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Competenţe de evaluat 

•Operarea corectă la nivel elementar 

•Descrierea interfeţei sistemului de operare 

•Descrierea organizării informaţiilor pe suport extern 

•Dobândirea deprinderilor de lucru cu discuri logice, directoare, fişiere 

•Utilizarea unor accesorii ale sistemului de operare Windows  

•Realizarea unor aplicaţii practice 

•Cunoaşterea tastaturii ca dispozitiv de introducere a datelor şi în special de editare. Funcţiile 

mouse-ului 

•Dobândirea deprinderilor de utilizare a tastaturii în procesul de procesare text sau grafică  

•Operarea ergonomică şi eficientă cu tastatura  

•Realizarea unor deprinderi practice de lucru rapid  



 

Pornirea/oprirea corectă/repornirea calculatorului. 

 Închiderea unei aplicaţii care nu răspunde 

Pornirea calculatorului se face prin apăsarea comutatorului Power-on al unităţii centrale şi a comutatorului monitorului (pornire la rece). Astfel, 

curentul electric trece prin circuitele memoriei ROM, ceea ce face ca programul preîncărcător să iniţializeze echipamentele periferice, să 

verifice configuraţia hardware a calculatorului şi să încarce programul încărcător în memoria RAM pentru lansarea în execuţie a sistemului 

de operare. 

Pe parcursul acestor operaţii utilizatorul este informat pe monitor despre starea de funcţionare a calculatorului. 

Dacă, la ultima închidere a calculatorului, a fost uitat un disc în unitatea de floppy sau CD-ROM, vor apărea probleme la încărcarea sistemului de 

operare. Trebuie scos acel disc pentru ca încărcarea sistemului de operare să se facă de pe hard-disc.  

Repornirea calculatorului se face prin butonul Reset al unităţii centrale sau din meniul Start – opţiunea Shut Down (Turn off computer) – opţiunea 

Reset (ponire la cald se folosește doar în situații de forță majoră deoare ce acționarea de mai multe ori a acestei comenzi duce la 

defectarea HDD) .În acest caz calculatorul nu este deconectat de la alimentarea cu curent electric, deci se sare peste etapele de iniţializare 

a echipamentelor periferice şi verificarea configuraţiei calculatorului. Practic, se reîncarcă sistemul de operare. Aceasta operaţie este 

necesară atunci când: este instalat un program nou (dacă acesta o cere) SAU  calculatorul nu mai raspunde comenzilor (s-a blocat). 

Pentru Restart se mai foloseşte combinaţia de taste CTRL+ALT+DELETE. 

Repornirea şi închiderea calculatorului se face după ce au fost salvate datele, deoarece acestea sunt neremanente în memoria RAM.  

Închiderea calculatorului se face astfel: meniul Start– opţiunea Shut Down (Turn off computer) – opţiunea Shut Down (Turn Off) sau ALT şi F4, 

urmând toate etapele indicate pe monitor. Dacă la închiderea calculatorului au ramas deschise aplicaţii, sistemul de operare informează 

utilizatorul despre acest lucru, cerând salvarea sau nu. 

Dacă sistemul de operare nu conţine un program care să deconecteze calculatorul automat de la alimentarea cu curent electric, atunci acţionaţi 

comutatorul Power On( majoritatea sistemelor din ziua de azi dispun de sursa ATX care nu mai necesită acționarea butonului Power Off). 



Arhitectura unui sistem de calcul 
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Elemente fundamentale in lucrul in sistemul de 

operare WINDOWS 

Folosirea mouse-ului 

Mouse-ul, reprezentat in ecran printr-o sageata, va permite alegerea diferitelor declansatoare din ecran sau saltul intr-o 

zona de editare. Mauaul este format din: 

butonul din stanga (left button)– asociat cu aratatorul; acest buton permite ALEGEREA/SELECTAREA 

o rotita (wheel) pentru glisarea unor pagini mai mari decat marimea ecranului 

butonul din dreapta (rigth button); acest buton permite afisarea unui meniu contextual, cu diverse proprietati si operatii, 

in functie de zona deasupra careia se afla sageata asociata. 

