
Software Recomandat 1.5.0 - (15.10.2021) 
 
O suita de programe (majoritatea gratuite) de nelipsit din calculatorul dumneavoastră! 
 

  BURNER (INSCRIPTOR) CD/DVD: 
           ... Infra Recorder - Inscriptor CD / DVD unicod 
 
  MANAGEMENT FIȘIERE: 
           ... 7Zip archiver - Comprimator/Decomprimator pentru fişiere, cu meniu contextual 
           ... Back4sure – SALVARE DATE PERSONALE !!!! Foarte Important! 
 
  MULTIMEDIA: 
           ... IMAGINE VIZUALIZARE/EDITARE: Irfan View - Vizualizator/Convertor imagini 
           ... VIDEO PLAYER : VideoLAN (VLC) - Player Video cu subtitrare şi codecuri instalate 
 
  INTERNET: 
           ... Mozilla Firefox, Chrome, Edge - Browser Internet  
            
  OFFICE: 
           ... Apache Open Office - Suită completă de aplicații pentru birotică (gratuit) 
           ... Free Office - Suită completă de aplicații pentru birotică (gratuit) 
           ... Libre Office - Suită completă de aplicații pentru birotică (gratuit) 
           ... Microsoft Office 365 online - Suită completă de aplicații pentru birotică (gratuit) 
           ... Google Docs online - Suită completă de aplicații pentru birotică (gratuit) 
  PDF 
           ... PDF Writer: - Imprimanță virtuală în format PDF 
           ... PDF Reader: Acrobat Reader - Vizualizator pentru documente PDF      
           ... PDF Modif: PDFTK Builder - Modifica un fisier PDF: șterge/rotește/îmbină pagini PDF       
           ... PDF Scanner: - Scanare documente in format PDF      
  TEXT 
           ... Notepad++  -  Procesor de fişiere text pe baza de sintaxă  
       
  PROTECT: 
           ... VirusTotal Uploader - Trimite un fişier spre analiză antivirus (Send to VirusTotal…) 
           ... ClamWin                 - Antivirus gratuit care îşi actualizeaza automat semnăturile 
 
  SYSTEM:    
          ... Unchecky - Opreste instalarea softurilor spion la instalarea unor aplicații. 
 
  MAINTENANCE/ÎNTREȚINERE (Clean, Defrag, Info and Recovery) 
           ...  CCleaner - Manager complex pentru curăţarea computerului  
           ...  Deffragler - Defragmentare discuri 
           ...  Speccy - Informaţii detaliate despre sistem 
           ...  Recuva - Recuperare fișiere șterse, care nu sunt in coșul de reciclare 
            
------------------------------------------------------------- 
RECOMANDARE: Folosiți combinația CTRL+SHIFT pentru a comuta limba tastaturiii și a scrie cu diacritice (ă,â,î,ș,ț). 
 

 

S  U  C  C  E  S 
Fișier creat de Eugen ANTAL, consilier TIC la Instituția Prefectului jud. Bihor, la sugestia si cu 

aportul colaboratorilor, cărora le mulțumesc pe această cale.  
 


