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Abstract: Tendinţele de informatizare şi 

modernizarea noilor tehnologii au fost analizate 
intens, iar dezbaterile privind impactul şi efectele 
acestora în viaţa privată a individului au condus la 
luarea unor măsuri clare în ceea ce priveşte 
drepturile şi libertăţile fundamentale ale omului. 

Reforma cadrului de reglementare al Uniunii 
Europene pentru reţele şi servicii de comunicaţii 
electronice reprezintă un pas important către 
realizarea unui spaţiu informaţional european unic şi, 
în acelaşi timp, al unei societăţi informaţionale 
accesibile tuturor.  

România a adoptat reglementări care 
definesc principii de bază în protejarea drepturilor 
persoanelor, în special a dreptului la viaţă privată, a 
dreptului la imagine sau a libertăţii de expresie, în 
raport cu modalităţile diverse de prelucrare a datelor 
personale.  

În acest sens, Legea nr. 506/2004 privind 
prelucrarea datelor cu caracter personal şi protecţia 
vieţii private în sectorul comunicaţiilor electronice, 
completată şi modificată,  reglementează, în acord cu 
dreptul comunitar, prelucrarea datelor în sectorul 
comunicaţiilor electronice şi sancţiunile aplicabile 
celor ce aduc atingere vieţii private. 
 

Cuvinte cheie: date cu caracter personal, 
protecţia vieţii private, geo-localizarea, tehnicile de 
localizare, adrese IP 

 
 
1. Prezentare generală 
 
Tendinţele de informatizare şi 

modernizarea noilor tehnologii au fost 
analizate intens, iar dezbaterile privind 
impactul şi efectele acestora în viaţa privată 
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Astract: The trends of informatisation and 

modernisation of new technologies have been 
analysed intensely and the debates on their impact 
and effects on the individual’s private life have led to 
clear measures being adopted as regards the 
fundamental human rights and liberties. 

The reform of the legal framework of the 
European Union for the electronic communications’ 
networks and providers represents an important step 
forward towards achieving an unique European 
information space and, at the same time, of an 
informational society which is accessible to everyone. 

Romania has adopted a series of regulations 
which define basic principles in protecting the 
person’s rights, especially of the right to private life, 
the right to image or freedom of expression, with 
regard to the diverse ways in which personal data are 
processed.  

In this respect, Law no. 506/2004 on the 
processing of personal data and the protection of 
private life within the electronic communications’ 
sector, as amended and modified†, regulates, in 
accordance with community law, the processing of 
personal data within the electronic communications’ 
sector and the sanctions applicable to those that 
infringe upon the private life. 
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 1. General Presentation 
 
The trends of informatisation and 

modernisation of new technologies have 
been analysed intensely and the debates on 
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a individului au condus la luarea unor măsuri 
clare în ceea ce priveşte drepturile şi 
libertăţile fundamentale ale omului. 

Reforma cadrului de reglementare al 
Uniunii Europene pentru reţele şi servicii de 
comunicaţii electronice reprezintă un pas 
important către realizarea unui spaţiu 
informaţional european unic şi, în acelaşi 
timp, al unei societăţi informaţionale 
accesibile tuturor.  

Astfel, Directiva  2009/136/CE a 
Parlamentului European şi a Consiliului din 
25 noiembrie 20091 de modificare a 
Directivei 2002/22/CE privind serviciul 
universal şi drepturile utilizatorilor cu privire 
la reţelele şi serviciile de comunicaţii 
electronice, a Directivei 2002/58/CE privind 
prelucrarea datelor personale şi protejarea 
confidenţialităţii în sectorul comunicaţiilor 
publice2 şi a Regulamentului (CE) nr. 
2006/2004 privind cooperarea dintre 
autorităţile naţionale însărcinate să asigure 
aplicarea legislaţiei în materie de protecţie a 
consumatorului, prevede armonizarea 
dispoziţiilor din statele membre, în vederea 
asigurării unui nivel echivalent de protecţie a 
drepturilor şi a libertăţilor fundamentale şi, 
în special, a dreptului la viaţa privată, în ceea 
ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter 
personal în sectorul comunicaţiilor 
electronice şi în vederea asigurării liberei 
circulaţii a acestor date şi a echipamentelor şi 
serviciilor de comunicaţii electronice în 
cadrul Comunităţii.  

