
 

 

SUPORTURI DE PĂSTRARE A DOCUMENTELOR ELECTRONICE 

 

 

1. Introducere 

Stocarea datelor şi informaţiilor dintr-un sistem informatic este una din problemele 

fundamentale ale informaticii, şi în ceea ce priveşte păstrarea informaţiei pe termen lung, este 

şi obiectul de interes al arhivisticii. Într-o prezentare generală a stocării informaţiei digitale 

(vezi diagrama mai jos, preluată după HUwww.wikipedia.comUH), distingem trei tipuri principale 

de stocare la nivel digital : primară, secundară şi terţiară, cu unele subtipuri.  
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Stocarea primară se referă la „depozitarea” informaţiei pentru utilizarea ei de către unitatea 

de procesare a computerului. Nu vom insista asupra ei, deoarece stocarea este temporară, 

volatilă. Stocarea secundară vizează păstrarea pe un termen lung a informaţiei. Stocarea 

secundară are în general o capacitate mai mare decât stocarea primară, dar este de asemenea şi 

mai înceată la scriere/citire decât aceasta. Principalul suport pentru stocarea secundară este 

hard-disk-ul. Stocarea off-line presupune transmiterea informaţiei pe un suport care poate fi 

cu uşurinţă deconectat de la sistemului informatic. Stocarea off-line este folosită pentru 

transfer de date şi pentru arhivarea datelor. Dispozitive de stocare off line: CD, DVD, carduri 

de memorie, memorie flash, dischete, dischete zip, şi benzi magnetice sunt cele mai comune 

suporturi pentru stocare offline. Stocarea terţiară presupune un sistem care conectează/ 

deconectează automat suporturi de stocare media offline, în funcţie de cerinţele sistemului de 

operare. Este folosită în domeniul stocării industriale de date şi pe mari sisteme de calcul 

ştiinţifice şi pe reţele de computere de afaceri. O formă de stocare terţiară este stocarea în 

baze de date, care presupune un sistem în care informaţie este păstrată în mari baze de date 

(bănci de date, depozite de date). Presupune arhivarea şi stocarea unor mari cantităţi de 

dispozitive de stocare, legate între ele. Informaţia poate fi accesată printr-un supercomputer, 

un mainframe sau un personal computer. În general, aceste baze de date pot fi accesate doar 

de utilizatori autorizaţi. O formă de stocare secundară şi terţiară este stocarea în reţea, ce 

presupune accesarea informaţiei printr-o reţea de computere. (Wikipedia.com) 

 

2. Suporturi de informaţie offline 

Banda de hârtie şi cartele perforate au fost folosite pentru scopuri de automatizare 

încă de la sfârşitul secolului al XIX-lea. Informaţia era înregistrată pentru marcarea de 

perforaţii în banda sau cartela de hârtie, şi era citită electric/optic. În prezent, nu mai sunt 

folosite, iar informaţia arhivată pe ele a fost probabil integral convertită în formate moderne.  

Suportul magnetic foloseşte diferite forme de magnetizare pe o suprafaţă 

magnetizată a suportului. Stocarea magnetică nu este volatilă, dar informaţia se poate pierde 

într-un orizont mare de timp. Informaţia se accesează prin intermediul unor capete de 

scriere/citire (Wikipedia.com). În informatica modernă, există următoarele tipuri de suprafeţe 

magnetice:  

