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Obiectivele Modulului 2 

În cadrul Modul 2 Utilizarea computer-ului şi organizarea fisierelor: 
Cititorul trebuie să-şi demonstreze cunoştinţele şi competenţa în utilizarea 

funcţiilor de bază ale calculatorului personal şi a sistemului său operaţional.  
Cititorul trebuie să fie capabil să ajusteze principalele setări, să folosească 

funcţia help şi să se descurce cu aplicaţiile care nu răspund.  
Cititorul trebuie să fie capabil să opereze eficient într-un mediu desktop şi să 

ştie să folosească pictogramele de pe desktop şi din windows.  
Cititorul trebuie ştie să organizeze fişierele şi directoarele, să ştie cum se pot 

copia, muta sau şterge, arhiva sau dezarhiva fişirele.  
Cititorul trebuie să cunoască ce este un virus de calculator şi să fie capabil să 

folosească softuri de scanare antivirus.  
De asemenea trebuie să-şi demonstreze abilitatea de a folosi instrumente 

simple de editare şi facilităţile de printare disponibile în cadrul sistemului de operare. 
 

2.1 Mediul de lucru al calculatorului 
2.1.1. Primii paşi cu calculatorul 
2.1.1.1 Pornirea calculatorului 

Orice calculator are pe unitatea sa centrală două butoane: unul de pornire şi 
unul de restartare (reset) al calculatorului.  

 
Pentru a porni calculatorul se apasă pe butonul de 

pornire care este de obicei mai mare. 
 De asemenea, monitorul are un buton de pornire, pe 

care, odată apăsat apare o luminiţă mică verde ce se află pe 
monitor şi indică pornirea acestuia.  
Atunci când după apăsarea butonului, calculatorul nu a 
pornit trebuie verificat dacă:  

 calculatorul este conectat la reteaua electrica;  
 monitorul este pornit.  

Prin acţionarea butonului Power calculatorul porneşte şi pe monitor apare 
interfaţa grafică a sistemului de operare.  

2.1.1.2 Închiderea corectă a calculatorului 
Pentru oprirea corectă a sistemului de operare trebuie apelată funcţia Shut 

Down din meniul Start existent pe bara de tascuri.  
Procedura corectă de închidere este apelarea funcţiei Shut Down numai după 
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ce s-au salvat datele cu care se lucrează şi s-au închis toate aplicaţiile.  

 
 

 
 

O altă modalitate de a afişa această casetă este apăsarea simultană a tastelor Alt 
+ F4 dar numai în cazul în care celelalte aplicaţii nu sunt active.  

2.1.1.3 Repornirea calculatoruluiă 
 Repornirea este necesară după instalarea unui program nou sau în cazul în care 
calculatorul nu mai primeşte comenzilor date.  

1. Alegerea opţiunii Restart din fereastra de dialog Turn off computer;  
2. Prin apăsarea simultană de două ori a tastelor Ctrl + Alt + Del; 
3. Apăsarea butonului Restart (reset) existent pe unitatea centrală.  

2.1.1.4 Închiderea unei aplicaţii care nu răspunde 
Se apasă simultan tastele Ctrl + Alt + Del o singură dată;  
Pe ecran va apare o fereastră în care sunt prezentate aplicaţiile care rulează în 

momentul respectiv pe calculator cu menţionarea stării în care se găseşte fiecare 
aplicaţie. În dreptul aplicaţiei blocate scrie Not responding. 

Pentru a închide aplicaţia care nu răspunde se apasă butonul End Task.  
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Închiderea programului se va face după apăsarea tastei Don’t Sent, dar cu 
pierderea datelor prelucrate anterior. 

2.1.2 Informaţii de bază şi operaţii 
Windows XP Professional, indiferent de calculatorul pe care lucrează 

utilizatorul, va fi mai uşor de utilizat şi de manipulat deoarece Microsoft Windows 
XP Professional este mai compatibil şi mai puternic decât sistemele din aceeaşi gamă 
utilizate până acum..  

Atât utilizatorul simplu cât şi cel conectat la o reţea pot să lucreze mult mai 
eficient deoarece multe din acţiunile obişnuite de management sunt automatizate în 
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această versiune de Windows.  
Windows XP Professional (denumit în continuare Windows) oferă o 

compatibilitate sporită cu diferite tipuri de reţele şi o arie largă de componente 
hardware şi software (hardware de noua generatie şi tehnologiile multimedia, 
integrarea cu noul simbol de moneda Euro, etc.).  

Denumirea sistemului de operare Windows provine de la elementul de bază al 
sistemului fereastră (Window) în care este deschisă fiecare aplicatie. După încărcarea 
sistemului de operare apare ecranul de bază în care sunt afişate câteva elemente 
reprezentate prin mici iconiţe (pictograme).  

Pictogramele reprezintă programe, documente sau pictograme de 
accelerare. Pictogramele de accelerare, recunoscute după existenţa unei 
săgeţi îndreptate în sus  sunt create de utilizator şi reprezintă indicatori 
către programe sau documente, permiţând lansarea rapidă a acestora. 

Suprafaţa de lucru a ecranului poartă numele de Desktop  

 
Utilizatorul comunică cu sistemul prin intermediul meniurilor. Prin alegerea 

unei opţiuni din meniu el comunică sistemului de operare tipul problemei de rezolvat 
si modul de soluţionare al acesteia.  

În sistemul de operare Windows pot fi deschise simultan mai multe ferestre a 
căror dimensiune, poziţie şi vizibilitate pot fi modificate astfel încât o anumită 
fereastră să poată fi văzută şi în care să se poată lucra mai rapid.  

Aproape toate componentele sistemului de operare Windows pot fi 
personalizate.  

Cu Windows XP Professional utilizatorul are acces mai rapid la informaţie, iar 
toate acţiunile pot fi îndeplinite mai uşor şi mai repede:  

Windows XP Professional face mai uşoare:  
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 lucrul cu fisierele; 
 găsirea informaţiei;  
 personalizarea mediului de lucru;  
 lucrul cu Web.  

2.1.2.1 Vizualizarea informaţiilor referitoare la sistemul de bază al calculatorului 
de exemplu sistemul de operare, tipul procesorului, memoria RAM instalată, etc. 
 

• Clic Start buton; 
• Clic Settings buton;  
• Clic Control Panel buton; 
• Clic opţiunea System.  

 

 
 

Vom afla astfel: 
• Tipul sistemului de operare; 
• Tipul de procesor (generaţie), viteză; 
• Cantitatea de RAM instalată în sistem. 

2.1.2.2 Schimbarea configuraţiei desktop:  
Data şi ora, volumul, opţiunile de afişare a desktop-ului (de exemplu: opţiuni 

pentru culoare, screen saver, rezoluţia ecranului) cursanţii trebuie să fie conştienţi că 
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trebuie să schimbe data şi timpul calculatorului cu atenţie pentru că aceasta are 
impact asupra modului în care sunt sincronizate sistemele computerizate în reţea. 

 
Modificarea datei, orei, fusul orar, timpul în Internet: 

• Dublu clic pe ora din stânga jos, din bara de stare. 
 

 

 
Opţiunile de afişare a desktop-ului 

 

Clic dreapta (buton mouse) în spaţiu liber din 
Windows Desktop. Va fi activat  pop-up menu, pentru care 
este necesar un clic pe comanda Properties (utilzând 
normal butonul din stânga al mouse-lui care va deschide 
caseta de dialog Display Properties. 
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Fundal (background) 

 
Selectează Themes şi modifică fundal, 
icoane, sunete, etc. prin schimbare setărilor 
implicite fiecărei teme. 

Suprafaţă de lucru (desktop) 

 
Selectează Background şi modifică 
fundalul, poziţia lui, culoare. 

Economizor ecran (screen saver) 

 
Selectează Screen saver şi modifică 
economizorul de ecran, la ce interval de timp 
se activează, protecţia prin parolă din 
pauzele de lucru, setările de Standby sau 
Turn off ale calculatorului, monitorului sau 
hard disk-ului prin butonul Power.  

Opţiuni pentru culoare (appearance) 

 
Selectează Advanced şi modifică culori 
fundal, bara meniu, fonturi sau mărimi. 
Butonul Effects accesează efectele de 
umbră, mărime icon-uri, afişare sau 
ascundere a acestora. 
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Setari monitor (setting) rezoluţie, culoare 

 
Selectează Screen resolution şi se modifică 
rezoluţia ecranului în limita suportată de 
placa video şi monitor. 
Selectează Advanced şi vei face modificări 
prezentate în exemplul din dreapta. 

Setari: placă video, tip monitor, refresh 

 
Selectează Adapter şi introdu driverele 
corecte ale plăcii video. 
Selectează Monitor şi introdu driverele 
corecte ale monitorului, modificând Screen 
refresh rate la valoarea maximă permisă de 
monitor pentru protecţia ochilor. 

 
2.1.2.3 Setarea tastaturii şi schimbarea opţiunii pentru altă limbă 
 
 

 
 

Clic pe Start menu şi la afişarea  pop-up 
menu , selectaţi Control Panel; 
          La apariţia casetei dialog Control Panel, 
clic pe Regional and Language Options; 

Clic pe Regional and Language 
Options.  
 Se va deschide caseta de dialog Regional 
and Language Options. 
 Select Languages tab.  

Clic pe buton Details.  
Se va dechide alt dialog box.  
Clic pe buton Add şi încarcă sau 

modifică keyboard language utilizat de 
computer.  
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2.1.2.4 Formatarea dischetelor şi a dischetelor Zip. 
 