România a adoptat reglementări care 
definesc principii de bază în protejarea 
drepturilor persoanelor, în special a dreptului 
la viaţă privată, a dreptului la imagine sau a 
libertăţii de expresie, în raport cu 
modalităţile diverse de prelucrare a datelor 
personale.  

În acest sens, Legea nr. 
506/2004 privind prelucrarea datelor cu 
caracter personal şi protecţia vieţii private în 
sectorul comunicaţiilor electronice, 
completată şi modificată3,  reglementează, în 
acord cu dreptul comunitar, prelucrarea 
datelor în sectorul comunicaţiilor electronice 

their impact and effects on the individual’s 
private life have led to clear measures being 
adopted as regards the fundamental human 
rights and liberties. 

The reform of the legal framework of 
the European Union for the electronic 
communications’ networks and providers 
represents an important step forward towards 
achieving an unique European information 
space and, at the same time, of an 
informational society which is accessible to 
everyone. 

Thus, Directive 2009/136/EC of the 
European Parliament and Council4 amending 
Directive 2002/22/EC on universal service 
and users’ rights relating to electronic 
communications networks and services, 
Directive 2002/58/EC concerning the 
processing of personal data and the 
protection of privacy in the electronic 
communications sector5 and Regulation (EC) 
No 2006/2004 on cooperation between 
national authorities responsible for the 
enforcement of consumer protection laws, 
provides for the harmonisation of the 
provisions in member states with a view of 
ensuring an equivalent level of protection for 
the fundamental rights and liberties and, 
especially, for the right to private life as 
regards the processing of personal data 
within the electronic communications’ sector 
and also with a view of ensuring the free 
circulation of such data and of the electronic 
communications’ equipment and services 
within the Community.  

Romania has adopted a series of 
regulations which define basic principles in 
protecting the person’s rights, especially of 
the right to private life, the right to image or 
freedom of expression, with regard to the 
diverse ways in which personal data are 
processed.  

In this respect, Law no. 506/2004 on 
the processing of personal data and the 
protection of private life within the electronic 
communications’ sector, as amended and 
modified6, regulates, in accordance with 
community law, the processing of personal 
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şi sancţiunile aplicabile celor ce aduc 
atingere vieţii private. 

 
2. Metode de localizare  
 
A. Localizarea prin intermediul 
motoarelor de căutare şi adreselor IP
Internetul pune la dispoziţia 

persoanelor diverse categorii de servicii cu 
impact deosebit în rândul societăţii 
informaţionale. Prin serviciile pe care le 
oferă, internetul a adus şi aduce multiple 
avantaje cercetării ştiinţifice, învăţământului, 
administraţiei, afacerilor, comunicării inter-
umane etc. 

Viteza cu care Internetul a pătruns în 
toate activităţile umane şi efectele sale 
asupra comerţului, asupra comunicaţiilor ori 
a relaţiilor interumane nu pot fi contestate. 
Valoarea sa benefică asupra societăţii este 
reală, observabilă, iar rezultatele sale din 
punct de vedere economic se manifestă 
rapid, pe termen scurt.  

Cu toate acestea, fiind un instrument 
deosebit de profitabil,  pentru a păstra sau a-
şi câştiga clienţi, întreprinzătorii de Internet 
se folosesc de tehnici şi mijloace care, de 
cele mai multe ori, lezează într-un mod mai 
mult sau mai puţin direct intimitatea 
utilizatorului de servicii in Internet. 

Extragerea nepermisă a datelor 
personale se efectuează prin intermediul 
fluxului normal de informaţii care circulă 
prin Internet prin utilizarea unor programe 
software scrise în memoria internă a 
calculatorului utilizatorului conectat la 
Internet în momentul în care acesta 
accesează o pagina de Internet. Uneori, 
aceste programe sunt descărcate pe 
calculatorul utilizatorului cu acordul 
acestuia. Iniţial, rolul lor este acela de 
identificare a clientului, însă, ulterior, vor 
furniza la fiecare accesare a Internetului 
informaţii referitoare la adresa de poşta 
electronică, precum şi informaţii adiţionale 
care includ localizarea geografica a 
utilizatorului sau numărul de telefon al 
acestuia. 

data within the electronic communications’ 
sector and the sanctions applicable to those 
that infringe upon the private life. 