Discuri magnetice 

Dischetele /floppy disk (pentru stocare off-line) sunt mici discuri magnetice 
flexibile, protejate de o „cutie” de plastic. Primele dischete au avut un 
format mai mare (5.25"), cu o capacitate limitată (între 320–1000 KB). Au 
urmat dischetele clasice (3.5"), cu o capacitate de 1.44 KB), mai fiabile 
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decât cele anterioare. Dischetele ZIP au apărut după 1994, fiind mai robuste 
decât cele de 3.5 şi de asemenea, mult mai mari (ajungeau până la 750 MB). 
Preţul mare comparativ cu cantitatea de informaţie stocată, precum şi în 
raport cu noile suporturi apărute 9dcisrile optice) conduc la înlăturarea 
treptată a dischetelor din rândul mediilor de stocare. Din acest motiv, în 
prezent, drive-urile pentru dischete sunt de multe ori înlăturare de pe 
computerele de ultimă generaţie. Din punct de vedere arhivistic, dischetele 
pot fi folosite ca suport pentru transferul informaţiei, dar nu ca suport de 
stocare a informaţiei pe termen lung. (Wikipedia.com) 
Hard-disk-uri/HDD (stocare secundară) reprezintă un dispozitiv format din 
platane magnetizate, pe care este înregistrată informaţia în vederea unei 
păstrări îndelungate, dar cu acces rapid. Nevoia de dispozitive de stocare 
independente, de mare capacitate, a condus la dezvoltarea unor configuraţii 
particulare, cum ar fi RAID, a unor dispozitive ca NAS şi a unor reţele de 
spaţii de stocare ca SAN) (wikipedia.com). Considerate uneori ca cela mai 
sigure medii de stocare, din punct de vedere tehnic, HDD au în realitate o 
durată de viaţă limitată, determinată de o serie întreagă de factori, printre 
care frecvenţa utilizării, condiţiile climatice, starea tehnică a sistemului 
informatic în care este integrat etc. Informaţiile se pot arhiva pe HDD 
(aparţinând unui singur computer, nu se discută despre sistemele în reţea) fie 
în condiţiile în care este nevoie de un acces rapid la acestea, fie în condiţiile 
unui excedent de spaţiu. La fel ca şi în cazul discurilor optice reinscriptibile 
însă, capacitatea de rescriere face ca păstrarea permanentă a informaţiilor pe 
un HDD să nu fie o soluţie realistă.  
 

citiţi 

HUhttp://www.storagereview.com/guide2000/ref/hdd/histWithout.htmlUH  

 

Bandă magnetică este folosită pentru stocare terţiară şi off-line de peste 50 de ani, 
evident cu diferenţe tehnologice. Principala diferenţă între bandă şi disc, ca 
acces la datele înregistrate pe suport constă în faptul că banda este un mediu 
cu acces secvenţial, în timp ce discurile au un acces aleator, permiţând deci 
un acces mai rapid la informaţii. Există mai multe tipuri de benzi, 
diferenţiate prin dimensiuni şi prin metode de înregistrare. La nivelul anului 
2006, se consideră că rolul principal al benzilor este cel de mediu de 
arhivare de mare capacitate. Cea mai mare capacitate în preent este cea a 
DLT-S4, de 800 GB e date, fără compresiune.  

 

 Suportul din semiconductori este o formă de memorie care se bazează pe circuite 

integrate pentru a stoca informaţia. Dacă această formă este o formă obişnuită de memorie 

internă, de la începutul secolului, s-au impus tot mai mult formele de memorie (externă) prin 

semiconductori numite memorie flash. În principiu, nu este folosit pentru stocare pe termen 

lung, ci are un rol de transfer de informaţie. (Wikipedia.com)  

 Suportul optic foloseşte mici ,,puncte” pe suprafaţa unui disc circular pentru a stoca 

informaţia, şi o citeşte prin parcurgerea punctelor cu o lumină laser. Tipurile de support optic 
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 4

sunt CD, DVD, Blu-ray şi HD DVD. Se vorbeşte de asemenea despre HVD şi Phase-change 

Dual. (Wikipedia.com) 

 Din tehnologia discurilor optice au rezultat şi alte produse „de frontieră”. Astfel, 

discurile de stocare magneto-optice (MO) sunt la bază discuri optice, care permit înregistrarea 

datelor pe o suprafaţă feromagnetică. Informaţia este scrisă prin metode combinate optico-

magnetice, dar este citit optic. Se foloseşte pentru stocare terţiară şi off-line. Discurile de 

stocare optică ultra-dense (UDO) sunt discuri de 5.25 inci (~ 13 cm, deci mai ceva mai mari 

decât CD/DVD), standardizate ISO, care pot stoca până l 30 GB. Sunt în curs de 

experimentare discuri cu noi capacităţi, existând previziuni optimiste care duc capacitatea de 

stocarea a UDO până la 500 GB. (Wikipedia.com) 

 

 

3. Discurile optice 

În acest moment, din punct de vedere arhivistic, exceptând benzile care necesită o 

tehnologie specifică, cele mai răspândite suporturi de arhivare externă (off-line) a datelor şi 

informaţiilor digitale sunt reprezentate de discurile optice (CD, DVD, Blu-ray şi HD DVD). 

