
MANAGEMENTUL INFORMAŢIEI JURIDICE PRIN FOLOSIREA CODURILOR QR 

 

Buletinul AGIR nr. 2/2015 ● aprilie-iunie 71

MANAGEMENTUL INFORMAŢIEI JURIDICE  
PRIN FOLOSIREA CODURILOR QR 

Drd. Ana Maria CORNELIA, Prof. dr. ing., dr. marketing Angela REPANOVICI 

Universitatea „Transilvania“ din Braşov 

REZUMAT. În societatea informaţională, e-serviciile privind informarea juridică destinate cetăţenilor sunt oferite 
prin platforme disponibile online, care permit accesul rapid, pe bază de autentificare, la o colecţie impresionantă 
de legislaţie, jurisprudenţă și doctrină juridică. Acestea se pot accesa de la birou sau din sala de judecată, pe 
smartphone, tabletă sau laptop și identifică rapid, în orice moment sau loc, informaţia de care este nevoie. Codul 
QR este folosit pe scară largă în managementul informaţiei. Nu există aplicaţii în diseminarea informaţiei juridice 
cetăţenilor fără educaţie. Articolul prezintă un model de gestiune a informaţiei juridice și de diseminare prin 
fișiere voce folosind codurile QR. 

Cuvinte cheie: legislaţie, Cod QR, platformă legislativă, dispozitiv mecatronic de citire a informaţiilor, aplicaţii 
QR Cod 

ABSTRACT.  In the information society, e-services designed for citizens with respect to legal information are 
provided by online platforms available online, that allow quick access  based on authentication, to an impressive 
collection of legislation, case law and legal doctrine. These can be accessed from the office or courtroom, 
smartphone, tablet or laptop and quickly identify ,at any time or place, the information needed. QR code is widely 
used in information management. There are no applications in legal information dissemination for uneducated 
citizens. This paper presents a model of legal information management and dissemination by voice files using 
QR codes. 

Keywords: legislation, QR Code, legal platform, mechatronic device for reading the information, OQ Code 
applications. 

1. INTRODUCERE 

Informațiile şi comunicarea lor reprezintă un 
fenomen de bază al fiecărei societăți umane, de aceea 
tehnologia informației (aflată în continuă şi accelerată 
dezvoltare) şi impactul său global caracterizează so-
cietatea în care trăim drept o societate a informației. 
Drept care, este normal să considerăm informația ca 
una dintre condițiile de bază ale dezvoltării econo-
mice (împreună cu capitalul, forța de muncă şi 
materiile prime). Dar ceea ce face ca informația să 
aibă, în prezent, un rol prioritar, este natura sa 
digitală. Impactul tehnologiei informației asupra 
ştiințelor sociale şi naturale a făcut, din această 
noțiune uzuală, un concept complex şi controversat. 

Se poate afirma că managementul informației este 
managementul proceselor şi sistemelor care creează, 
obțin, organizează, stochează, distribuie şi utilizează 
informație. Scopul managementului informației este 
acela de a ajuta oamenii şi organizațiile să acceseze, 
proceseze şi utilizeze informația, în mod eficient. 

Procesele informaționale considerate predominante 
sunt gestionate de managementul informației: crearea 
informației, achiziția, organizarea, stocarea, distri-
buirea şi utilizarea. 

∑ Crearea informației este procesul prin care in-
divizii şi organizațiile generează şi produc elemente 
informaționale (noi). 

∑ Procesul de achiziție al informației presupune 
indexarea sau clasificarea informației, în moduri 
care presupun regăsirea ulterioară a informației, cu 
uşurință. 

∑ Procesul de stocare al informației presupune 
localizarea fizică a informației, în structuri precum 
bazele de date sau sistemele. 

∑ Distribuirea informației presupune diseminarea, 
transportul sau difuzarea informației. 

∑ Utilizarea informației este procesul în care 
indivizii şi organizațiile utilizează şi aplică infor-
mațiile ce au devenit disponibile pentru ei. 

∑ Gestionarea efectivă a acestor procese informa-
ționale ajută la obținerea informației corecte de către 
oamenii potriviți, în formele potrivite, la momentul 
potrivit şi cu costuri rezonabile. 