Pentru a lucra cu discheta sau floppy disk-ul aceasta va fi iniţial formatată.  
La cumparare discheta este formatată, dar este bine să fie reformatată.  
Formatarea unei dischete este necesară deoarece ea trebuie să fie compatibilă 

cu sistemul de operare folosit.  
Formatarea unei dischete pregăteşte discheta pentru a fi folosită.  
Pentru formatare se parcurg următorii paşi:  

 Se introduce discheta în unitate;  
 Se deschide printr-un dublu clic pe pictograma My Computer fereastra 

My Computer; 
 Se selectează cu clic stânga din această fereastră pictograma dischetei şi 
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apoi din meniul File al ferestrei My Computer se alege opţiunea Format; 
 

  

  
 

Atunci când apăsaţi butonul Start va apare o casetă de dialog care va întreba 
utilizatorul dacă este sigur că doreşte formatarea deoarece prin formatare se pierd 
toate datele existente pe aceasta.  

Pentru formatarea dischetei se apasă pe butonul OK  
După terminarea formatării va apare o casetă de dialog care va afişa rezultatele 

formatării.  
Se închide caseta Format şi fereastra My Computer. 
 
2.1.2.5 Instalarea, dezinstalarea unei aplicaţii software. 

 
Instalarea aplicaţiilor software 
Multe aplicaţii program sunt pe suport CD.  
Pentru instalarea software-lui conţinut pe CD, inseraţi discul şi acesta va pleca  

automat. Majoritatea  rutinelor de instalare sunt similare şi se urmăresc instrucţiunile 
afişate pe desktop.  

Adesea este nevoie de o parolă de activare.  
Multe programe se pot cumpăra online, şi acest software se poate descărca 

direct în computer. Uneori este necesar să plăteşti programul în avans, dar de multe 
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ori se poate face descărcarea unei versiuni demo cu limitări în funcţii şi timp. Dacă vă 
place versiunea demo se poate plăti online şi se primeşte  parola pentru funcţionarea 
completă a software-lui.  
 
Dezinstalarea aplicaţiilor software 
•  Câteva aplicaţii au Uninstall routine din Windows Start meniu.  
Când aplicaţiile nu au această rutină, în mod normal se foloseşte Add or Remove 

Programs utilitate conţinută de Windows Control Panel.  
 

 
 

2.1.2.6 Utilizarea opţiunii print screen şi lipirea conţinutului într-un document. 
 

Se apasă tasta Print Screen, şi întregul ecran va fi copiat în Windows 
Clipboard (1.). Odată ajuns în Clipboard, se poate schimba programul, word 
processor(2.), şi clic simultan Ctrl + V. Conţinutul Clipboard-lui va fi afişat în 
procesorul de documente word(3.). 

1.  
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2.  
 

3.  
 

2.1.2.7 Folosirea funcţiilor “Help” disponibile 
 
Windows te invită la  un Windows XP Tour  

 
Când se lansează Windows, poţi folosi caseta de dialog  Windows XP Tour. 
Dacă utilizezi opţiunea Discover Windows vei învăţa să utilizezi Windows.  

NOTĂ: Acestă casetă de dialog nu apare singură, ea poate fi afişată folosind 
următoarele rutine.   

- Clic pe Start icon.  
- Clic pe All programs icon.  
- Clic pe Accessories group.  
- Clic pe Tour Windows XP.  

. • Vei fi întrebat, conform ilustraţiei de mai jos, dacă vrei să rulezi turul  prin 
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fundamentele utilizării Windows XP.  
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Help utilizând Start Menu  

 
 Clic  butonul Start.  
 Click on Help and Support.  
 Se va afişa caseta de dialog Help and Support.  
 Pentru a vedea ce este nou în această versiune de Windows clic pe  opţiunea 

What’s new in Windows XP.  
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Căutare în funcţia Help  
 Clic pe butonul Start; 
 Clic pe Help and Support.; 
 Înăuntrul casetei de dialog din sectiunea Search, introdu informaţiile pe care le 

cauţi. În acest exemplu tu ai introdus keyboard shortcuts; 
 Clic pe săgeata din dreapta pentru a lansa comanda search;  
 După un scurt timp se vor afişa rezultatele căutării. În acest examplu trebuie să 

apăsaţi cuvintele Windows keyboard shortcuts overview (prezentate în 
caseta de dialog din stânga; 

 Pentru a vedea shortcut-urile clic pe General keyboard shortcuts, afişată în 
dreapta secţiunii din caseta de dialog. Rezultatele sunt ilustrate mai jos.  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 



Modulul 2 – Utilizarea computer-ului şi organizarea fişierelor 

Julien-Liviu Constantinescu 72 

Shortcut-uri 
 
Shortcut-urile generale ale tastaturii  
 
Apasă Execută 
CTRL+C Copy (copiere). 
CTRL+X Cut (tăiere). 
CTRL+V Paste (alipire). 
CTRL+Z Undo (reîntoarcere cu o comandă). 
CTRL+Y Redo (reîntoarcere la comanda anterioară). 
CTRL+S Save (salvare). 
DELETE Delete (stergere). 

SHIFT + DELETE Şterge itemul selectat definitiv fără să-l mai ducă în 
Recycle Bin. 

CTRL şi trage de item Copiază itemul selectat. 
CTRL+SHIFT şi trage de item Crează shortcut la itemul selectat. 
F2 Rename itemul selectat. 

CTRL +  Mută punctul de inserţie la începutul următorului 
cuvânt. 

CTRL +  Mută punctul de inserţie la începutul precedentului 
cuvânt. 

CTRL +  
Mută punctul de inserţie la începutul următorului
paragraf. 

CTRL +  
Mută punctul de inserţie la începutul precedentului 
paragraf. 

CTRL+SHIFT şi oricare 
săgeată Selectează un bloc de text. 

SHIFT şi oricare săgeată 
Selectează mai multe itemuri în windows sau în
desktop, sau selectează mai multe rânduri de text
dintr-un document. 

CTRL+A Selectează tot. 
F3 Caută fişiere sau directoare. 
ALT+ENTER Afişează proprietăţile itemurilor selectate. 
ALT+F4 Închide itemul activ, sau iese din programul activ. 
ALT+Enter Afişează proprietăţile obiectului selectat. 
ALT+SPACEBAR Deschide shortcut menu din fereastra activă. 

CTRL+F4 Închide  documentul activ din program atunci când 
sunt deschise mai multe documente simultan. 

ALT+TAB Schimbă itemurile deschise. 
ALT+ESC Trecere prin itemurile deschise în ordinea lor. 
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F6 Trecere prin elementele din fereastră sau desktop. 

F4 Arată lista din bara Address în My Computer sau
Windows Explorer. 

SHIFT+F10 Arată shortcut menu pentru itemul selectat. 
ALT+SPACEBAR Arată System pentru fereastra activă. 
CTRL+ESC Arată Start menu. 
ALT+ litera subliniată din 
menu name Execută meniul corespondent. 

Litera subliniată din command 
name sau open menu Raportează comanda corespunzătoare.  

F10 Activează menu bar din programul activ. 

 Deschide următorul meniu din dreapta, sau dechide
un submeniu. 

 Deschide următorul meniu din stînga, sau închide un
submeniu. 

F5 Refresh fereastra activă. 

BACKSPACE Arată un folder de pe nivelul superior în My 
Computer sau Windows Explorer. 

ESC Cancel curent task. 
SHIFT când inseraţi un CD în 
CD-ROM drive Previne lansarea automată a CD-lui. 

 
Caseta de dialog a shortcutu-rilor tastaturii 
 
Apasă Execută 
CTRL+TAB Mută înainte tabulatorul. 
CTRL+SHIFT+TAB Mută înapoi tabulatorul. 
TAB Mută înainte opţiunea curentă. 
SHIFT+TAB Mută înapoi opţiunea curentă. 

ALT+ litera subliniată Execută comanda corespondentă sau opţinea
corespondentă. 

ENTER Execută comanda pentru opţiunea activă a
butonului. 

SPACEBAR Selectează sau şterge caseta de control dacă este 
activă opţiunea din caseta de control. 

Arrow keys Selectează butonul din opţiunea activă a grupului
sau un buton opţional. 

F1 Afişează funcţia Help. 
F4 Afişează itemurile din lista activă. 
BACKSPACE Deschide un folder de nivel superior din folderele
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selectate în caseta de dialog din Save As sau Open.

Natural keyboard shortcut-uri 

Apasă Execută 

 Arată sau ascunde Start menu. 

+BREAK Arată caseta de dialog System Properties. 

+D Arată desktop. 

+M Minimizează toate ferestrele. 

+Shift+M Maximizează toate ferestrele. 

+E Deschide My Computer. 

+F Caută fişiere sau foldere. 

CTRL+ +F Caută computere. 

+F1 Arată Windows Help. 

+L 
Vezi dacă computerul tău este conectat la network domain, sau 
schimbă useri care nu sunt conectaţi la network domain. 

+R Deschide  caseta de dialog Run. 

+U Deschide Utility Manager. 

Shortcut-uri accesibile ale tastaturii  

Apasă Execută 
SHIFT dreapta pentru 8 seconde Schimbă FilterKeys on  off. 
Left ALT+left SHIFT+PRINT SCREEN Schimbă High Contrast on  off. 
Left ALT+left SHIFT+NUM LOCK Schimbă MouseKeys on  off. 
SHIFT five times Schimbă StickyKeys on  off. 
NUM LOCK for five seconds Schimbă ToggleKeys on  off. 
 