Puternicul avans al discurilor optice în sfera suporturilor de păstrare s-a bazat pe 

două componente invers proporţionale. Astfel, dacă dischetele erau pe parcursul ultimului 

deceniu din sec. 20 principalele forme de suporturi externe de date, discurile optice au venit 

cu o capacitate de înmagazinare mai mare, la un preţ mai mic. În prezent, există o mare 

probabilitate să poţi găsi pe piaţă o dischetă de 3.5" cu o capacitate de 1.44 MB mai scumpă 

decât un CD de 700 MB! Preţul a făcut diferenţa, la care se adaugă şi robusteţea discurilor 

optice în materie de păstrare a datelor înregistrate.  

a). Compact Disk. Din punct de vedere fizic toate tipurile de CD se prezintă sub 

forma unui disc de policarbonat (un „plastic” transparent) cu grosimea de 1.2 mm şi diametrul 

de 120 mm. Din punct de vedere al proprietăţilor tehnice, CD sunt de mai multe feluri, fiecare 

tip având o structură specifică. Astfel, există: 1. CD-ROM-ul («compact disc care poate fi 

numai citit»), care este realizat prin ştanţare, în fabricile de CD-uri; 2. CD-R-ul («compact 

disc înregistrabil/inscriptibil») discul care se poate înregistra o singura data, cu o unitate CD–

Writer; 3. CD-RW-ul, pe care pot fi atât scrise cât şi şterse date, în unităţile CD-Recorder.  
„Toate aceste feluri de discuri trebuie să poată fi citite de o unitate CD-ROM. Cum face 
aceasta să citească biţii înscrişi pe un disc? Unitatea deţine un ansamblu optic format dintr-
o dioda laser (în infraroşu) şi un set de lentile şi prisme, precum şi o celula fotoelectrica, 
toate aflate pe un ansamblu mecanic (să-l numim actuator) care se deplasează de-a lungul 
unei spirale, prin combinaţia între mişcarea de rotaţie a discului si cea de translaţie a 
actuatorului. Pe aceasta pista se afla datele, biţii 0 şi 1 fiind reprezentaţi sub forma unei 
adâncituri (pit) sau lipsei adânciturii (land sau groove). Citirea se face astfel: dioda emite 
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 5

un fascicul laser, care, prin intermediul amintitului set de lentile, ajunge pe suprafaţa 
discului. De aici, lumina se reflecta. Cantitatea de lumina reflectată depinde de prezenta 
unui pit sau land în punctul în care a căzut fasciculul laser, deoarece ele au caracteristici de 
reflexie diferite. O serie de lentile si oglinzi focalizează aceasta lumina reflectată spre un 
fotodetector, care transforma lumina în semnal electric, mai precis în 0 si 1, bazându-se pe 
cantitatea de lumina recepţionată… Avantajul citirii optice este că nu exista contact 
între mediul de stocare (disc) şi ansamblul optic de citire, ceea ce elimină uzarea 
mediului, un CD putând fi teoretic citit de o infinitate de ori fără să-şi piardă 
informaţia”F

1
F.  

 Discurile CD–ROM („discurile argintii”) sunt alcătuite, peste acel strat de 

policarbonat, menţionat anterior, şi dintr-un strat subţire de aluminiu pe partea cu pit-uri a 

discului de policarbonat. Peste el se adaugă un strat de lac acrilic. În fine, ultimul pas este 

imprimarea label-ului (etichetei), cu cerneluri speciale. „După cum se observă, stratul activ, 

de stocare a datelor, este foarte aproape de label, astfel încât zgârieturile adânci, efectuate pe 

partea cu label-ul a discului, distrug CD-ul, pe când o zgârietură pe partea de policarbonat nu 

este atât de periculoasă, ea fiind transparentă pentru raza laser”F

2
F. În cazul CD–R, structura 

este puţin diferită. Substratul este din acelaşi policarbonat transparent, de 1,2 mm grosime, dar 