Importanța sistemelor de informații legislative 
a crescut foarte mult în ultimii ani, în special de la 
apariția internetului, care a schimbat în mod dra-
matic modul în care toate informațiile sunt produse 
și comunicate. În prezent, internetul a devenit deja 
principala sursă de cunoaștere juridică pentru cetă-
țeni și devine rapid principala sursă de informare, de 
asemenea, pentru avocați, iar sursele legale existente 
anterior sunt „în mișcare” pe internet și noi surse de 
informații juridice sunt în curs de dezvoltare. 
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Legea a intrat masiv în masa de informații dispo-
nibie pe internet : legea constituie un set important de 
informațiile oferite pe web distins nu numai de 
conținutul ei special (cel legal), ci , de asemenea, de 
faptul de a fi interconectate (documentele legale se 
referă atât de des unul la altul, în timp ce există relativ 
puține link-uri  către materiale non - juridice) . Prin 
urmare, este posibil să spunem că un web legal este în 
curs de dezvoltare asemeni unui subset distinct de 
web la nivel mondial mai larg. 

Modurile în care sunt furnizate informațiile juridice 
s-au schimbat enorm în ultimii ani, în legătură cu 
evoluția tehnologiilor informaționale. 

2. CODURILE QR – SUPORT  
DE TRANSMITERE A INFORMAŢIEI 

„Codul QR reprezintă o gamă de standarde de 
codare cu formă de bare bidimensionale. QR este o 
prescurtare din engleză de la „quick response” 
(„răspuns rapid”), creatorii codului dorind să producă 
un decodor rapid. Codul QR este marcă înregistrată a 
companiei Denso Wave Inc.“ (Cod QR, 2014). 

„Sunt utilizate cu regularitate pe telefoanele 
mobile de tip smartphone, deoarece codurile QR pot 
reprezenta (în mod codificat) adrese de situri internet 
(de tip URL); pentru acces rapid la un site dorit 
utilizatorul trebuie doar să îi scaneze codul QR cu 
ajutorul camerei foto din telefonul său mobil. Un 
software cititor interpretează imaginea și descifrează 
codul, iar browserul telefonului îl direcționează pe 
utilizator către URL-ul în cauză. Simplitatea acestor 
legături de la lumea fizică spre lumea electronică, 
cunoscute sub numele de „hyperlinkuri fizice” (în 
engleză hardlink), explică popularitatea lor.“ (Cod 
QR, 2014). 

Un cod QR poate stoca un maxim de 7.089 ca-
ractere numerice și 4.296 de caractere alfanumerice. 
Există două tipuri principale de coduri QR: „Micro 
QR” și „Design QR”. 

„Codul Micro QR este o formă mai mică de cod, 
folosită pentru codificarea unor informații mai 
scurte.“ (Cod QR, 2014). 

„Structura standardului QR permite organizațiilor 
să insereze în cod nu numai informația textuală 
necesară, dar și imagini, logouri sau caractere speciale, 
pentru a-l face mai atrăgător și mai ușor de re-
cunoscut, fără pierdere de informații. Rezultatul se 
numește Design QR. Acesta a fost prevăzut cu scopul 
de a putea fi ușor de recunoscut de către clienți. De 
obicei un Design QR se aseamănă cu logoul firmei.“ 
(Cod QR 2014). 

Codul QR constă din mici module (de obicei 
negre) așezate într-un pătrat pe un fond alb (fig. 1). 

 

 
 

Fig. 1. Cod QR (Cod QR , http://www.qrcode.com/ 
en/codes/model12.html). 

 
În zilele noastre, acest tip de cod QR a devenit 

mult mai popular în afara industriei pentru lizibili-
tatea sa rapidă și a capacității foarte mari de stocare 
a informațiilor comparativ cu traditionalul UPC 
(Universal Product Code), cunoscutul cod de bare de 
pe produsele pe care le cumpărăm zilnic. Cantitatea 
de date ce poate fi stocată în codul QR depinde de 
tipul de date, versiune și nivelul de corectare a erorii. 