Operatiile care se pot efectua cu mouse-ul: 

click: reprezinta alegerea unei zone prin apasarea butonului stang 

dublu click(execuție): se realizeaza apasand de doua ori, repede (nervos) butonul stang; se foloseste de obicei pentru 

deschiderea unor fisiere/foldere 

drag and drop: cu butonul stang mentinut pe un obiect, misc mouse-ul deplasand obiectul pana la un punct dorit cand 

eliberez butonul stang 

Ca aplicatie la lucrul cu mouse-ul va propun sa invatati crearea unui shortcut. Un shortcut (scurtatura) este o trimitere la 

un fisier sau un folder si de obicei se gaseste pe ecran (desktop). Puteti diferentia simbolul unui shortcut de cea a 

unui fisiere/folder prin sageata curba din coltul din stanga jos.. 



Tastatura 

Blocul alfa numeric 

Blocul numeric 

Blocul tastelor funcționale 



Memoria internă 

Memoria internă este zona de stocare temporară a datelor într-un calculator. Termenul memorie este folosit pentru a 

desemna cipurile reale capabile să păstreze datele. Deoarece calculatorul recunoaşte numai două stări, datele 

supuse prelucrării sunt transformate în şiruri de cifre 0 şi 1, indiferent în care dintre cele două tipuri de memorie, 

RAM sau ROM se află. 

Bit-ul (binary digit - cifră binară) reprezintă cea mai mică unitate de date ce poate fi reprezentată şi prelucrată de către 

calculator. 

O succesiune de 8 biţi se numeşte byte sau octet, flind cea mai mică unitate de date ce poate fl reprezentată şi adresată 

de către memoria unui sistem de calcul. 

Deoarece datele reprezentate în memorie ocupă o succesiune de bytes, acestea sunt exprimate în multiplii unui byte 

astfel: 

1 kilobyte (kB) = 1024 bytes (210 bytes); 

1 megabyte (MB) = 1024 kbytes (210 kB); 

1 gigabyte(GB) = 1024 Mbytes (210 MB); 

1 terrabyte(TB) = 1024 Gbytes (210 GB); 

1 petabyte(PB) = 1024 Tbytes (210 TB); 

1 exabyte(EB) = 1024 Pbytes (210 PB); 



Locul de stocare al fişierelor 

Fişierele se pot stoca pe hard disk sau se pot păstra pe dischete, dischete 
sau CD-ROM, DVD-ROM. Dacă calculatorul dvs. este în reţea cu alte 
calculatoare puteţi salva fişierele şi pe alte harddisk-uri existente pe 
calculatoarele din reţea (dacă aveţi drepturile de salvare şi scriere). 

 Punctul de pornire in lucrul 
in Windows este butonul START. 
Folosind operatiile cu mouse-ul, 
vizitati aplicatiile calculatorului 
pornind de la START. Deschiderea unei 
aplicatii, My computer de exemplu, 
determina deschiderea unei zone 
specifice de ecran – fereastra (in 
engleza window), ca in figura si 
aparitia unui buton asociat, in bara de 
langa START (aceasta se numeste 
taskbar – bara cu procesele de calcul 
aflate in desfasurare) 
 



Lucrul cu ferestre in Windows 

Operatii ce se pot efectua asupra ferestrei unei aplicatii: 

mutarea ferestrei – drag and drop asupra barei albastre (bara de titlu) 

eliberarea ecranului prin click pe butonul “_”; aplicatia se restrange in bara de aplicatii 

dar nu se inchide; pentru reafisare se apasa buotnul din bara de aplicatii; 

marirea ferestrei la dimensiunile ecranului se realizeaza apasand urmatorul buton, 

conform imaginii; dupa selectare fereastra se mareste la dimensiunile ecranului si 

butonul isi schimba forma sugerand revenirea la modul restrans 

apasarea butonului “X” are acelasi efect cu combinatia ALT+F4, inchiderea aplicatiei 

curente 

in modul restrans, putem folosi coltul hasurat din stanga-jos. Daca tragem de aceasta 

zona fereastra se va redimensiona pana la marimea dorita de noi; acelasi lucru se 

poate realiza daca mutam sageata mouse-ului la marginea ferestrei (cursorul isi va 

schimba forma intr-o dubla sageata) si tragem corespunzator de margine 

selectarea altei ferestre din cele active: alegeti butonul corespunzator din bara. 