peste el se aplica stratul activ, care va stoca informaţia (dye layer), strat care este format dintr-

un material organic ce are proprietatea că îşi schimbă opacitatea prin încălzirea peste o 

anumita temperatura (materialul organic — dye — devine opac prin ardere, reflectând deci 

mai putina lumina). Pentru a face discurile CD-R să fie citite de unităţile CD-ROM normale, 

calibrate pentru reflectivitatea aluminiului, peste stratul organic se depune încă un strat, şi el 

foarte subţire, din argint sau chiar din aur pur, de 24 de carate. Urmează depunerea a încă unui 

strat de lac şi a unui strat de protecţie la zgârieturi şi amprente. Peste acesta din urmă se 

creează încă unul, pe care se afla label-ul producătorului. În sfârşit, ultimul strat este tot din 

lac, de data aceasta rezistent la lumina ultravioletă, lumină ce influenţează negativ 

durabilitatea stratului organicF

3
F.  

Stratul de reflexie 
Materialul organic 

Culoarea 
materialului 

organic Auriu Argintiu 

Cianină Albastru Verde Verde/albastru 

Ftalocianină Transparenta Auriu – 

Cianină Albastru Verde Verde/albastru 

Ftalocianină Transparenta Auriu – 

Ftalocianină 
avansată Transparenta Auriu – 

Formazan verde palid – Albastru 

                                                 
1 Razvan Anghelidi, Importanţa culorii, în „CHIP” 9/2000, accesibil pe HUwww.chip.roUH.  
2 Ibidem.  
3 Ibidem. Date suplimentare, în completarea celor de faţă, şi la HUwww.techweb.comUH, sub voce CD, CD–R, CD–
RW etc şi la glosarul existent la adresa HUwww.osta.orgUH. 
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închis 

Identificarea după culori a materialului stratului organic de pe CD–R (apud Anghelidi, op. cit.) 

 

 În ceea ce priveşte CD–RW, diferenţa faţă de CD–R constă în proprietatea de a 

suporta ştergerea informaţiei înregistrată anterior şi înregistrarea alteia noi. Acest fapt este 

posibil prin aşa numita tehnologie a „schimbării de stare” („phase change”), care permite 

razei laser să schimbe stratul organic din amorf în cristalinF

4
F. Culoarea CD–RW este albastru–

închis.  

După aceste consideraţii tehnologice, şi pe baza lor, să abordăm problema din 

punctul de vedere al durabilităţii suportului de scriere pentru informaţii. Din cercetările de 

specialitate la care am avut accesF

5
F, rezultă că durata de viaţă superioară a suportului, se 

bazează, pe de o parte, atât pe materialele folosite la confecţionare, cât şi pe tehnologia 

propriu-zisă de realizare a CD. În timp ce în cazul CD–ROM nu se poate interveni la alegerea 

suportului, aceasta fiind opţiunea exclusivă a producătorului respectivului CD–ROM, în cazul 

CD–R un prim element ce trebuie analizat pentru alegerea suportului poate fi identificat în 

calitatea materialului stratului organic. Astfel, deşi nu există un răspuns foarte clar, 

„cercetările arată că toate aceste materiale organice [citate] sunt capabile de a păstra 

informaţia pentru cel puţin 20 de ani. Cianina are un timp mediu de viaţă ca suport pentru date 

de până la 50 de ani. Ftalocianina pare a fi mai puţin sensibilă la expunere luminoasă după 

înregistrare, deci durabilitatea ei ar fi mai mare, de peste 100 de ani”F

6
F. Alte surse estimează 

durata de viaţă pentru CD–ROM şi CD–R la 70–200 aniF

7
F. În ceea ce priveşte stratul reflexiv, 

aurul este un material mult mai stabil în timp decât aluminiul, şi deci posibilitatea de corodare 

este mai mică, suportul rezistând mai mult. Pe de altă parte, mai importantă poate decât 

structura în sine a CD–R, este fabricantul discului. În urma unor analize, s-a constatat că 

„discurile bune sunt şi cele scumpe, cu mici excepţii. În general, fabricile japoneze scot 

produse de mai bună calitate decât cele din Taiwan şi China. În ultimul timp însă, şi unele din 

cele taiwaneze au ajuns la un nivel de calitate corespunzător. Oricum, numărul de fabricanţi 