3. CLASIFICAREA CODURILOR QR  
ÎN FUNCŢIE DE TIPOLOGIE (fig. 2) 

Tipurile de coduri QR sunt prezentate în figura 2. 
 

a) MODEL 1. Modelul 1 (fig. 3) reprezintă 
modelul original al codului QR, un cod capabil de 
codificare a 1167 cifre, versiunea sa maximă fiind de 
14 (73 × 73 module). 

b) MODEL 2. Modelul 2 (fig. 4) al QR Codului a 
fost creat prin îmbunătățirea modelului 1, astfel încât 
acest cod poate fi citit cu ușurință, chiar dacă acesta 
este distorsionat în vreun fel. 

 

 
 

Fig. 2. Modele de Coduri QR. 
(tipuri de Coduri QR, http://www.qrcode.com/en/codes/). 
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Fig. 3. Model 1 Cod QR (Model 1 Cod QR, 

http://www.qrcode.com/en/codes/model12.html). 
 Fig. 4. Model 2 Cod QR (Model 2 Cod QR, 

http://www.qrcode.com/en/codes/model12.html) 
 

Codurile QR care sunt imprimate pe o suprafață 
curbată sau ale căror imagini sunt distorsionate dato-
rită unghiului de citire, poate fi citit în mod eficient 
prin referire la un model de aliniere încorporate în ele. 

Acest cod poate codifica pana la 7089 numere, iar 
versiunea sa maximă fiind de 40 (177 x 177 module). 

c) MICRO QR. O caracteristică importantă a 
Micro QR Codului este aceea că are un singur model 
de detectare a poziției, în comparație cu regularitate 
QR Codul care necesită o anumită suprafață, deoare-
ce modelele de detectare se află în cele trei colțuri 
ale unui simbol. 

Mai mult decât atât, QR Cod necesită cel puțin o 
marjă de patru module largi în jurul unui simbol, în 
timp de două margini ale modulului sunt suficiente 
pentru Micro QR Cod. Această configurație a Micro 
QR Codului permite imprimarea în zone chiar mai 
mic decât QR Cod (fig. 5). 

 

 
 

Fig. 5. Diferențe între Micro QR Cod și Codul QR 
(diferențe între Micro QR Cod și QR Cod, 

http://www.qrcode.com/en/codes/microqr.html) 
 

d) IQR. Cod IQR este un cod de tip matrice 2D 
care să permite citirea ușoară a poziției și dimen-
siunii sale. Acest cod permite o gamă largă de 
dimensiuni de coduri de la cele mai mici decât tradi-
ționalele coduri QR și Micro QR coduri la de cele 
mari, care se pot stoca mai multe date decât acestea. 

Acest cod poate fi imprimat ca un cod drept-
unghiular, cod imprimat peste altul, cod inversat 
negru-și-alb sau codul cu model de puncte și permite 
o gamă largă de aplicații din diferite domenii. 

Cod IQR poate deține o cantitate mai mare de 
informații decât tradiționalul QR cod. Un Cod IQR 
de aceeași mărime ca un QR Cod existent poate 
deține 80% mai multe informații decât acesta din 

urmă, poate conține aceeași cantitate de informații 
putând fi cu 30% mai mic (în comparație cu QR 
Codul) (fig. 6). 

 

 
 

Fig. 6. Cod IQR (Cod IQR , 
http://www.qrcode.com/en/codes/iqr.html). 

 
Dimensiunea minimă este formată din 11 cu 

11 module pentru QR cod, iar pentru IQR cod 
dimensiunea este de 9 cu 9. Suprafața necesară 
pentru acest cod poate fi redusă cu până la aproxi-
mativ 60% față de codul QR. 

Codul IQR poate fi generat atât cu module drept-
unghiulare, precum și cu cele pătrate, această 
caracteristică fiind utilă mai ales dacă asct cod este 
imprimat pe o suprafață cilindrică, menținând lizi-
bilitatea codului. Cu Codul IQR se pot genera coduri 
care pot stoca mai multe informații decât este posibil 
cu un cod QR. 

Numărul de caractere care pot fi stocate de către 
cea mai mare versiune a Codului QR (177 cu 177 de 
module) este de aproximativ 7 000. Codul IQR, pe 
de altă parte, poate stoca aproximativ 40 000 de ca-
ractere, în cea mai mare versiunea sa (422 cu 422 de 
module). 