Shortcut-urile pentru editarea câmpurilor, grilelor, casetelor de text 
  
Apasă Execută 

F2 

Comută între afişarea cursorului pentru editare şi selectarea 
întregului câmp. 
Câmpul trebuie să fie deselectat  (text negru pe fundal alb) şi 
cursorul trebuie să fie vizibil pentru ca tastele din acest tabel să 
aibă efectul indicat aici. 

End Mută cursorul la sfârşitul câmpului într–un câmp cu un singur 
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rând sau la sfârşitul rândului într–un câmp cu mai multe 
rânduri. 

Ctrl + End Mută cursorul la sfârşitul unui câmp cu mai multe rânduri. 

 
Mută cursorul la sfârşitul unui câmp până ajunge la primul 
caracter din rând. 

Ctrl +  Mută cursorul cu un cuvânt la stânga, până ajunge la primul 
cuvânt din rând. 

Home Mută cursorul la începutul rândului. 

Ctrl + Home Mută cursorul la începutul câmpului în câmpurile cu mai multe 
rânduri. 

Backspace Şterge întreaga selecţie sau caracterul din stânga cursorului. 
Delete Şterge întreaga selecţie sau caracterul din dreapta cursorului. 

Ctrl + Z sau 
Alt + Backspace 

Revocă textul introdus, o operaţie de înlocuire sau orice alta 
modificare a înregistrării efectuate de ultima salvare. O 
înregistrare modificată este salvată în baza de date atunci când 
treceţi la o noua înregistrare sau închideţi fereastra de editare. 

Esc 
Revocă modificările din cîmpul curent. Apăsaţi de două ori 
tasta Esc pentru a revoca modificările din câmpul curent şi din 
întreaga înregistrare curentă, dacă aţi modificat şi alte cîmpuri. 

 
Shortcut-urile pentru selectare textului în  câmpurilor, grilelor, casetelor de text 
 
Apasă Execută 
Text intr-un câmp 
F2 Comută între afişarea  cursorului pentru editare şi selectarea 

întregului câmp. Câmpul trebuie să fie selectat (text alb pe 
fundal negru) astfel încat combinatiile de taste din acest tabel 
să opereze conform descrierii. 

Shift +  Selectează sau deselectează un caracter la dreapta. 
Ctrl + Shift +  Selecteză sau deselectează un cuvânt din drepta, inclusiv 

spaţiile postpuse. 
Shift +  Selectează sau deselectează un caracter din stânga. 
Ctrl + Shift +  Selectează sau deselectează un cuvânt din stânga, inclusiv 

spaţiile postpuse. 
Câmpul următor 
Tab sau Enter Selectează câmpul următor. 
Înregistrare 
Shift + Spacebar Selectează sau deselectează întreaga înregistrare curentă. 

 
 

Selectează înregistrarea anterioară când este selectată o 
înregistrare. 

 
 

Selecteaza înregistrarea următoare când este selectată o 
înregistrare. 

Coloană 
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Ctrl + Spacebar Comută selecţia în coloana curenta. 
 Selecteaza coloana din stânga (dacă este selectată o coloană şi 

în stânga există o coloană). 
Câmpuri şi înregistrări 
F8 Trece în modul Extend. Pe bara de stare va fi selectat 

indicatorul “Exit”. În modul Extend, dacă apăsaţi tasta F8 va 
fi extinsă selecţia la cuvânt , apoi la câmp, apoi la înregistrare 
şi apoi la toate înregistrările. 

Shift + F8 Anulează ultima apăsare a tastei F8. 
Esc Anulează modulul Extend. 
 
Shortcut-urile pentru operaţii cu Windows Clipboard 
 
Apasă Execută 
Ctrl + C sau  
Ctrl + Insert 

Copierea selecţiei în Clipboard. 

Ctrl + V sau  
Shift + Insert 

Lipeşte conţinutul memoriei Clipboard în locul în care se află 
cursorul. 

Ctrl + X sau 
Shift + Delete 

Copiază selecţia în Clipboar, apoi o şterge din tabel. Această 
operaţie se numeşte decupare. Nu se poate decupa decât 
conţinutul unei singure celule pe care o selectaţi cu cursorul. 

Ctrl + Z sau  
Alt + Backspace 

Revocă ultima operatie Cut, Delete sau Paste. 

 
Shortcut-urile pentru casete de text şi câmpuri din tabele  
 
Apasă Execută 
Ctrl + ; (punct si virgula) Inserează data curentă. 
Ctrl + : (doua puncte) Inserează ora curentă. 
Ctrl + ’ (apostrov) sau 
Ctrl + ” ghilimele) 

Inserează valoarea din acelasi câmp al înregistrării 
precedente. 

Ctrl + Enter Inserează un caracter pentru rând nou (retur de car 
plus rând nou) într-o casetă de text. 

Ctrl + + (plus) Adaugă o nouă înregistrare în tabel. 
Ctrl + – (minus) Şterge înregistrarea curentă din tabel. 
Shift + Enter Salvează toate modificările din înregistrarea curentă. 
 
2.1.3 Editare de text  
2.1.3.1 Lansarea aplicaţiei de editare text. Deschide, crează un document.  
Ce este WordPad?  

WordPad este un program de redactare de texte simplu, dar puternic care face 
parte din pachetul de programe livrat împreună cu sistemul de operare Windows. El 
este indicat pentru redactarea unor documente mai mici şi mai simple. El oferă 
posibilităţi de prelucrare a textelor care se găsesc, de obicei, la aplicaţii mai avansate. 
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Utilizează toate tehnicile Windows, poate face schimb de informaţii cu alte aplicaţii 
şi poate introduce elemente grafice în text.  

Din punct de vedere a structurii meniurilor, comenzilor şi pictogramelor 
WordPad-ul este aliniat la cerintele programelor care rulează sub Windows.  

Lansarea programului WordPad se face din meniul Start, după cum se vede în figura 
urmatoare.  
 

 
 

După lansare, se deschide fereastra în care rulează WordPad care are forma de 
mai jos şi care conţine un document nou, pregătit pentru ca utilizatorul să poată 
introduce textul de la tastatură.  
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Dacă fereastra programului WordPad nu conţine toate 

barele din figura de mai sus, din meniul VIEW se verifica ca toate 
elementele sa fie selectate (bifate). Selectarea, care are ca efect 
apariţia elementului respectiv pe ecran, se realizează cu un clic pe 
elementul respectiv.  

 
 
Pentru a crea un document nou, se executa un clic pe pictograma New din bara 

de unelte standard , sau se alege optiunea New din meniul FILE 
 

La apariţia casetei de dialog New, aceasta solicită selectarea unui tip de 
document din lista din caseta:  
 

 
 
Rich Text Document - este format compatibil cu programele de redactare 

texte şi include fonturi, poziţii fixe de scriere şi aranjare a caracterelor;  
Word 6 Document - poate fi deschis şi prelucrat cu programele din gama 

Word.  
Text Document - format care nu include aranjarea textului şi poate fi utilizat 

în orice program de prelucrare texte.  
Unicode Text Document este o codificare standard a textului care permite 

programelor care îl utilizează să afiseze documentele corect, indiferent de limba în 
care au fost scrise.  

Introducerea textului se face în suprafaţa de scriere a programului WordPad 
unde există un cursor de înserare.  

În poziţia în care se găseste acest cursor va apărea textul introdus de la 
tastatură. Pe măsura introducerii textului, ecranul se derulează în jos păstrând 
cursorul de înserare în imagine.  

Tasta ENTER se apasă la sfârsitul fiecarui paragraf.  
Efectul apăsării acestei taste constă în introducerea unui caracter ascuns, numit 

marcaj de paragraf.  
Pe masura introducerii textului acesta trebuie salvat periodic, maxim 15’, 
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pentru a evita pierderea datelor în cazul unei închiderii accidentale a calculatorului. 
 Salvarea documentului crează un fişier permanent pe hard disc, care să poate fi 
deschis ulterior. La prima salvare a documentului, acestuia i se atribuie un nume care 
trebuie astfel ales încât sa ajute utilizatorul să-i identifice conţinutul.  

Salvarea se realizeaza prin alegerea optiunii Save din meniul File 
 

Sau prin executia unui clic pe butonul Save  din bara de unelte Standard.  
La prima salvare a documentului va aparea caseta de dialog Save As, în aceasta 

caseta se selecteaza unitatea si directorul unde va fi plasat fisierul conţinând 
documentul WordPad (Save in).  

În caseta File name se introduce numele dorit. 

 
La salvarile ulterioare ale documentului nu va mai aparea nici o caseta de 

dialog, ci modificarile efectuate în document de la ultima salvare vor fi salvate în 
fişierul permanent de pe disc.  

Editarea textului consta în modificarea acestuia prin adăugare, ştergere, 
copiere, mutare sau corectare a unor porţiuni de text. Adaugarea unui text se face 
poziţionarea cursorului de înserare în poziţia în care se va adauga textul şi 
introducerea textului respectiv.  

Prelucrările care se fac în document necesită o selectare prealabilă a porţiunii 
de text careia i se aplica prelucrarea respectivă. Textul selectat apare pe ecran pus în 
evidenţă (video invers).  