[de calitate] este redus, sub 20”F

8
F.  

 
 

                                                 
4 Compact Disc-Recordable &CD-ReWritable Questions & Answers, OSTA-4, Revision 2.00, 15 July 97 
accesibil la HUwww.osta.orgUH.  
5 Ibidem 
6 Ibidem. De remarcat precizarea autorului: „Dar sincer, ne îndoim ca CD-urile vor mai fi un mediu de stocare 
peste 15 ani”.  
7 Compact Disc-Recordable… 
8 Ibidem. În acelaşi loc şi posibilităţi de identificare a producătorului de CD–R.  

dra
ft c

urs
 B

og
da

n-F
lor

in 
POPOVIC

I 2
00

7



 7

i.  

b). DVD (iniţial Digital Video Disk, în prezent Digital Versatile Disk) este un suport de 

informaţie asemănător CD ca formă fizică şi structură, dar datorită „punctelor” de scriere mai 

mici şi mai dese, au o capacitate de înmagazinare mai mare, de la 7 la 26 de ori mai mare 

decât un CDF

9
F. În plus, DVD pot scrie pe mai multe straturi, şi de asemenea, pe ambele feţe 

ale disculu

 Pentru DVD există mai multe clasificări şi subclasificări. În primul rând, pentru 

fiecare format CD există un echivalent DVD: R, RW, Rom, cu aceleaşi caracteristici generale. 

În al doilea rând, spre deosebire de CD, DVD pot scrie pe mai multe straturi. Structura internă 

a DVD este asemănătoare CD, având stratul de plastic, stratul de scriere din material organic 

şi stratul de protecţie. Stratul de scriere (dye layer) este compus şi aici din material organic, în 

mod obişnuit fiind folosite cyanină, azo-dyes, subftalocianină, benzopyrometină etc.F

10
F. În 

cazul DVD single layer există un singur strat de material organic, pentru înregistrarea datelor. 

În cazul DVD double layer există două straturi organice (L0 şi L1)între discul de policarbonat 

şi stratul reflexiv, separate de un spaţiu transparent. Datele privind informaţia inscripţionată se 

păstrează însă doar pe primul strat al discului (L0)F

11
F. 

 Pe de altă parte, DVD pot fi scrise pe ambele feţe ale discului. În condiţiile în care 

pot exista pe fiecare faţă unul sau două straturi de înregistrare, rezultă următoarele capacităţi 

de stocare a informaţiei 

 
Denumire Caracteristici Capacitate 

DVD-5 12 cm; single sided; single layer 4.7 GB 

DVD-9 12 cm; double sided; single layer 8.5 GB 

DVD-10 12 cm; single sided; double layer  9.4 GB 

DVD-18 12 cm; double sided; double layer 17.1 GB 

 
 Pe de altă parte, din punct de vedere al formatelor de înregistrare, există în acest 

moment 3 tipuri de DVD. DVD–R/RW este un standard susţinut de o serie de firme (Pioneer, 

Sony, Toshiba, Apple Computer, and Compaq Computer) grupate în DVD Forum. Tipul de 

DVD ,,–” are două variante, DVD-R for Authoring (pentru spaţiul industrial/comercial, folosit 

pentru generare de conţinut şi este folosit cu dispozitive speciale) şi DVD-R General este 

pentru utilizare de masă, şi poate fi înregistrat cu dispozitive obişnuite de scriere DVD. DVD–

R are o speranţă de viaţă estimată la 100 de ani. DVD–RW suportă 1 000 de cicluri complete 

de rescriere. Formatul DVD+R/RW este un format susţinut de DVD+RW Alliance (Sony, 

                                                 
9 În egală măsură, DVD este şi un format de codificare video/audio. 
10 HUhttp://www.opticaldisc-systems.com/2003JulyAug/Recordble34.htmU 
11 HUhttp://www.windowsusers.org/double_layer.htmlUH  
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Yamaha, Thomson, Ricoh, Mitsubishi Chemical, Hewlett-Packard, Dell, and Microsoft). Din 

punct de vedere al performanţelor, DVD+ are o serie de calităţi (permite editarea până în 

momentul finalizării scrierii, finalizarea durează 1 minut faţă de 15 minute ca în cazul DVD–