Cu ajutorul codului IQR se poate seta o capaci-
tate de restaurare mai mare decât cu tradiționale 
coduri QR. 

Nivelul de corecție a erorilor este de până la 30% 
din întregul cod pentru codul QR. Pe de altă parte, 
acesta este mărit la 50% cu Codul IQR. 

e) SQR. SQRC este un tip de QR Cod echipat cu 
funcția de citire restricționată. Acest lucru poate fi 
folosit pentru a stoca informații private și pentru a 
gestiona informații interne ale companiei SQR.    

Codurile pot fi citite doar de către anumite tipuri 
de scanere. Aspectul de SQRC nu este diferit de 
obișnuit QR cod. 

Funcțiile care se regăsesc la QR Cod, inclusiv 
funcția de corecție a erorilor, sunt toate păstrate. 

f) LOGO QR. LogoQ este un nou tip de QR Cod 
creat pentru a spori recunoașterea vizuală prin com-
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binarea acestuia cu litere și imagini în pline de 
culoare (fig. 7). 

 

 
 

Fig. 7. Logo QR Cod (logo QR Cod, 
http://www.qrcode.com/en/codes/logoq.html) 

 
QR Codul poate fi combinat cu litere. LogoPass 

este un cod QR care afișează alternativ un cod QR și 
mai multe imagini. LogoQMotion este un cod animat, 
creat pentru a exprima conținut codat cu animație, 
combinând imagini în mișcare cu un cod QR. 

4. METODE DE UTILIZARE A 
CODURILOR QR 

a) Stabilirea dimensiunii modulului codului QR. 
Odată ce versiunea simbolului este determinate, di-
mensiunea reală a simbolului codului QR depinde de 
dimensiunea la milimetru a modulului pentru a fi 
imprimată. 

Cu cât este mai mare modulul, cu atât este mai 
stabil și mai ușor de citit QR codul cu un scanner. 

 

b) Determinarea suprafeței codului QR. Când 
versiunea simbolului și capacitatea modulului sunt 
determinate, dimensiunea simbolului QR Codului 
este determinată. Zona simbolului QR Codului 
necesită o marjă sau "zona liniștită", în jurul lui 
pentru ca acesta să fie utilizat. 

Marginea este o zonă clară în jurul unui simbol 
pe care nu este tipărit nimic. QR Cod necesită o 
marjă largă de patru module, la toate laturile unui 
simbol. 

 

c) Probleme privind citirea codului QR. Codurile 
QR pot fi citite în mod lizibil atunci când sunt 
imprimate în conformitate cu standardele QR Codului. 

Un cod care arată ca un cod QR, dar nu respectă 
standardele acestuia, nu poate fi numit un cod QR. 

Când un cod QR este mărit sau micșorat, folosind 
un instrument de procesare a imaginii sau altele 
asemenea, fiecare modul se distorsionează. Poate arăta 
ca un QR Cod normal, dar poate fi dificil sau im-
posibil de a fi citit. 

Dacă literele sau imaginile sunt plasate în jurul 
unui cod QR, marja cerută nu poate fi asigurată. Acest 
tip de cod este greu sau imposibil de citit. 

Dacă se plasează litere sau imagini pe o suprafață 
care se suprapun pe un cod QR, contrastul dintre 
zonele luminoase și întunecate devine indistinct.Acest 
tip de cod este greu sau imposibil de citit. 

5. DISPOZITIVE PENTRU CITIREA 
CODURILOR QR 

a) Scanner-ele manuale (fig. 8). Datele citite sunt 
procesate de un calculator sau altele asemenea 
conectate prin cabluri sau prin semnale radio. 

 

 
Fig. 8. Scanner manual (scanner manual, 

http://www.qrcode.com/en/howto/scan.html). 
 

b) Terminale de citire manuale. Dispozitive de 
procesare a informațiilor, care nu numai că pot citi 
Codurile QR, dar, de asemenea, pot stoca și procesa 
datele citite, putând fi folosite în diverse activități, în 
funcție de aplicațiile instalate pe acestea (fig. 9). 