 
2. Methods of Localisation  
 
A. Localisation through search 
engines and IP addresses  
The internet provides various 

categories of services with a significant 
impact within the informational society. 
Amongst the services offered, the internet 
has brought and continues to bring multiple 
advantages as regards scientific research, 
education, administration, business, inter-
human communication etc.    

The speed with which the internet has 
penetrated all human activities and its effects 
on commerce, communications or inter 
human relations cannot be contested. Its 
benefic value upon society is real, noticeable 
and its economic advantages appear rapidly 
and on a short term.  

However, being an extremely 
profitable instrument, in order to maintain or 
gain new customers, internet entrepreneurs 
use techniques and means which, in most 
cases, infringe more or less directly the 
intimacy of the internet services’ user.  

The non-allowed extraction of 
personal data is carried out through the 
internet’s normal flow by using software 
programs written into the internal memory of 
the computer connected to the internet, at the 
time it accesses an internet page. Sometimes 
these programs are downloaded into the 
user’s computer with his/her consent. 
Initially their role is to identify the client, 
however, later they will provide upon each 
accessing of the internet information 
referring to the e-mail address, as well as 
additional information which include the 
geographic localisation of the use or his/her 
telephone number. 

Search engines play an essential role 
as they constitute the first point of contact as 
regards the free access to information on the 
internet.  



 
Analele Universităţii “Constantin Brâncuşi” din Târgu Jiu, Seria Ştiinţe Juridice, Nr. 1/2013 
 
 

 
Annals of the „Constantin Brâncuşi” University of Târgu Jiu, Juridical Sciences Series, Issue 1/2013 

 
 106

Motoarele de căutare joacă un rol 
esenţial, deoarece constituie primul punct de 
contact în ceea ce priveşte accesul liber la 
informaţii pe internet.  

În contextul directivei privind 
comerţul electronic (2000/31/CE), motoarele 
de căutare au fost definite ca un tip de 
servicii ale societăţii informaţionale, şi 
anume instrumente de localizare a 
informaţiilor. Un motor de căutare este un 
program care accesează Internetul în mod 
automat şi frecvent şi care stochează titlul, 
cuvinte cheie şi, parţial, chiar conţinutul 
paginilor web într-o bază de date.  Colectarea 
şi stocarea detaliată a istoricelor de căutare 
ale persoanelor fizice într-o formă 
identificabilă în mod direct sau indirect 
implică acordarea unei protecţii, în temeiul 
articolului 8 din Carta Europeană a 
Drepturilor Fundamentale. 

Istoricul de cercetare al unei persoane 
fizice cuprinde profilul intereselor, relaţiilor 
şi ale intenţiilor persoanei respective. Aceste 
date pot fi ulterior utilizate, atât în scopuri 
comerciale, cât şi în urma solicitărilor şi 
operaţiilor de căutare aleatorie şi/sau de 
extragere a datelor de către autorităţile de 
executare a legii sau de serviciile naţionale 
de securitate, în condiţiile legii. 

Problema datelor personale a început 
să aibă o importanţă mai mare în momentul 
lansării serviciilor de webmail gratuit – 
Gmail în aprilie 2004.  

Atunci, Privacy International a lansat 
câteva întrebări referitoare la modul cum 
email-urile din căsuţa poştală oferită de 
Google o să fie scanate, astfel încât 
reclamele text contextuale să aibă legătură cu 
conţinutul emailului citit, la modul cum 
politica privind viaţa privată dă prea puţine 
detalii cu privire la ce se întâmplă cu datele 
stocate şi ar putea să încalce principiile 
confidenţialităţii şi ale securităţii. 

Grupul de lucru Articolul 29 a trimis 
o serie de întrebări către firma americană 
Google, în special cu privire la perioada în 
care se face anonimizarea logurilor de la 
serverele de căutare. Compania a precizat că 

In the context of the directive on 
electronic commerce (2000/31/EC), search 
engines have been defined as a type of 
services of the information society, namely 
instruments of information localisation. A 
search engine is a program that accesses the 
internet and automatically and frequently 
stores the title, key word and partially even 
the content of the web pages within a data 
base. The collection and detailed storage of 
the search history of natural persons in an 
identifiable form, either directly or 
indirectly, entails granting protection, on the 
basis of article 8 of the European Charter of 
Fundamental Rights. 

A person’s research history includes 
the profile of interests, relationships and 
intentions of that person. These data may 
later be used both in commercial purposes, 
as well as following random searches and/or 
extraction of data by law enforcement 
agencies or national security services, in 
accordance with the law. 