Pentru a selecta un text se plasează cursorul mouse-ului la începutul textului, se 
menţine butonul mouse-ului apăsat şi se deplasează mouse-ul la sfârsitul textului 
dupa care se elibereaza butonul mouse-lui.  

Alte tipuri de selecţie a textului:  
∗ un cuvânt - dublu clic pe cuvânt; 
∗ între două puncte se mută cursorul de înserare la început, se execută clic, se 

mută cursorul de înserare în al doilea punct şi menţinând apasată tasta Shift se 
executa clic în al doilea punct; 

∗ un rând clic pe bara de selectie (spaţiul alb) din stânga rândului; 
∗ mai multe rânduri se apasa butonul mouse-ului si se deplaseaza pe bara de 

selcţie în dreptul rândurilor respective paragraf dublu clic pe bara de selecţie 
din stânga paragrafului tot documentul se apasa tasta CTRL şi se executa clic 
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pe bara de selecţie; 
∗ sau combinatia de taste CTRL + A  

Deselectarea se face executând un clic oriunde în afara zonei selectate. 
Ştergerea textului selectat se face apasând tasta Delete. 
Mutarea si copierea se pot face, fie cu ajutorul comenzilor Cut, Copy si Paste 

din meniul EDIT, fie cu ajutorul tehnicii drag-and-drop.  
În primul caz se executa urmatorii pasi:  

∗ se selecteaza textul ce urmează a fi prelucrat;  
∗ se alege comanda Cut din meniul Edit  sau se efectuează un clic pe butonul 

Cut din bara de unelte standard pentru mutare;  
∗ se alege comanda Copy din meniul Edit   
∗ sau se efectueaza clic pe butonul Copy din bara de unelte standard pentru 

copiere;  
∗ se mută cursorul de înserare în punctul unde textul selectat va fi mutat sau 

copiat;  
∗ se alege opţiunea Paste din meniul Edit  
∗ sau se executa un clic pe butonul Paste din bara de unelte standard  

Pentru a muta mai rapid textul selectat se poate utiliza metoda drag-and-drop 
care constă în tragerea textului selectat spre noua poziţie ţinând butonul mouse-ului 
apăsat (mutare). Dacă se păstrează tasta Ctrl apasată în timpul operaţiei de tragere se 
efectuează operaţia de copiere a textului selectat.  

Găsirea şi înlocuirea textului se realizează cu ajutorul comenzilor din meniul 

Edit:  
∗ găsirea textului; 
∗ înlocuire text; 

 
Numai pentru cautarea 
unei porţiuni de text se 
utilizează caseta de 
dialog Find.În caseta 
Find What se introduce 
textul cautat.  

 
Opţiunea Match whole word only caută numai acele apariţii ale textului 

introdus care formează cuvinte întregi iar opţiunea Match case va cauta numai acele 
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apariţii ale textului care respectă succesiunea de caractere mari şi mici din textul 
introdus în Find what.  
 
Caseta Replace, care apare ca urmare a selectării opţiunii Replace conţine textul de 

înlocuit (Find what) cu textul care-l 
înlocuieşte (Replace with).  

Butonul Replace All 
înlocuieşte toate apariţiile textului de 
înlocuit cu textul care-l înlocuieşte, în 
tot documentul, fără solicitarea unei 
confirmării. Butonul Replace 
înlocuieşte apariţia curentă a textului 
cautat cu textul din Replace with iar 
butonul Find Next caută apariţia 

următoare a textului din Find what.  
Formatarea documentului consta în modificări aduse fonturilor, paragrafelor 

din document. Formatarea fonturilor se face prin intermediul comenzii Font din 
meniul Format care deschide caseta de dialog Font, sau prin interediul urmatoarelor 
elemente ale barei de formatare.  

  
Caseta de dialog Font permite 
selectarea tipului fontului (Font), 
a stilului fontului (Font style), a 
dimensiunii fontului (Size), a 
culorii textului (Color), a 
efectelor de tăiere a textului 
(Strikeout) şi subliniere 
(Underline).  

De asemenea se poate 
selecta scriptul fontului care se 
referă la diferite maniere de 
utilizare a fonturilor (de exemplu 
scrierea de la stânga la dreapta) .  

 
 

Formatarea paragrafelor se realizeaza prin optiunea Paragraph din meniul FORMAT  
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 Caseta de dialog Paragraph oferă posibilitatea textului (Alignement) şi 
alineatelor (Indentation). 

 Paragrafele pot fi alineate la marginea stângă (Left),  la 
marginea dreaptă (Right) sau la centru (Center). 

 
Setarea tipului de hârtie folosit, al marginilor paginii documentului faţă de 

marginile din meniul FILE.  
 

În partea de sus a casetei de 
dialog Page Setup se pot observa 
efectele setarilor efectuate cu ajutorul 
acestei casete de dialog. În zona 
Margins se setează marginile de sus, 
jos, dreapta şi stânga măsurate în 
milimetri. În zona Orientation se 
stabileste orientarea hârtiei verticală 
(Portrait) sau orizontală (Landscape). 

 Tipul hârtiei (Size) este setat în 
zona Paper a casetei de dialog precum 
si modul de alimentare cu hârtie a 
imprimantei (Source)  

Apăsând butonul Printer apare 
caseta de dialog Page SetUp - Printer 

prin care se poate selecta o imprimantă din imprimantele existente pentru calculatorul 
respectiv (Name) sau din reţea 
(dacă calculatorul este conectat la o 
reţea) - Network.  
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WordPad permite utilizatorului ca, în documentul său, să introducă liste cu 

marcatori.  

Lista se poate introduce fie apasând butomul Bullets  sau marcând 

opţiunea   din meniul Format.  
 
 
Data şi ora se introduc la poziţia curentă a 

cursorului de înserare selectând opţiunea Date and 
Time din meniul Insert. Din caseta de dialog Date and 
Time se selectează formatul de afişare a datei şi orei.  
 
 
 
 

 
 

 
Pentru a tipări un document WordPad se selectează din meniul File opţiunea 

Print.  
 
 
 

 
Caseta de dialog Print permite 

stabilirea paginilor ce vor fi imprimate: 
toate (All), sau o secvenţă de pagini 
(Pages) precum şi numărul de exemplare 
(Number of copies). 
 

 
 
 
 

 

2.1.3.3 Închiderea unei aplicaţii de procesare de text. 
Apasă File, selectează Exit din cutia de dialog sau apasă Alt + F4 

2.2 Desktop 2.2.1 Lucrul cu pictograme (iconiţe) 
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2.2.1.1 Recunoaşterea pictogramelor de bază de pe ecan cum ar fi cele care 
reprezintă: fişiere, directoare/foldere, aplicaţii, imprimante, coşul de gunoi. 

Denumirea sistemului de operare Windows provine de la elementul de bază al 
sistemului fereastră (Window) în care este deschisă fiecare aplicaţie. După încărcarea 
sistemului de operare apare ecranul de bază în care sunt afişate câteva elemente 
reprezentate prin mici iconiţe (pictograme).  

Pictogramele reprezintă programe, documente sau pictograme de 
accelerare. Pictogramele de accelerare, recunoscute după existenţa unei 
săgeti îndreptate în sus  sunt create de utilizator şi reprezintă indicatori 
către programe sau documente, permiţând lansarea rapidă a acestora. 

 

fişiere 
 

aplicaţii 
 

directoare/foldere 
 

imprimante 
 

coşul de gunoi 
 

  

 
2.2.1.2 Selectarea şi mutarea pictogramelor. 
 
Selectarea iconţei de pe Desktop  
 

Selectaţi icon de pe Desktop, este necesar un singur clic pe icon. Odată selectat 
icon-ul se va colora ca în poza de mai jos. 

 

      
 
Mutarea iconţei de pe Desktop  
  

 Selectează iconiţa pe care vrei să o muţi;  
 Apasă butonul din stânga al mouse-lui şi ţine-l apăsat, trage iconiţa în noua 

locaţie de pe Desktop, unde este necesar.  
 Eliberaţi butonul mouse-lui.  

 
Copierea iconţei de pe Desktop 
  
1. 2. 

 
 
 

 Selectează iconiţa pe care 
vrei să o copiezi; 

 Apasă butonul din dreapta 
al mouse-lui; 
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 La deschiderea casetei de 
dialog, alegeţi comanda 
Copy1;  

 Apasă din nou butonul din 
dreapta al mouse-lui; 

  La deschiderea casetei de 
dialog, alegeţi comanda 
Paste2;  

 Va apărea o nouă iconiţă cu 
numele Copy of *.*;  

 Apasă butonul din stânga al 
mouse-lui şi ţine-l apăsat, 
trage iconiţa în noua locaţie 
de pe Desktop, unde este 
necesar; 

 Eliberaţi butonul mouse-
lui. 

 
 
 
Alinierea iconiţele de pe Desktop 
  

Apasă din nou butonul din dreapta al mouse-lui pe 
Desktop şi va apărea un popup menu (exemplul din 
stânga).  
Clic pe comanda Arrange Icons By, şi se va afişa un 
sub-meniu. Clic pe  iconiţa de aranjament dorită.  
 

 Name: Iconiţele se aranjează pe Desktop după 
nume, în ordine alfabetică. 

 Size: Iconiţele se aranjează pe Desktop după mărime. 
 Type: Iconiţele se aranjează pe Desktop după tipul de extensie. 
 Modified: Iconiţele se aranjează pe Desktop după data când au fost create sau 

modificate. 
 Auto Arrange: Iconiţele se rearanjează pe Desktop automat de fiecare dată  

când vei aduce o nouă iconiţă pe Desktop. 
 