Vizualizarea componentelor de bază ale 

calculatorului. 

Aceste informaţii se pot vizualiza dacă daţi un clic dreapta pe pictograma My 

Computer afişată pe Desktop (ecran) sau in meniul START şi din meniul afişat 

alegeţi opţiunea Properties. 



Personalizarea sistemului 

Desi exista posibilitatea personalizarii inca din ecranul principal (a 

desktop-ului, a barei de task, a orei, a sunetului) vom folosi traseul 

START – SETTINGS – CONTROL PANEL ca solutie universala. 

Secțiunea System and 
security conține opțiuni 
pentru securitatea 
sistemului (firewall sau 
antivirus), pentru 
restaurarea sistemului dacă 
s-a făcut bkp, opțiune 
pentru Windows Update 
de la Mircrosoft și 
administrative tools 
(Services, Print Manager, 
etc) 

Secțiunea Nerwork and internet conține configurările pentru lucrul în rețea 



Secțiunea de Hardware and Sound conține opțiuni pentru instalarea 

diferitelor componente Hardware 

Secțiunea de Programs conține opțiuni pentru instalarea sau 

dezinstalarea de programe 

Secțiunea de User accounts conține opțiuni pentru personalizarea 

contului utilizatorului 

Secțiunea de Appeance snd Personalization conține opțiuni pentru 

personalizarea spațiului de lucru (rezoluție monitor, desktop Gadgets, 

opțiuni pentru foldere, opțiuni pentru fonturi etc) 

Secțiunea Clock, Language and Region conține opțiuni pentru 

setarea ceasului și datei dar și opțiuni pentru limba (exemplu 

tastatura cu diacritice românești) 

Personalizarea sistemului 



Aplicatia Windows Explorer 

Windows Explorer ofera o modalitate rapida de explorare a informatiei de pe calculator, punand la 

dispozitia utilizatorului instrumente puternice pentru efectuarea diverselor operatii cu fisiere si 

directoare 

Pentru a lansa in executie Windows Explorer (WIN+E  -se foloseste tasta cu steguletul Windows in 

combinatie cu tasta E): Executati click pe butonul Start. Alegeti optiunea All Programs si apoi 

Accessories. Selectati, executand un click pe aplicatia Windows Explorer 



Crearea unui folder 

Pentru a crea un folder se alege 

destinația unde va fi creat apoi 

execută click dreapta alege New - 

Folder unde se va tasta numele 

dorit. 

pentru a crea un folder (subfolder) 

un folderul creat se accesează 

primul folder apoi se repetă pașii 

de la punctul precedent 

se observă că este creat folderul 

TEST iar  în acest folder se repată 

pasul I. 



Operații cu fișiere 

Operațiile care se pot efectua cu fișere 

sunt copiere, tăiere, lipire, ștergere. 

pentru a copia un fișier se execută click 

pe fișierul care se dorește a fi copiat, 

apoi click dreapta și se alege opțiunea 

Copy.  

Se alege calea unde se dorește a se 

copia fișierul și se execută click 

dreapta și se alege opțiunea Paste 

analog pentru opțiunea Cut. 

pentru a șterge un fișier se selectează 

fișierul și se alege opțiunea Delete sau 

butonul Delete de la tastatură. 

analog se pot executa aceste opțiuni și 

petnru Foldere 



Accesorii Windows 

Pentru a accesa meniul 

Accessories se execută click pe 

butonul START, All Program - 

Accessories. 

Principalele accesorii sunt 

Calculator, Notepad, Paint, 

WordPad. 

pentru a executa fiecare din aceste 

aplicații se execută click pe 

simbolul fiecărei aplicații. 



Aplicația calculator 

Aplicația calculator se folosește pentru operații matematice 

elementare dacă este ales calculatorul Standard din meniul View 

 Aplicația calculator se folosește pentru 

calcule științifice dacă este ales calculatorul 

Scientific din meniul View 

 

Aplicația calculator se 

folosește pentru 

calcule statistice dacă 

este ales calculatorul 

Standard din meniul 

View 

 

 



Notepad 

Notepad este cel mai simplu editor de texte al sistemului de operare 

Windows 



Paint 

Paint este cel mai simpul utilitar pentru desene 