The issue of personal data has begun 
to have an increasing importance at the free 
webmail services were launched – Gmail in 
April 2004. 

At that time, Privacy International 
has launched several questions on the way in 
which the e-mail within the inbox provided 
by Google were going to be scanned so that 
contextual text commercials be related to the 
content of the read e-mail, also on the way 
the privacy policy offers far to little details 
about what happens to the stored data and 
might infringe the principles of 
confidentiality and security. 

The Working Party Article 29 has 
sent a list of questions to the American 
company of Google, especially with regard 
to the period on which the logs on the search 
servers are anonymised. The company has 
mentioned that it keeps data referring to its 
users and their searches for a period of 
between 18 to 24 months. Storage of the 
information on searches and users’ IP 
addresses may be later used to identify a 
person. It is necessary to find out more 
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păstrează datele legate de utilizatori şi 
căutările acestora o perioadă de 18-24 de 
luni. Păstrarea informaţiilor legate de căutare 
împreună cu adresele de IP ale utilizatorilor 
pot fi folosite ulterior pentru identificarea 
unei persoane. Este necesar a se cunoaşte 
mai multe informaţii referitoare la modul în 
care o persoană poate fi identificată după 
adresa IP, cine este in spatele unei adrese IP 
si care este poziţia sa geografica.  

Adresa IP este un număr utilizat în 
exclusivitate de către echipamentele ce ţin de 
tehnologia informaţiei care are rolul de a 
permite acestora să se identifice şi să 
comunice între ele în cadrul unei reţele de 
calculatoare.  

Adresele IP pot fi alocate de către 
furnizorul de servicii Internet unui server 
Email/Business sau unei reţele de reşedinţă, 
permanent ori temporar, dintr-o bază de 
adrese disponibile. 

Sub aspectul autentificării adreselor 
IP şi utilizării cookie-urilor în contextul 
serviciilor societăţii informaţionale, s-a 
analizat istoricul individual de căutare şi 
relaţia acestuia cu conceptul de date 
personale. De regulă, adresele IP nu sunt 
direct identificabile prin motoarele de 
căutare, dar identificarea poate fi realizată de 
către o parte terţă. Furnizorii de acces la 
internet deţin datele utilizatorilor adreselor 
IP şi acestea pot fi puse la dispoziţia altora în 
vederea identificării utilizatorilor respectivei 
adrese IP. În acest context, cunoscând adresa 
IP, se poate face o interogare pentru a se afla 
informaţii privind utilizatorul, cum ar fi ţara 
sau localitatea longitudine, latitudine si multe 
alte detalii. 

Un furnizor de motor de căutare care 
prelucrează date privind utilizatorii, inclusiv 
adrese IP şi/sau cookie-uri permanente, care 
conţin un identificator unic întră în domeniul 
material de aplicare al definiţiei privind 
operatorul, întrucât acesta determină în mod 
eficient scopurile şi mijloacele de prelucrare. 

 
B. Localizarea prin intermediul 

reţelelor de socializare 

information on the way in which a person 
may be identified by his/her IP address, who 
is behind that IP address and what is his/her 
geographical location.  

The IP address is a number used 
exclusively by information technology 
equipment with the role of allowing that 
equipment to identify itself and communicate 
between each other within a computer 
network.  

IP addresses may be allocated by the 
internet services’ provider to an e-
mail/business server or to a home network, 
either permanently or temporarily, from a 
database of available addresses.  

Referring to the authentification of IP 
addresses and using cookies within the 
context of the informational society, the 
individual search history was analysed, as 
well as its relationship with the concept of 
personal data. Usually, IP addresses are not 
directly identifiable via search engines but 
identification may be carried out by a third 
party. Internet services providers have their 
users’ IP addresses and these may be made 
available to others with a view of identifying 
the user of that respective IP address. In this 
context, knowing the IP address, a search 
may be performed in order to find out more 
information as regards the user such as the 
country or city, longitude or latitude, as well 
as many other details.  

A search engine provider which 
processes data related to its users, including 
IP addresses and/or permanent cookies, 
which contain a unique identifier falls within 
the scope of the definition of data controller 
as he/she determines efficiently the 
processing’s purposes and means of 
processing. 
 