2.2.1.3 Deschiderea unui fişier, director/folder, aplicaţie de pe desktop. 

Pentru a deschide un fişier sau  un director se execută dublu clic pe iconiţa 
dorită.  

 
2.2.1.4 Crearea pe  desktop a unui shortcut. 

 Minimizaţi sau închideţi toate programele care rulează; 
 Clic pe Start icon; 
 Selectează All Programs; 
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 Selectează programul căruia vreţi să-i creaţi o iconiţă pe Desktop. În acest 
examplu fiind selectat Calculator, localizat în grupul Accessoriesş 

 Apasă tastele Control+Shift, ţinând tastele apăsate trage de iconiţă pe 
Desktop; 

 Eliberează tastele Control+Shift. Iconiţa shortcut va fi creată şi afişată pe 
Desktop.  

 
2.2.2 Lucrul cu ferestre 
2.2.2.1 Recunoaşterea diferitelor părţi ale unei ferestrei desktop: bară de titlu, bară 
de meniuri, bară de instrumente, bară de stare, bară de derulare, etc 
Bară de titlu  

 

 
Bara de titlu este bara plasată în partea superioară a oricărei ferestre unde 

apare şi numele acesteia. Prin tragerea acestei bare se poate muta fereastra oriunde pe 
suprafaţa de lucru. Fereastra activă are bara de titlu evidenţiată;  

Bară de meniuri 

 
Bara de meniuri conţine o serie de meniuri drop down. Examplu este bara de 

meniuri de la Microsoft Word. 
Bară de instrumente 

 
Bara de instrumente conţine o serie de iconiţe, ceea ce permit să realizeze cât 

mai repede efectul dorit. Exemplu este bara de instrumente de la Microsoft Word, clic 
pe iconiţa Bold (iconiţa prezintă litera B), când vrei să modifici textul selectat în 
caractere îngroşate. 
Bară de stare 

 
La cele mai multe aplicaţii  windows bara de stare este prezentată în partea de 

jos a ferestrei. Examplu este bara de stare de la Microsoft Word, bara de stare conţine 
informaţii despre documentul care este în lucru,  de-a lungul ei găsim şi alte 
informaţii relevante.  
Bară de derulare 

 
Când programul sau directorul are nevoie de mai mult spaţiu pentru informaţii 

în fereastra de prezentare, două seturi de bări de derulare ne ajută, ele sunt amplasate 
în partea de jos şi partea stăngă a ecranului. Utilizând bara de derulare este posibil să 
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te muţi în orice poziţie din cadrul documentului de multe ori mai mare decât ecranul 
monitorului.  
 

 
Pentru a derula în sus, clic pe săgeata cu vârful în sus din partea superioară a 
barei de derulare verticale. 

 
Pentru a derula în jos, clic pe săgeata cu vârful în jos din partea inferioară a 
barei de derulare verticale. 

 

 
Pentru a derula în stânga, clic pe săgeata cu vârful spre stânga din partea 
stângă a barei de derulare orizontale. 

 
Pentru a derula în dreapta, clic pe săgeata cu vârful spre dreapta din partea 
dreaptă a barei de derulare orizontale. 

 
 
2.2.2.2 Minimizarea, maximizarea, redimensionarea, mutarea, închiderea unei 
ferestre. 

 butonul de minimizare este situat în colţul din dreapta sus al ferestrei. 
Clic pe acest buton trece aplicaţia în bara de taskuri fără a o închide, fereastra 

fiind ascunsă, deci nu se mai vede în suprafaţa de lucru (descktop). Aplicaţia poate fi 
activată efectuând clic pe butonul cu acelaşi nume aflat pe bara de taskuri;  

 butonul de maximizare este situat în coltul din dreapta sus şi reprezintă o 
fereastră. Clicul pe acest buton are ca efect mărirea ferestrei pe întreg ecranul;  

 butonul de restaurare este situat în colţul din dreapta sus al unei ferestre 
maximizate. Clicul pe acest buton restabileste fereastra la dimensiunea şi poziţia de 
dinainte de restaurare  

 butonul de închidere este situat tot în colţul din dreapta sus al ferestrei. 
Executarea unui clic pe acest buton duce la închiderea ferestrei, iar dacă fereastra 
respectivă conţine un program, acesta este închis, iar butonul corespunzător din bara 
de tascuri este sters.  
 
2.2.2.3 Schimbarea între diferitele ferestre deschise. 
Schimbarea între diferitele ferestre utilizând Bara de lucru  
  

 Schimbarea între aplicaţiile deschise în  ferestrele Desktopului se face printr-un 
simplu clic pe iconiţa dorită, care este afişată în Bara de lucru (în mod normal 
ea aflându-se în partea de jos a ecranului).  
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Schimbarea între diferitele ferestre utilizând shortcut-urile tastaturii 

∗ Se utilizează combinaţia de taste Alt+Tab.  
2.3 Organizarea fişierelor  
2.3.1 Concepte  
2.3.1.1 Înţelegerea modului în care sistemul de operare arată în ordine ierarhică 
discurile, folderele, fişierele. 

Când accesăm hard discul, dacă este local sau probabil localizat într-o reţea, 
utilizator al sistemului Windows, literele sunt  pointeri logici pentru diferitele 
echipamente fizice (Hdd, CD, DVD, HDD retea - servere) la care avem acces. 
Fiecare echipament la care avem acces este etichetat cu o singură literă, cere le 
particularizează.  

Dacă toate fişierele le-am ţine la un loc, ar fi foarte dificil de utilizat datorită 
numărului mare al acestora. Pentru a ajuta organizarea lor este posibil să formăm  
directoare, care la rândul lor se pot organiza în subdirectoare în discurile logice 
disponibile. În sistem acestea apar ca o arborescenţă ierarhică.  

În final când am terminat această structură putem să o utilizăm optim. 
Lungimea maximă pe care putem să o dăm denumirii fişierelor este de 255 

caractere.  
Fereastra  Windows Explorer   
•  Fereastra Windows Explorer permite explorarea tuturor aspectelor din sistem 

folosind vizualizarea ierarhică. În exemplul prezentat fişierele şi directoarele sunt 
arătate în prezentarea 'Details'. 
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Fereasta de Windows Explorer împarte în două părţi separate, vizualizate şi  
ilustrate mai sus. În partea stângă se văd fişierele de sistem, pe când în dreapta 
conţinutul acestora.  
Bara de unelte Windows Explorer  
•  Implicit se va prezenta bara de unelte Standard şi Address Bar Toolbars, de 
asemenea mai poate fi prezentată bara de unelte Links.  
 
Standard Toolbar icons   
 

 

        Dechiderea unui director şi revenirea se fac cu iconiţa Back 
sau Forward. 

         Iconiţa de căutare 

         Arborescenţă a directoarelor 

 
        Salt la un alt hard disc  

Aşa 
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Sau aşa 

 
 
Windows Explorer Views  
•  Clic pe săgeata în jos de lângă iconiţa Views şi vei avea următoarele opţiuni 

conform imaginii desfăşurate.  
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Deschiderea tuturor directoarelor din hard disc 

 Înăuntrul ferestrei Windows Explorer, clic pe iconiţa hard disc, exemplu C.  
 Apasă asterisk (*), utilizând tastatura numerică (numeric keyboard).  

 

 

Închiderea tuturor directoarelor din hard disc 
 Înăuntrul ferestrei Windows Explorer, clic pe iconiţa hard disc, exemplu C.  
 Apasă minus (-), utilizând tastatura numerică (numeric keyboard).  

 

 

Schimbarea discurilor  
 Literele ale discurilor logice pot fi schimbate prin selectarea ferestrei (în partea 

stângă a ecranului). Toate literele discurilor vor fi afişate, inclusiv cele din 
reţea direct din iconiţa ‘My Computer’, în ordine .  

 Când o nouă literă este selectată, conţinutul apare în fereastra din dreapta.  
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2.3.1.2 Cunoaşterea faptului că dispozitivele folosite de un sistem de operare pentru 
stocarea fişierelor şi folderelor sunt discul hard, discheta, Cd-ul, discurile 
din reţea. 
 
Dispozitive de stocare a datelor  

Hard Disk:  
Înmagazinează sistemul de operare, programele de aplicaţii şi datele.  
Când se salvează datele, ele se salvează pe hard disc.  
Discheta:  
IBM PC original nu avea hard disc, şi  sistemul de operare, programele şi datele 
erau stocate pe una sau două dischete. Când s-au montat hard discuri dischetele 
au fost folosite pentru instalarea de programe sau unităţi de back up. La ora 
actuală unităţile de dischetă (floppy disk) nu se mai fabrică.  
CD / DVD / DLDVD: Dispozitive optice, cu capacitate mare de stocare 0,7 / 4,5 / 
9 Gb, au înlocuit dischetele. Este necesar un inscriptor de CD / DVD / DLDVD 
pentru a scrie mediile optice. 
Dispozitive de stocare a datelor de reţea: 
Dispozitivele de stocare a datelor de reţea  sunt directoare localizate în alte 
calculatoare conectate la reţeua locală etc.  