R, are o plajă de compatibilitate cu dispozitivele de citire mai mare decât a DVD–. DVD+R 

are o speranţă de viaţă de 30–100 ani, iar varianta RW suportă până la 1 000 de cicluri de 

scriere. Al treilea format de înregistrare este DVD-RAM, sprijinit şi el de DVD forum. Se 

deosebeşte de formatele anterioare prin asemănarea pe care o are cu hard-disk-urile. Datorită 

design-ului şi altor caracteristici, este incompatibil u majoritatea drive-urilor Piatra Craiului şi 

a DVD playerelor. Permite înregistrări/ştergeri de până la 100 000 cicluri. Are o speranţă de 

viaţă de 30 de aniF

12 

 

 HD DVD (High Definition DVD) este un disc optic de mare capacitateF

13
F.  

Caracteristici Capacitate 

12 cm; single sided; single layer 15 GB 

12 cm; double sided; single layer 30 GB 

12 cm; single sided; double layer  30 GB 

12 cm; double sided; double layer 60 GB 

 

 

 Blu-ray este un disc optic de mare capacitate, ce foloseşte raza laser albastru-violet 

pentru scrierea datelorF

14
F. 

 
Caracteristici Capacitate 

12 cm; single sided; single layer 25 HUGBUH 

12 cm; double sided; single layer 50 GB 

12 cm; single sided; double layer  50 GB 

12 cm; double sided; double layer 100 GB 

 

 

Citiţi la HUwww.wikipedia.comUH alte detalii legate de discurile optice 

 

 

                                                 
12 HUhttp://www.timefordvd.com/tutorial/pf/RecordableDVDTutorial.shtmlU 
13 HUwww.wikipedia.comUH  
14 HUhttp://www.techweb.comUH; HUwww.wikipedia.comUH  
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Preluat după HUhttp://www.networkcomputing.com/showArticle.jhtml?articleID=192600607U 

 
Citiţi întreg articolul Strategic Info Management: Long-Term Storage la HUhttp://www.networkcomputing.comUH  
 

 

 Dincolo de datele tehnice, necesare alegerii în cunoştinţă de cauză a suportului 

pentru păstrarea informaţiilor pe termen lung, important este şi modul de manipulare şi 

păstrare al acestora, după inscripţionare. Deşi net superioare vechilor dischete, discurile optice 

nu sunt nici pe departe atât de robuste cum pot părea la prima vedere. Fiind în fond un disc de 

plastic, discurile optice trebuie protejate de orice tentativă de îndoire a suprafeţei, de aşezarea 

pe suprafeţe cu denivelări şi de apăsare asupra lor etc. După cum s-a remarcat în cazul CD, 

acestea sunt sensibile, o zgârietura pe fata cu label-ul, chiar daca nu a străpuns stratul activ, 

curăţă lacul (care are o grosime de doar câteva miimi de milimetru), expunând stratul activ la 

contactul cu aerul. În timp, acesta se poate oxida (în funcţie de material) şi discul nu mai 

poate fi citit. Aşadar zgârieturile sunt mai periculoase pe faţa cu eticheta CD, şi nu pe faţa de 

plastic. Oricum, şi zgârieturile pe faţa „activă”a discurilor optice afectează citirea datelor, 

deoarece numai permite o reflecţie corespunzătoare a luminii. Pentru protecţie, se recomandă 

păstrarea discurilor optice în carcasele speciale de plastic, a căror suprafaţă ce vine în contact 

cu discul trebuie menţinută curată. Plicurile sau alte „huse” pentru discuri nu sunt 

recomandabile, deoarece introducerea discului se face prin frecarea suprafeţelor acestuia de 

hârtia sau plasticul ambalajului respectiv, putând determina zgârieturi.  