B. Localisation via social networks 
The increasingly rapid connection and 

new technologies have allowed users to 
publish their own information on the 
internet, starting with bookmarks and 
favourite pages (links to internet pages users 
find interesting or important) and documents, 
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Conexiunea tot mai rapidă şi noile 
tehnologii au permis utilizatorilor să publice 
informaţiile proprii pe internet, pornind de la 
bookmark-uri sau pagini favorite (adică 
linkuri către pagini de internet pe care 
utilizatorii le găsesc interesante sau 
importante) şi până la documente, fotografii 
şi filme. 

Efectuarea unei căutări pe reţele de 
socializare ne permite să izolăm informaţiile 
care ne interesează din pleiada de conţinuturi 
generate de utilizatori pe internet. 

Tehnologia permite persoanelor să 
schimbe cu mai mare uşurinţă informaţii 
despre comportamentul sau preferinţele lor, 
să le facă accesibile şi publice la nivel 
mondial, la o scară fără precedent.  

'Cloud computing' – este un mijloc de 
procesare ce se bazează pe internet, iar 
programele informatice, resursele comune şi 
informaţiile sunt situate pe servere la distanţă 
('in the cloud'). Acesta ar putea să ridice 
probleme de protecţie a datelor, deoarece 
persoanele pot pierde controlul asupra 
propriilor informaţii potenţial sensibile 
atunci când le stochează cu ajutorul 
programelor găzduite de echipamentele 
informatice ale altcuiva, iar riscurile 
referitoare la confidenţialitatea şi protecţia 
datelor asociate activităţilor on-line sunt din 
ce în ce mai mari. 

Recent, reţeaua de socializare 
Facebook a lansat o noua funcţie de 
localizare, prin intermediul căreia user-ii  
reţelei sociale vor putea să semnaleze, pe o 
hartă on-line, în mod automat locul unde se 
află. Noua funcţie, numită Facebook Places, 
permite localizarea şi în momentul accesării 
reţelei sociale prin intermediul telefonului 
mobil dotat cu GPS, ceea ce îi califică 
automat ca potenţiali utilizatori ai serviciului 
de geo-localizare.  

Geo-localizarea ridică pentru 
Facebook probleme legate de securitatea 
informaţiilor. Oficialii Facebook au relatat că 
Places va include un nou set de setări de 
securitate. Astfel, când utilizatorii îşi 
activează serviciul Places informaţiile 

photographs and movies. 
Carrying out searches on social 

networks allows us to isolate information 
we’re interested in from the multitude of 
content generated by internet users.  

Technology allows individuals to 
exchange with the greatest of ease 
information on their behaviour or 
preferences, to make it accessible and public 
at a world-wide level, on a scale without 
precedent.  

“Cloud computing” – is a means of 
processing based on the internet and the 
informatic programs, common resources and 
information are located or remote servers 
(“in the cloud”). This could raise problems 
related to the protection of data, as persons 
may lose control on their own potential 
sensitive information whenever they are 
stored with the help of programs hosted by 
somebody else’s informatic equipment and 
the risks related to the confidentiality and 
protection of data associated with on-line 
activity are increasingly greater.  

Recently, the social network Facebook 
has launched a new localisation function 
through which the social networks’ users 
will be able to signal automatically on an on-
line map their current location. The new 
function, called Facebook Places, allows the 
localisation when accessing the social 
network via a mobile phone equipped with 
GPS, which automatically qualifies them as 
potential users of the geo-location service. 

Geo-localisation in Facebook’s case 
raises issues related to information security. 
Facebook officials have stated that Places 
will include a new set of security settings. 
Thus when users activate the Places service 
information on their location will be 
available only for their friends, with the 
possibility to later opt for the restriction or 
enlargement of the access to those data.  

  C.  Localisation via mobile 
communication equipment 

At the same time with the rapid 
development of technologies and the wide 
spread expansion of “smart” mobile devices, 
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privind locaţia lor sunt disponibile doar 
prietenilor, cu posibilitatea de a opta ulterior 
pentru restrângerea sau lărgirea accesului la 
acestea.   

  C.  Localizarea echipamentelor 
mobile de comunicaţii 

Odată cu dezvoltarea rapidă a 
tehnologiilor şi răspândirea pe o scară largă a 
aparatelor mobile „inteligente”, o nouă 
categorie de servicii întemeiate pe localizare 
sunt dezvoltate. 

