destul de tehnică, aveți nevoie de suport IT. 

 

Pentru comunicarea directă cu clientul / alte persoane, în condițiile de izolare impuse 

de pandemia COVID-19, vă sugerăm câteva variante: 

Aplicația gratuită pentru dispozitive mobile WhatsApp. Atenție, 

această aplicație impune prezența unui număr de telefon disponibil pe 

dispozitivul respectiv. Odată instalată pe telefon, se poate folosi și de pe 

laptop / desktop / tableta prin intermediul opțiunii „WhatsApp web”. Dacă 

conectați laptop-ul / calculatorul la aplicația WhatsApp, vă va fi mai ușor să 

scrieți, tastatura unui calculator fiind mai ergonomică decât a unui dispozitiv mobil. Pe de altă 

parte, telefonul este mereu la îndemână, pentru un mesaj / apel scurt. 

  



Pentru a folosi opțiunea WhatsApp web, 

trebuie să vă asigurați că ambele dispozitive 

(telefonul și calculatorul – laptop / desktop) au 

acces la internet. Accesați din browser-ul de 

internet (Microsoft Edge, Chrome, Firefox, etc) 

de pe calculator adresa 

https://web.whatsapp.com/ . Veți vedea un cod 

de bare QR (un pătrat cu puncte albe/negre). De 

pe telefon căutați opțiunea WhatsApp web (în 

meniul principal, simbolul vertical cu 3 puncte / 

Setări / Settings – în funcție de dispozitiv, 

Android sau Apple).  

 

Android 
 

 

Apple (Iphone) 
 

 
 

Pe telefon apare o fereastra de scanare, potriviți în acea fereastra codul de bare QR de 

pe afișajul / display-ul calculatorului. Se vor conecta automat. 

NU VĂ RECOMANDĂM să trimiteți documente prin acest sistem, chiar daca este posibil. 

Sistemul nu este securizat, o adresă de email este mult mai potrivită. 



WhatsApp permite și transmiterea de mesaje audio (din nou, nu sunt securizate), dacă 

destinatarul nu este disponibil momentan – le poate asculta ulterior. Pentru a înregistra un mesaj 

vocal, se intra din aplicație pe contactul căruia vrem să îi 

transmitem mesajul și țineți apăsat simbolul de microfon din 

dreapta jos. Înregistrați mesajul. Când eliberați butonul 

mesajul se va trimite. 

WhatsApp permite și apeluri audio sau audio-video cu 

un contact. Căutați în partea superioară a ecranului, după ce 

intrați pe contactul pe care doriți să îl apelați, un simbol de 

telefon sau de camera – simbolul de telefon inițiază apel doar 

vocal, simbolul camera inițiază apel video.  

Atenție, aceste apeluri nu sunt securizate. 

 

Dacă este necesar să discutați cu mai multe persoane odată 

(teleconferință), puteți folosi aplicația Zoom. Aplicația este gratuită pentru 

videoconferințe de maxim 40 minute sau plătită (aproximativ 15 $ lunar) 

pentru videoconferințe mai lungi de 40 minute. Cu versiunea gratuită se pot 

face mai multe videoconferințe în aceeași zi, dar fiecare de maxim 40 

minute. Aplicația poate fi instalată și pe dispozitive mobile (telefon, tabletă) 

sau pe un calculator. Pentru a seta software-ul este indicat să apelați la un specialist IT. Aplicația 

permite inclusiv programarea de videoconferințe la o oră anume. Ceilalți participanți pot accesa 

videoconferința în baza unei adrese web (link) temporare, ce se transmite prin email sau chiar 

WhatsApp. În cadrul videoconferinței se pot afișa documente pe ecran, documente ce pot fi 

vizualizate de toți participanții. 

Un laptop are din construcție, în mod uzual, cameră (pentru a fi văzut), microfon (pentru 

a fi auzit) și difuzoare (pentru a auzi ce vorbesc ceilalți). Se poate accesa Zoom și de pe desktop, 

dar aveți nevoie de difuzoare (speaker) și de asemenea de cameră și microfon (dispozitive 

externe, ce trebuie montate fizic și instalate pe acel desktop). Aceste echipamente se pot 

comanda online și pentru a fi instalate, se poate apela la expertiza (online) a unui specialist IT. 

Pentru activități mai complexe există disponibile câteva softuri specializate în 

managementul unui cabinet de avocatură. Din motive evidente nu putem recomanda aici un 

software anume, vă recomandăm să apelați la cercul dumneavoastră de cunoștințe din domeniul 

juridic care deja folosesc aceste softuri, aceștia vor putea să vă facă o recomandare pertinentă. 



Cu ce va pot ajuta aceste softuri, ce caracteristici au: 

 Automatizează activitățile de rutină ale avocaților;  

 Consultarea mult mai rapidă a jurisprudenței; 

 Servere securizate – extrem de important pentru confidențialitatea documentelor; 

 Acces din orice locație – trebuie să poți accesa aplicația de la birou, de acasă sau din 

oricare alt loc in care te afli la un moment dat; 

 Să fie ușor de folosit; 

 Verificați recomandările și partenerii firmei respective – de obicei sunt disponibile 

online. 

 

De asemenea, vă putem face următoarele recomandări pentru a vă facilita cât mai mult 

munca în perioada următoare: 

 Consultați des (zilnic pe cat posibil) site-uri de știri specializate din domeniul juridic, 

veți afla noutăți importante (modificări legislative, disponibilitatea de software-uri care 

va pot ajuta, facilități pe care instituțiile statului le dezvoltă online, astfel nu va fi nevoie 

să vă deplasați); 

 Verificați website-urile instituțiilor cu care lucrați uzual, multe activități se mută acum 

online, acest lucru va apare la secțiunea de știri, noutăți / după caz. De asemenea, 

puteți afla că multe activități pe care înainte le derulați prin deplasarea fizică, se pot 

face online (consultarea Monitorului oficial, Registrul comerțului, operațiuni bancare, 

depunerea de formulare, plata taxe, etc); 

 Verificați cât mai des website-ul baroului de care aparțineți, în această perioadă apar 

des comunicate de presă care sunt de interes pentru dumneavoastră; 

 Verificați cât mai des website-ul www.unbr.ro – Uniunea Barourilor din Romania pentru 

comunicate de presă și informări care sunt de interes pentru dumneavoastră 