Discul trebuie manipulat de margine, de inelul interior din plastic sau din gaura 

centrală a discului. În mod normal, raza laser se focalizează dincolo de suprafaţa discului, deci 

amprentele şi zgârieturile minore nu afectează integritatea datelor. Cu toate aceste, 

 9

dra
ft c

urs
 B

og
da

n-F
lor

in 
POPOVIC

I 2
00

7



 10

producătorii recomandă evitarea atingerii stratului de plastic, grăsimile rămase putând fi medii 

favorabile pentru acumularea particulelor de praf. Acest lucru trebuie ocolit, căci în procesul 

de citire şi rotaţie, particulele pot zgâria suprafaţa. În cazul în care se impune ştergerea 

discului trebuie folosită o ţesătură pentru lentile, şi trebuie frecată suprafaţa, în direcţie 

radială. În cazul zgârieturilor, se poate opta pentru şlefuirea fină a acestora, „umplerea” 

zgârieturilor cu adezivi optici etc., dar este mai scump decât simplul transfer de date pe alt 

disc. 

Înscrierea informaţiilor pe etichetă/etichetarea se poate face prin markere permanente 

cu cerneală solubilă sau prin etichete speciale. Cerneala trebuie astfel aleasă, ca prin 

proprietăţile ei chimice să nu penetreze suprafaţa şi să atace stratul reflexiv de sub etichetă. 

Nu trebuie folosite niciodată marker-e permanente ce conţin cerneluri cu solvenţi. La fel, nu 

se foloseşte niciodată pixul sau alt obiect ascuţit pentru a scrie pe etichetă. Singura zonă 

absolut sigură de etichetare este zona inelului central de plastic. La etichetare, dacă nu se 

lipseşte cum trebuie sau nu este aliniată corespunzător eticheta, se pot crea bule de aer sub 

etichetă care pot dezechilibra discul la rotaţie şi deci crea probleme la citirea informaţiei. 

Apoi, dacă se încearcă repoziţionarea etichetei, există riscul de a dezlipi şi o parte a straturilor 

protectoare. O problemă importantă este rezistenţa etichetei la căldura mare ce se degajă în 

procesul de citire/scriere a discurilor. Unele firme au anunţat însă eliminarea acestor 

probleme, prin testări şi îmbunătăţiri ale produselor.  

O problemă importantă este ridicată de protecţia stratului organic. Trebuie verificat 

periodic dacă suprafaţa este complet acoperită de stratul de lac. Dacă nu, oxidarea poate ataca 

stratul de reflexie şi poate crea probleme în citirea datelor. Alături de reactivitatea cernelurilor 

de pe etichete, acestea sunt probleme care se pare că au fost rezolvate în ultimul timp de 

producători. Însă rămân aspecte de care trebuie ţinut seama în păstrarea pe termen lung a 

discurilor, mai ales că folosirea aluminiului, metal destul de reactiv, poate coroda la expunere 

luminoasă. În cazul discurilor ce folosesc aurul sau argintul, riscul reactivitate chimică este 

mai scăzut.  

Din punct de vedere al condiţiilor de păstrare, producătorii recomandă evitarea 

umidităţii şi căldurii excesive. Standardele arhivistice australiene recomandă următoarele: 

 
Condiţii de mediu Securitate şi protecţie 

Format Temp./ U.R. Calitatea 
aerului Iluminare Antiincendiu Antifurt Loc de 

depozitare Containere Împache-
tare 

Suport 
optic 

18°C ± 2°C 
35% ± 5% 

Bine ventilat 
şi filtrat 
pentru a 
înlătura 
praful şi alte 
particule, 

–Iluminare 
fluorescentă cu 
filtru UV 
–întrerupătoare 
cu control de 
timp 

–Aparate de 
detecţie 
timpurie a 
fumului 
–Alarmă la foc 
–Extinctoare 

–supraveghere 
fizică sau 
electronică 
timp de 24 ore 
–sisteme de 
alarmare 

–rafturi 
metalice 
speciale, 
izolate 

Cutii sau 
containere 
de arhivare 
de calitate, 
neutre. 

Carcase 
sau 
plicuri 
neutre 
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gazele acide 
şi oxidante 

–Sisteme de 
emisie de gaze 
sau de stropire 

–acces 
controlat 

 
 
Pentru detalii suplimentare, citiţi Guide: Care and Handling Guide for the Preservation of CDs and 
DVDs la HUhttp://www.itl.nist.gov/div895/carefordiscUH/  
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