Spre deosebire de cazul unui apel de 
pe un telefon fix, unde informaţia de 
localizare este invariantă, poate fi stocată iar 
apoi uşor regăsită într-o bază de date, în 
cazul unui apel de pe un telefon mobil 
informaţia de localizare nu este apriori 
cunoscută iar pentru poziţionarea apelantului 
ea trebuie construită în timp real. Construirea 
informaţiei de localizare depinde de 
posibilităţile tehnologice disponibile. 
Tehnicile pentru determinarea localizării în 
reţele de telefonie mobilă diferă prin 
acurateţe, grad de acoperire, frecvenţa 
actualizărilor sau costul instalării şi 
întreţinerii. 

Se cunosc tehnici de localizare bazate 
pe reţea, tehnici de localizare bazate pe 
terminal si tehnici de localizare hibride. 

În tehnicile de localizare bazate pe 
reţea, localizarea echipamentului mobil este 
calculată de reţeaua staţiei de bază ce 
recepţionează semnalul telefonului mobil. 
Avantajul acestei tehnici este acela că se 
poate efectua localizarea oricărui terminal 
mobil din reţea, implicând un avans 
tehnologic doar pe partea operatorului. 

Tehnicile de localizare bazate pe 
terminal implică înglobarea în echipamentul 
mobil a anumitor tehnologii de poziţionare. 
Localizarea este calculată prin recepţionarea 
de către terminal a semnalelor trimise de 
echipamentele pentru poziţionare (de 
exemplu sateliţii) din vecinătate. Cea mai 
populară tehnologie de acest fel este GPS. 
Avantajele acestor tehnologii sunt precizia 
ridicată în zone din afara oraşelor si un 
control mai bun asupra propriei intimităţi, 

a new category of location based services are 
also developed. 

As opposed to a phone call from a 
fixed/land line, whew location information is 
invariable, may be stored easily and then 
found within a data base, in the case of a 
mobile phone call the localisation 
information is not known beforehand and it 
has to be constructed in real time in order to 
pinpoint the callers position. Constructing 
the localisation information depends on the 
technological possibilities available. The 
techniques used to determine the location 
within mobile phone networks differ in 
accuracy, range of coverage, frequency of 
update or cost of installation and 
maintenance.  

Current known localisation techniques 
are based on the network, the mobile 
terminal used and hybrid localisation 
techniques. 

In the case of network based 
localisation techniques, the localisation of 
the mobile equipment is calculated by the 
network of the base station which receives 
the mobile phone’s signal. The advantage of 
these techniques is that it allows the 
localisation of any mobile terminal within 
the network, entailing a technological 
advantage only on behalf of the data 
controller. 

The localisation techniques based on 
the terminal entail the inclusion within the 
mobile equipment of certain positioning 
technologies. The localisation is calculated 
by reception of the terminal of signals sent 
by positioning equipment (such as satellites) 
from the vicinity. The post popular of such 
technologies is GPS. The advantages of this 
technology are the high level of precision in 
areas outside cities and a better control over 
one’s own privacy as the user may choose 
when to emit a GPS signal or not, as opposed 
to de-connection from the mobile network 
entails the terminal’s lack of utility.  

The global positioning system, or in 
short GPS is a global navigation system 
through satellite and radio. This system, 
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deoarece utilizatorul poate alege când să 
emită GPS sau nu, pe când decuplarea din 
reţeaua mobilă înseamnă lipsa de utilitate a 
terminalului.  

Sistemul de poziţionare globală, 
prescurtat GPS, este un sistem global de 
navigaţie prin satelit şi unde radio. Acest 
sistem, iniţiat şi realizat de către Ministerul 
Apărării al Statelor Unite ale Americii, poate 
calcula poziţia, respectiv coordonatele 
geografice ale unui obiect pe suprafaţa 
Pământului, cu condiţia ca acesta să fie 
echipat cu dispozitivul necesar - un receptor 
GPS. Obiectul poate fi şi o persoană, care 
poate astfel să se orienteze pe pământ, pe 
apă, în aer sau şi în spaţiu (în apropierea 
Pământului). Principiul de funcţionare al 
GPS-ului este folosirea câtorva sateliţi din 
spaţiu ca puncte de referinţă pentru 
localizarea la sol. Printr-o măsurare foarte 
exactă a distanţei în linie dreaptă dintre 
receptor şi cel puţin 4 sateliţi se poate 
determina poziţia oricărui punct de pe 
Pământ (latitudine, longitudine, altitudine).  