 
2.3.2 Directoare/ foldere 
 
2.3.2.2 Crearea unui director/foder şi a unui viitor sub-director/sub-folder 

 Directoarele sunt cheia organizării fişierelor pe un calculator şi cu cât se crează 
mai multe fişiere, cu atât este mai necesară crearea de noi directoare care să 
asigure o gestiune rapidă si uşoară a fişierelor.Pentru a crea un director nou se 
procedează astfel: 

o în panoul din stânga se selectează directorul căruia îi va fi creat un nou 
subdirector; 

o din meniul FILE se alege opţiunea New Folder pregătită pentru a primi 
un nou nume. 
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Numele directoarelor, dimensiunea acestora precum şi locul unde se află ele se 
pot vedea cu ajutorul ferestrei Explorer. De asemena, este afişată ultima dată la care a 
fost modificat fişierul sau directorul.  

 

Din bara de unelte se alege pictograma View şi apoi opţiunea 
Detail. 

 
 
 
2.3.3 Lucrul cu fişierele 
2.3.3.1 Recunoaşterea celor mai utilizate tipuri de fişiere : fişiere de procesare 
word, de calcul tabelar, de baze de date, de prezentări, de imagini, audio, video, de 
arhivare, fişiere temporale. 
 

Fisierele si aplicaţiile sunt reprezentate grafic pe ecran sau în directori prin 
mici pictograme, Fiecare program are o pictogramă unică pentru fişierele sale astfel 
încât acestea să poată fi recunoscute imediat.  
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Aplicatia  Extensia 
corespunzatoare  

Uti lizare  

 Word .doc  Creare de documente  
 Excel  .xls  Crarea foilor de calcul  
 Access .mdb  Crearea bazelor de date  
 PowerPoint .ppt  Crearea prezentărilor  
 Notepad .txt  Crearea textelor  

 Paint  .bmp, jpg, gif  Crearea imaginilor, 
pozelor  

 
Windows Media 
Player .wav Crearea sunetelor 

 
WindowsMedia 
Player .avi  Crearea filmelor  

 WinZip .zip  Crearea de fişiere 
arhivate  

 WinRar .rar  Crearea de fişiere 
arhivate  

 .tmp  Fisiere temporare  
 
2.3.3.2 Numărarea fişierelor, fişierelor de un anumit tip dintr-un folder (includerea 
oricărui fişier în sub-foldere)  

 
Pentru a afla numărul de fişiere existente într-un director se poate proceda în 

două moduri:  
 metoda manuală – în care se numără fişierele existente într-un director, 

inclusiv fişierele existente în subdirectoare. Această metodă nu e cea mai bună 
din cauza timpului pierdut.  

 metoda automată, oferită de sistemul de operare pentru a economisi timp. Se 
selectează directorul ale căror fişiere vor fi numărate. Apoi se dă clic dreapta 
pe director şi din meniul apărut se alege funcţia Properties  
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2.3.3.3 Schimbarea stării fişierului: numai de citire/ blocat, de citire-scriere. 

Orice fişier sau director existent pe hard disk poate fi modificat, dacă drepturile 
permit utilizatorului acest lucru. Dacă utilizatorul doreşte ca un anumit fişier să nu 
poată fi decât citit, fără a se putea modifica va trebui să îi adauge fişierului respectiv 
opţiunea Read-Only.  

Această opţiune se adaugă din fereastra de proprietăţi a fişierului respectiv.  
Pentru ca fişierul să devină disponibil doar în citire (Read-Only) se 

selectează căsuţa Read-Only. Se apasă butonul Apply pentru ca această opţiune să 
fie setată.  

Dacă se încearcă modificarea textului din document în momentul în care se 
face salvarea fişierului cu modificările făcute, va apărea o casetă de dialog Save As 
care cere salvarea documentului sub alt nume deoarece documentul respectiv este 
doar în citire.  

Un document cu aceasta optiune setată afişează acest lucru în bara de titlu.  
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2.3.3.4 Sortarea fişierelor după nume, tip, mărime, data modificării. 
 

Deschide programul Windows Explorer,  Clic pe View drop down 
menu, şi selecteză comanda Details, vor apărea fişierele într-o listă detaliată 
incluzând nume, mărime şi tip.  

 Pentru sortare nume, clic pe Name.  
 Pentru sortare mărime, clic pe Size.  

 Pentru sortare tip, clic pe Type.  
 Pentru sortare data modificării, clic pe Date Modified.  

NOTĂ: Pentru inversarea comenzii clic din nou pe eticheta dorită.  
 

 

2.3.3.5 Înţelegerea importanţei menţinerii extensiei corecte atunci când se 
redenumeşte un fişier. 
•  Dacă nu se menţine extensia corectă atunci când se redenumeşte un fişier 

Windows nu mai ştie cărui program să-l atribuie către deschidere şi în felul acesta 
fişierul devine inutilizabil. 

 2.3.3.6 Redenumirea fişierelor, directoarelor/folderelor. 
 Selectează fişierul sau directorul ce trebuie redenumit.  
 Clic tasta specială F2 
 Introdu noul nume şi apoi apasă Enter pentru confirmarea schimbării.  

Vizualizarea numelor extensiilor folosind Windows Explorer  
 Deschide Windows Explorer.  
 Clic pe Tools drop down menu şi selectează comanda Folder Options, care va 

deschide caseta de dialog Folder Options.  
 Clic pe View, din caseta de dialog Folder Options.  
 La secţiunea Advanced settings, asigură-te că opţiunea Hide extensions for 

known file types NU este marcată.  
 Clic pe  butonul OK pentru a închide caseta de dialog şi a face active 

modificările.  
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2.3.4 Copiere, mutare  
2.3.4.1 Selectarea unui fişier, director/folder individual sau parte a unui grup 
adiacent, ne-adiacent de fişiere, directoare/foldere. 

Selecţia mai multor fişiere sau directoare poate fi utilă la copierea sau mutarea 
mai multor fişiere printr-o singură operaţie.  

Pentru a selecta mai multe fişiere:  
 se execută clic pe primul fişier;  
 se menţine tasta CTRL apăsată;  
 se execută clic pe fiecare fişier suplimentar care va fi selectat.  

Pentru a deselecta un fişier, se ţine în continuare tasta CTRL apasată şi se 
execută clic pe fişier.  

Pentru a selecta un grup continuu de fişiere: 
 se selecteaza primul fişier din grup; 
 se mentine tasta SHIFT apăsată; 
 se execută clic pe ultimul fişier din grup. 

O altă modalitate de selectare constă prin tragerea, cu ajutorul mouse-ului, a 
unei casete dreptunghiulare în jurul grupului de fişiere. 

 2.3.4.2 Copierea fişierelor, directoarelor/folderelor între directoare/foldere sau 
între discuri. 

Pentru a copia fişiere, directoare între directoare sau între discuri se execută 
următoarele comenzi 

 Se selecteză fişierul dorit, apoi executăm comanda CTRL+C; 
 Mutăm cursorul mouse-lui în noua locaţie şi executăm comanda CTRL+V. 

2.3.4.3 Mutarea fişierelor, directoarelor/folderelor între directoare/foldere şi între 
discuri.  

O operaţie de gestionare a fişierelor şi directoarelor care se realizeaza frecvent 
este aceea de mutare sau de copiere a fişierelor şi directoarelor. Există două 
posibilităţi pentru a realiza aceste operaţii:  

 utilizând memoria temporară, Clipboard-ul, comună tuturor aplicaţiilor care 
rulează sub Windows, cu ajutorul comenzilor Cut, Copy si Paste din meniul 
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Edit;  
 variantele Copy To, Move To care se găsesc atât în meniul Edit, cât şi în bara 

de unelte standard a programului Explorer;  
 tehnica drag-and-drop pentru a trage fişierele către noua lor destinaţie.  

Pentru a muta sau copia fişiere se execută următoarele etape:  
 în panoul din dreapta al programului se selectează fişierele sau directoarele 

care fac obiectul operaţiei;  
 pentru a muta elementele selectate se utilizează butonul Move To din bara de 

unelte a programului;  
 pentru a copia elementele selectate se utilizează butonul Copy To din bara de 

unelte a programului Windows Explorer.  
Se deschide apoi caseta de dialog Browse For Folder de unde se alege noua 

destinaţie a fişierelor selectate. După selectarea directorului acesta este afişat în 
caseta Folder şi se apasă butonul OK care declanşează efectuarea operaţiei.  

Cu buton New Folder se poate crea un subdirector nou directorului selectat.  

 
Pentru a muta sau copia fişiere utilizând metoda drag-and-drop se execută paşii 

următori:  
 în panoul din dreapta al Windows Exploarer se selectează fişierele sau 

directoarele ce urmează a fi mutate sau copiate;  
 dacă în panoul din stânga directorul destinaţie nu este vizibil se utilizează bara 

de derulare pentru a-l aduce în imagine;  
 pentru a muta elementele selectate acestea sunt trase în directorul destinaţie din 

panoul stâng;  
 pentru a copia elementele selectate se menţine apăsată tasta CTRL în timp ce 

acestea sunt trase spre noua destinaţie.  
 
 
 
 
Copierea dischetelor  
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Dacă este necesară copierea întregii dischete, acest lucru se poate realiza 
extrem de uşor cu ajutorul programului Windows Explorer: 

 se introduce în unitate discheta ce urmează a fi copiată;  
 se execută clic cu butonul drept al mouse-ului pe discheta din panoul stâng al 

explorerului;  
 din meniul rapid care se deschide se alege optiunea Copy Disk;  

 

 
 

Rezultatul va fi deschiderea casetei de dialog Copy Disk.  
Dacă sistemul de calcul are o singură unitate de dischetă de acest tip, ea va fi 

evidenţiată atât în zona Copy from cât şi în zona Copy to.  
Se apasă butonul Start şi operaţia de copiere va începe. 
Dacă se utilizează o singură unitate de dischetă atât pentru sursă cât si pentru 

destinaţie, programul va anunţa schimbarea dischetelor în unitate atunci când este 
necesar.  
 