 

 
 

Fig. 9. Terminale de citire manuale (terminale de citit manuale, 
http://www.qrcode.com/en/howto/scan.html). 

 
c) Scannere fixe. Scanere care sunt folosite după 

plasarea acestora pe un desktop sau încorporarea în 
alte dispozitive. Datele citite sunt procesate de un 
calculator, la care scannerul este conectat prin prin 
cablu. Acest tip poate fi utilizat pentru a citi coduri 
QR pe cupoane și bilete, după plasarea pe un contor 
într-un magazin obișnuit (fig. 10). 

 

 
 

Fig. 10. Scanner fix (scanner fix, 
http://www.qrcode.com/en/howto/scan.html). 

 
d) Telefoane mobile. Decodarea informaţiilor conţi-

nute în codurile QR se poate realiza cu orice telefon 
mobil dotat cu cameră foto, prin intermediul unei apli-
caţii de decodare instalată pe telefon. Aceste aplicaţii 
pot fi preinstalate de către producător pe anumite 
modele de telefoane mobile sau pot fi descărcate de pe 
Internet, fiind disponibile foarte multe variante. 

Datorită dezvoltării rapide a tehnologiei şi a facili-
tăţilor oferite de telefoanele mobile, acestea au devenit 
un intrument aproape indispensabil în viaţa de zi cu 
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zi. Pe lângă serviciile clasice de telefonie, acestea 
permit utilizatorilor accesarea şi folosirea unui conţinut 
digital foarte variat: text, foto, video, reţele sociale, 
jocuri, mms, servicii de plată online etc. Codul QR este 
un instrument prin intermediul căruia consumatorii îşi 
pot îmbogăţi experienţa interacţiunii cu un brand, 
făcând trecerea de la mediul offline, la cel online. 

Codul QR poate fi adăugat pe orice material tipărit 
al unui brand: cărţi de vizită, mape de prezentare, 
bannere, afişe, ambalaje, presă scrisă, chiar mijloace 
de transport. Prin citirea codului, utilizatorul, care 
poate fi un potential client sau colaborator, are acces 
la informaţii suplimentare, acestea beneficiind de 
avantajele mediului digital: conţinut multimedia, 
uşurinţa editării şi stocării datelor. De exemplu, pe 
afişul de promovare a unui film, un cod QR poate dirija 
utilizatorul către un videoclip cu trailerul filmului, pe o 
carte de vizită, poate conduce către un site cu un 
portofoliu de lucrări, prin intermediul unei mape sau 
al unui pliant se poate accesa un catalog sau o broşură 
de prezentare, prin intermediul afişelor stradale sau pe 
mijloacele de transport se pot obţine informaţii despre 
obiective turistice, şi exemplele pot continua. 

Citirea codului bidimensional conduce la declan-
şarea unei acţiuni din partea utilizatorului: fie un 
apel telefonic, fie trimiterea unui sms, fie citirea sau 
vizualizarea unei informaţii. Aceste interacţiuni pot 
fi uşor contorizate, obţinându-se informaţii despre 
comportamentul utilizatorilor. 

Conţinutul informaţiilor oferite prin intermediul 
codurilor QR trebuie să fie adaptat şi optimizat pentru 
telefoanele mobile, pentru a fi uşor de accesat şi 
parcurs. 

Alături de canalele obişnuite de comunicare, codul 
QR se poate dovedi un mijloc foarte eficient şi creativ 
de promovare şi informare (Cod QR,2014). 

Utilizarea Codurilor QR se face liber, fără licență, 
acestea fiind clar definite și publicate ca standard ISO. 

Codul QR poate fi citit cu camera foto a tele-
fonului mobil, utilizând un program denumit „cititor 
de coduri QR”. Codul QR este fotografiat sau scanat 
cu camera telefonului, iar softul interpretează (de-
codează) codul. După scanare, utilizatorul poate 
recepționa/trimite un SMS, e-mail, poate vedea un 
text, adăuga automat un vCard în „Contacte” (agenda 
telefonului), fără a tasta toate informațiile apărute pe 
ecran, poate deschide un URL (adresa web), viziona 

un clip video (publicitar sau nu) poate recepționa un 
cupon de reducere pentru diverse produse-servicii. 