Dispozitivele de localizare moderne 
permit aflarea poziţiei unui individ în 
fracţiune de secundă. Exemplu: Marii 
producători de automobile oferă in versiunea 
standard a vehiculelor sisteme de localizare 
(GPS). Companiile de închirieri de 
automobile sau companiile de transport 
montează astfel de sisteme. Motivaţia lor, 
localizarea mai uşoară a vehiculelor furate, 
respectiv supravegherea traseelor parcurse şi 
a timpului de livrare a mărfii 

În tehnica de poziţionare bazată pe 
identificatorul de celulă informaţia de 
localizare a unui mobil este dată de celula la 
a cărei staţie de bază emiţător-receptor este 
conectat terminalul în momentul respectiv. 
Această informaţie există atât în reţea cât si 
în terminal. Localizarea se obţine prin 
căutarea identificatorului respectivei celule 
într-o bază de date (baza de date de acoperire 
a operatorului de exemplu) şi extragerea 
poziţiei geografice ce corespunde celulei. 

D.  Servicii bazate pe localizare 
Tehnicile şi tehnologiile de 

initially used by the U.S. State Department, 
may calculate the position, namely the 
geographical coordinates of an object on 
Earth’s surface, on the condition that is 
equipped with the required device – a GPS 
receiver. The object may also be a person, 
which may thus orientate himself/herself on 
land, water, in the air or in space (in the 
Earth’s vicinity). The GPS’s principle of 
functioning is using several satellites in 
space as a reference point for location on the 
ground. Through an exact measurement of 
the distance in a straight line of the receiver 
and at least 4 satellites the position (latitude, 
longitude, altitude) of any point on Earth 
may be determined.  

Modern location devices allow an 
individual’s position to be known in 
fractions of a second. For example: 
important car manufacturers offer as a 
standard version vehicle localisation services 
(GPS). Car hire companies or transport 
companies also install such systems. Their 
motivation is the easier localisation of stolen 
vehicles, respectively the surveillance of 
routes and of the time for delivering goods. 

In the case of the positioning 
technique based on the cell’s identifier the 
localisation information of a mobile device is 
given by the cell to which transmitter-
receiver base station the device is connected 
at that particular moment. This information 
exists both in the network, as well as in the 
terminal itself. The localisation is done by 
finding the identifier of that particular cell 
within a data base (the network providers’ 
coverage data base for example) and 
extracting the geographical position 
corresponding to that cell. 

D.  Location based services 
The positioning techniques and 

technologies available nowadays have risen 
to a high level of performance. Location 
based services are those information services 
which function on technologies capable of 
providing a user’s location. Complex 
computer programs have been developed, 
generically named Geographic Information 
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poziţionare disponibile în zilele noastre s-au 
ridicat la un grad de performanţă înalt. 
Serviciile bazate pe localizare sunt acele 
servicii de informare ce funcţionează pe 
tehnologii capabile să furnizeze localizarea 
unui utilizator. Au fost dezvoltate programe 
pentru calculator complexe denumite generic 
Geographic Information Systems (GIS – 
Sisteme Informatice Geografice) capabile să 
execute o serie de operaţii asupra datelor 
spaţiale si să le prezinte utilizatorului în 
formatul necesar. 

Serviciile Bazate pe Localizare includ 
două aspecte importante: obţinerea localizării 
unui utilizator şi folosirea acestei informaţii 
pentru a oferi un serviciu.  

Progresul tehnologic permite 
dezvoltarea unor aplicaţii bazate pe 
dispozitivele de culegere a datelor şi de 
identificare, dar, pentru realizarea acestui 
lucru, este necesar să se garanteze că toate 
drepturile fundamentale ale persoanelor, în 
special dreptul la viaţă privată şi la protecţia 
datelor, sunt respectate.  
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Systems (GIS), capable of carrying out a 
series of operation on space data and present 
them to the user in a required format. 

Location based services include two 
main issues: obtaining the user’s location 
and using that information to provide a 
service. 

The technological progress allows the 
development of applications based on the 
devices used to collect and identify data, 
however, for this thing to be carried out, 
guarantees must be provided that the 
persons’ fundamental rights, especially the 
right to private life and the protection of 
personal data, are observed. 
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