2.3.4.4 Înţelegerea importanţei realizării unei copii ‘backup’ a unui fişier pe un 
dispozitiv de stocare extern. 
 
De ce este necesar să realizezi un backup în computer?  
 Este foarete important să-ţi faci un depozit de informaţii din aplicaţiile existente 

pe calculator, în contextul în care ele reprezintă un volum mare de muncă. Dacă 
din motive tehnice sau viruşi hard diskul încetează să mai funcţioneze ai pierdut 
tot ce-ai muncit. Din aceste raţionamente este VITAL să faci regulat copii de 
siguranţă la ce este important în calculator. În marile organizaţii procedura de 
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backup se realizează automat de către echipa IT şi datele sunt centralizate pe 
servere de backup de reţea. În organizaţiile mici se face individual sortarea şi 
copierea documentelor. După copierea datelor este bine ca acestea să fie ţinute 
departe de calculator, de preferat într-o bancă de date (debara separată). 

De ce este necesar să  ţii copiile de siguranţă în altă parte  

∗ Depozitarea datelor pe un calculator aflat la distanţă, sau copiile de 
siguranţă într-un loc asigurat te scuteşte de emoţii în cazul efracţiilor, 
focurilor, sau oricare alte probleme majore care-ţi pot afecta calculatorul.  

 
Copierea fişierelor pe CD/DVD  

Copierea datelor se face cu ajutorul programelor de ardere CD/DVD. 

∗ Deschide Windows Explorer şi selectează fişierul (fişierele) pe care doreşti 
să le copiezi pe CD; 

∗ Trage cu mouse-ul selecţia pe CD; 

∗ Deplasează pointer-ul mousel-ui pe CD şi din File lansează comanda de 
ardere a CD-ului. 

2.3.5 Ştergerea, recuperarea 
2.3.5.1 Ştergera fişierelor, directoarelor/folderelor prin trimiterea lor în coşul de 
gunoi(recycle bin). 

Stergerea fişierelor si a directoarelor  
Ştergerea fişierelor şi directoarelor este o parte esenţială a acţiunii de evitare a 

încărcării inutile a calculatorului cu lucruri care nu mai sunt necesare.  
Operaţiunea de ştergere trebuie făcută cu atenţie pentru a nu şterge din greşală 

un fişier sau director de care mai este nevoie.  
Dacă greşeala nu a fost sesizată imediat, fişierul şters din greşeală se poate 

recupera din directorul Recycle Bin (lada de deşeuri) în care sunt stocate temporar 
fişierele şterse până la golirea voluntară a acestuia. Trebuie avut în vedere faptul că 
pentru fişierele şterse de pe dischetă nu există o copie temporară în Recycle Bin.  

Pentru a şterge un fişier sau un director, se procedează astfel: 
- se selectează fişierul sau fişierele ce urmează a fi şterse;

 

- se apasă butonul din bara de unelte a ferestrei Windows Explorer;
 

- se alege din meniul FILE opţiune Delete  
- se execută un clic cu butonul drept al mouse-ului pe selecţie şi din meniul 

rapid afişat se alege opţiunea Delete  
Se selectează butonul Yes la apariţia casetei de dialog Confirm File Delete. 

  Dacă se şterge un director vor fi şterse toate fişierele conţinute în director, iar 
caseta de dialog Confirm File Delete aminteşte acest lucru. Pentru fişierele cu atribute 
speciale: Read Only, System, sau fişier executabil mesajul, din caseta de confirmare 
conţine o avertizare în acest sens. 
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2.3.5.2 Recuperarea fişierelor, directoarelor/folderelor din recycle bin.. 
 

Fişierele şterse sunt mutate în directorul Recycle Bin care este tratat la fel cu 
celelalte directoare. De asemenea, se pot muta sau copia fişiere din Recycle Bin într-
un alt director în acelaşi mod ca în cazul altor directoare..  

Execuţia unui dublu clic pe pictograma Recycle Bin de pe suprafaţa de lucru 
deschide fereastra de dialog Recycle Bin  
 

 
Acelaşi efect se poate realiza şi prin selectarea directorului Recycle Bin din 

panoul din stânga al programului Windows Explorer.  
Se selectează fişierele sau fişierul care trebuie refăcut.  

Cu butonul drept a mouse-ului se execută un clic 
atunci când cursorul mouse-ului se află pe fişierele 
selectate. Apare caseta de dialog din care se selectează 
opţiunea Restore, sau din meniul FILE se alege opţiunea 
Restore. Fişierele sunt refăcute în directoarele din care 
au fost sterse. Dacă şi directorul iniţial în care s-a găsit 
fişierul a fost şters între timp, el va fi, la rândul lui, 
refăcut. Dacă se doreşte refacerea unui fişier în alt 

director decât cel iniţial se poate utiliza Windows Explorer.  
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2.3.5.3 Golirea coşului de gunoi(recycle bin)  
 
Periodic, este bine ca directorul Recycle Bin sa fie golit pentru a elibera spaţiul 

ocupat pentru a-l aloca unor fişiere utile. Cu această ocazie este bine să se treacă în 
revistă conţinutul directorului, să se analizeze oportunitatea restaurării unor fişiere, si 
apoi să se golească directorul.  

După cum avertizează mesajul din fereastra Recicle Bin, ştergerea fişierelor 
din acest director va fi permanentă, ele neputând fi restaurate.  

Golirea acestui director se poate face în mai multe moduri:  
 Empty Recycle Bin din fereastra Recycle Bin din meniul FILE ale 

aceleiaşi ferestre se alege opţiunea Empty Recycle bin; 
 se execută clic cu butonul drept al mouse-ului pe pictograma Recycle 

Bin de pe suprafata de lucru  Din meniul 
rapid care se deschide se alege opţiunea 
Empty Recycle Bin. Ca în orice ştergere de 
fişiere sau directoare se cere confirmarea 
pentru ştergere, după care se execută operaţia 
respectivă.  

În cazul ştergerii accidentale a mai multor fişiere 
(la ştergerea unui director), ele pot fi restaurate apăsând butonul Retore All din 
fereastra Recycle Bin în locaţiile lor iniţiale. 

Personalizarea directorului Recycle Bin constă în modificarea spaţiului pe 
disc alocat acestui director. De asemenea, se poate opta pentru ştergenerea definitivă 
a fişierelor în locul stocării lor în Recycled Bin.  

Se execută clic cu butonul din dreapta al 
mose-lui alegându-se din meniul rapid care apare 
opţiunea  Properties. Apare caseta de dialog 
Recycle Bin  Properties  care  permite 
personalizarea directorului respectiv. Se marchează 
opţiunea Configure drivers indepently 
(configurarea independentă a unităţilor de hard 
disk) dacă utilizatorul doreşte să aloce dimensiuni 
diferite pentru directorul Recycle Bin pe fiecare 
unitate de hard disk în parte. 

Dacă se selectează opţiunea Use one setting 
for all drives  (se utilizează aceeaşi setare pentru 
toate unităţile) se stabileşte acelaşi procent din 
dimensiunea hard disk-ului pentru fiecare unitate de 
hard disc. Procentul se determină pe o scală gradată 
din 10 în 10 pe care glisează un cursor.  

Daca hard discul este de dimensiune mică si 
nu poate fi alocat spaţiu pentru memorarea fişierelor şterse atunci se marchează 
butonul Do not move files to the Recycle Bin. Remove files immediately when 
deleted.  
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Dacă această opţiune este marcată şi se şterge un fişier, caseta de dialog 
Confirm File Delete va avertiza faptul că fişierul nu va fi mutat în directorul Recycle 
Bin ci va fi şters definitiv.  

Apariţia casetei de dialog Confirm Delete File va apărea la fiecare ştergere de 
fişier numai dacă este selectată opţiunea Display delete confirmation dialog. 

 
2.3.6 Căutare  
2.3.6.1 Folosirea comenzii de căutare pentru a localiza un fişier sau un 
director/folder. 

 Deschiderea casetei de dialog Search, clic pe butonul Start, clic on the 
comanda Search. 

 Deschiderea casetei de dialog Search Results.  
 Utilizaţi facilităţile de căutare a fişierelor sau directoarelor după nume, 

conţinut, mărime, tip şi data de modificare!  
 

 

 

Căutarea fişierelor sau directoarelor după nume 
 Clic pe butonul Start şi clic pe comanda Search.  
 Se va afişa căsuţa Search Results . 
 Clic pe All files and folders.  
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 În secţiunea All or part of the file name, introdu numele pe care doreşti să-l 
cauţi;  

 Startul îl dai prin clic pe butonul  Search.  
 Când apare  fişierul dorit, se poate deschide cu dublu clic pe el.  

2.3.6.2 Căutarea fişierului după conţinut, data modificării, data creării, mărime. 
 
 
Căutarea unui fişier se poate face după: 

 Nume: 
o A* 
o A*.* 
o Ab* 
o Ab*.* 

 Data modificării; 
 Mărime; 
 Tip; 
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Căutare fişierelor după cuvinte specifice sau fraze  
o Deschide caseta de dialog Search: clic pe butonul Start şi clic pe comanda 

Search.  
o Clic pe All files and folders.  
o La deschiderea casetei de dialog, intrudu cuvântul sau fraza în următoare 

secţiune.  
o Clic pe butonul Search.  