Se pare că aproximativ un sfert din utilizatorii de 
internet folosesc pentru accesare si un dispozitiv 
mobil, telefon sau tabletă. 

Codurile QR au arie largă de întrebuințare în 
aplicații pentru: urmărirea produselor comerciale, mar-
ketingul produselor/fidelizare (cupoane de reducere, 
stocarea informatiilor despre companii: adresă, e-mail, 
telefon, cod poștal, adresă web etc.), bilete de transport, 
transport produse, recreere, restaurante, imobiliare, 
cărți de vizită, publicitate (flyere, reclame, bannere, 
reviste/ziare, cărți), companiile de recrutare de forță de 
munca/personal, stocarea informațiilor personale de 
către instituții guvernamentale etc. 

6. METODOLOGIA DE IMPRIMARE A 
CODURILOR QR 

Dimensiunea de 32 × 32 mm, excluzând zona 
albă din jurul codului QR, garantează o citire corectă 
de către toate telefoanele cu cameră existente pe piață. 

Dimensiunea 26 × 26 mm, poate fi citită de 
aproximativ 90% dintre smatphone-urile de pe piață. 

Modelele mai recente ce au capabilități macro/ 
zoom mai bune pot citi/interpreta Coduri QR de 
10 × 10 mm (lăţime × înălţime). 

De exemplu un Iphone 4 poate scana această 
dimensiune, dar unul seria 2/3 cu o camera de 2 mega-
pixeli fără autofocus nu va scana corect întotdeauna 
Codul QR. 

Multe dispozitive mobile Android, Nokia, Black-
berry au deja instalate aplicatii pentru codurile QR. 
Dacă nu, programele pentru citirea codurilor QR 
sunt disponibile pentru aproape toate sistemele de 
operare și pot fi descărcate contra cost sau gratuit. 

7. CONCLUZII ȘI DISCUŢII 

Pentru a exemplifica modul în care funcționează 
codul QR, s-au parcurs următorii pași și s-a realizat 
următoarea aplicație practică: 

1) a fost selectat Link-ul noului cod penal (fig. 
11): http://www.just.ro/LinkClick.aspx?fileticket =  

Wpo7 d56II/Q = ; 
 

 
 

Fig. 11. Pagina web – Noul Cod Penal. 
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Fig. 12. Pagina web a site-ului pentru generarea Codului QR. 
 

 
 

Fig. 13. Introducerea link-ului Noului Cod Penal în casuță corespunzătoare pentru generarea Codului QR. 
 

 
 

Fig. 14. Generarea Codului QR pentru pagina web a Noului Cod Penal. 
 

2) a fost ales cu site care permite generarea 
codului QR (fig. 12); http://www.qr-code-generator. 
com/?PID = 100&gclid = CPK4ybjf3b8CFfMZt 
Aod6mkAbg 

3) a fost introdus link-ul în căsuța destinată 
acestuia (fig. 13); 

4) în urma pacurgerii acestor etape, codul QR a 
fost generat (fig. 14); 

5) după generarea codului, cu alicația QRReader 
pentru IOS (IPhone), acesta a fost scanat și s-a 
deschis pagina către care face legătură codul. 

 

Direcții ulterioare de dezvoltare: 
− realizarea dispozitivului mecatronic de citire a 

informațiilor (DMCI) 

− realizarea bazei de date codificată prin codurile 
QR (BD) 

− realizarea dispozitivului mecatronic audio a 
informațiilor (DMA) 

 

Persoanele încarcerate pot accesa prin intermediul 
info-chioșcului existent în penitenciare legislația 
care va fi codificată prin codurile QR cu ajutorul 
dispozitivului mecatronic de citire a informației 
(scanner/telefon mobil). Astfel, în funcție de ce lege 
doresc să acceseze, vor scana cu ajutorul acestui 
dispozitiv codul QR ce corespunde legii și vor fi 
redirecționați către un fișier voce care va reda legea 
dorită, ce va putea fi ascultat cu ajutorul dispozi-
tivului mecatronic audio. 
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