 
2.3.6.3 Vizualizarea listei cu fişierele folosite cel mai recent. 
•  Clic iconiţa Start, clic My Recent Documents. În submeniul desfăşurat se va afla  

lista ultimelor documente utilizate.  

 
 
2.3.7 Arhivarea fişierelor 
2.3.7.1 Înţelegerea termenului de arhivare a unui fişier. 

Unele documente au dimensiuni foarte mari. Pentru a ocupa mai putin spatiu se 
poate arhiva fişierul. Arhivarea fişierelor este o modalitate de a reduce dimensiunile 
acestuia. Pentru a arhiva un fişier este necesar un program special cum ar fi: WinRar, 
WinZip etc.  
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2.3.7.2 Arhivarea fişierelor într-un folder pe disc. 
 

 

Pentru a arhiva un fişier se va folosi pentru arhivare programul WinRar. Să 
presupunem că se arhivează fişierul internet2.doc existent pe hard. Dimensiunea 
acestuia este de 2.370 Kb. 

Pentru  începe arhivarea se lansează aplicaţia Start-Programs-WinRAR. 

Această funcţie va deschide fereastra aplicaţiei. 

 

 Se alege directorul unde se află fişierul de arhivat; 
 După selectarea fişierului se apasă butonul Add. 

Se va deschide următoarea fereastră:  
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Implicit, arhiva va fi creată în directorul în care se află fişierul. Dacă se doreşte 
o altă destinaţie se apasă butonul Browse si se specifică noua destinaţie. 

 Din meniul Compression method se alege opţiunea Normal. Din meniul Split 
to volumes se specifică dimensiunea care va primi arhiva (în acest caz, discheta) 
Pentru a preveni situaţia în care pe calculatorul care va primi arhiva nu există 
programul de arhivare este bine ca arhiva să se creeze ca program executabil (SFX 
arhive) 
2.3.7.3 Extragerea fişierelor arhivate într-o locaţie pe disc. 

Pentru a dezarhiva un fişier care a fost creat ca arhivă executabilă trebuie dat 
un clic dublu pe arhiva respectivă. Se deschide fereastra:  

 
 Se cere precizarea locului unde se dezarhivează fişierul. Calea implicită este 
directorul în care se află fişierul. Pentru a schimba calea implicită se apasă butonul 
Browse. Pentru a începe dezarhivarea se apasă butonul Install. 
 
2.4 Viruşi  
2.4.1 Concepte  
2.4.1.1 Cunoaşterea termenului de virus şi a efectelor posibile ale unui virus.  
 
Ce este un virus şi ce face el?  

Virusul este un mic program scris de cei care vor să intre dintr-un calculator în 
altul (prin intermediul disketelor sau reţelei de calculatoare disk or a network), care 
să producă breşe sau distrugeri în sistemul computer-ului. Inclusiv documentele 
Word pot să conţină viruşi. Viruşii pot cauza  pagube în datele tale sau le pot 
distruge, sau atunci cînd nu distrug ei pot avea efecte secundare, deasemenea ei pot 
folosi sistemul tău de e-mail şi pot să trnsmită viruşi la toate contactele tale din e-mail 
şi prin acest proces să infecteze alte calculatoare.  
 
2.4.1.2 Cunoşterea căilor de transmitere a unui virus într-un calculator.  
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În fiecare  zi putem să fim expuşi la viruşi dacă nu ne protejăm suficient 
calculatorul Niciodată nu trebuie să acceptăm dischete/CD-ROM-uri/DVD-uri dacă 
nu avem un program de scanare antivirus instalat. Niciodată nu vă conectaţi la 
Internet unde sunt  active programe virus tip checker care scanează toate fişierele pe 
care tu le faci download. 
 
2.4.1.3 Înţelegerea avantajelor folosirii aplicaţiilor antivirus de scanare.  

 Te protejeză împotriva pierderilor datelor când se folosesc atacuri cu 
viruşi.  

 Îţi protejeză sistemul de  e-mail, când sunt trnsmise e-mail-uri virusate 
din diferite surse.  

 Vei avea cele mai mici pierderi sau de loc când vor apărea pagube sau 
distrugeri la alte organizaţi, prieteni, sau utilizatori infectaţi accidental.  

 Vei salva timp, bani şi nu în ultimul rând nervi când previi atacurile cu 
viruşi şi efectele acestora.  

 
NOTĂ: Realizaţi updat-urile şi patches de securitate ale versiuni de Windows 
pe care o aveţi de la centrul de download a lui MicroSoft pentru a micşora 
vulnerabilitatea sistemului.  

 
2.4.1.4 Înţelegerea termenului de fişier dezinfectat. 

•  Rulând un program antivirus în calculator acesta va căuta şi dezinfecta toate 
fişierele care conţin viruşi; un program detectat şi curăţat de viruşi este un 
fişier dezinfectat.  

2.4.2 Protejare împotriva viruşilor 
2.4.2.1 Folosirea unei aplicaţii de scanare împotriva viruşilor pentru scanarea 
discurilor specifice, fişierelor, directoarelor. 

Multe programe antivirus scanează automat calculatorul în fiecare zi la ora 
prestabilită de utilizator. Examplul este dat mai jos, se lansează  programul Norton 
Anti Virus (via the Start menu). În această casetă clic pe butonul Scan for Viruses 
aflat în program (1). Acesta va scana toate fişierele din calculator.   

Pe timpul scanării va apărea o căsuţă de dialog arătată în exemplul 2.  
La sfârşitul scanării vei vedea un mesaj care te anunţă că, calculatorul tău nu 

are viruşi (sau nu mai are viruşi). Procesul de scanare va dura mai mult timp dacă este 
necesar să se scaneze o reţea de calculatoare de mai mare întindere. Dacă apar 
informaţii că a găsit viruşi, nu intra în panică fiindcă antivirusul va curăţa fişierele 
infectate.  
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1.  

2.  

 
2.4.2.2 Progamul de scanare antivirus trebuie updat-at regulat  
•  Deoarece numărul de noi viruşi creşte de la o zi la alta, este vital să updat-ăm 

programul antivirus regulat. Multe programe fac acest lucru automat. Pentru 
programul Norton Antivirus această facilitate este data de 'Live Update', care va 
updata informaţiile despre cei mai recenţi viruşi.  
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2.5 Tipărirea  
2.5.1 Program de instalare (setup) 
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2.5.1.1 Schimbarea imprimantei implicite (default) dintr-o listă de imprimante 
instalate. 
• Clic pe iconiţa Start, şi selectează Printers and Faxes din Settings.  

 

Căsuţa de dialog care apare este similară ca cea ilustrată  
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În casetă vei avea posibilitatea să alegi dintr-un număr diferit de imprimante. 
Oricum, când apăsăm iconiţa Print  din aplicaţia Microsoft Word, Word-ul transmite 
comanda imprimare la o singură imprimantă, aceea care este setată ca default (sau 
imprimantă activă). Dacă ai un număr mai mare de imprimante instalate, ca în 
exemplul de mai sus, imprimanta activă esta marcată cu un semn, ca în exemplul de 
mai jos:  

 

Pentru a schimba imprimanta default cu o alta din seria de imprimante 
instalate, selectează imprimanta dorită apăsând pe ea. Apăsând cu butonul din dreapta 
al mouse-lui va apărea un popup menu (ilustrat mai jos). Selectează comanda Set as 
Default Printer. Noua imprimantă va fi default pentru toate aplicaţiile.  
 

 

În caseta Printers and Faxes sunt mai multe reprezentări ale imprimantelor 
instalate, unele sunt locale, altele de reţea: 1 locale, 2 de reţea Local Area Network 
(LAN). 
 Dacă imprimarea nu se execută trebuie să vedem dacă aceste sunt active.  
 
1. Local Printer  

  

2. Networked Printer  

 
 

2.5.1.2 Instalarea unei imprimate noi. 
 

Instalarea unei noi imprimante se realizează cu ajutorul asistentului. Se 
selectează opţiunea Add Pinter din fereastra Printers şi apoi se urmăresc paşii 
afişaţi pe ecran. 
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2.5.2 Printarea efectivă a unui document 
2.5.2.1 Printarea unui document dintr-o aplicaţie de procesare de text. 

Dacă sunt instalate mai multe imprimante la calculator sau se doreşte tipărirea 
unui document la o imprimantă din reţea se poate alege o imprimantă ca implicită. 

Setarea unei imprimante care să ramână implicit aleasă (default) se realizează 
din fereastra Printers ce se deschide din meniul Start-Settings-Printers.  

În fereastra Printers se selectează imprimanta dorită şi din meniul File se alege  
opţiunea Set as Default. 

 
 
 
2.5.2.2 Vizualizarea stadiului în care se află procesul de tipărire cu ajutorul “print 
manager” de pe desktop 

În timpul tipăririi unui document se poate vedea în fereastra Printers starea 
curentă a documentului tipărit: numele documentului, starea, numărul de pagini 
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tipărite din număsrul total de pagini de tipărit:  
        

 

 

2.5.2.3 Pauzarea, restartarea, ştergerea unui document care se află în proces de 
tipărire. 

Dacă în timpul tipăririi unui document se doreşte oprirea pentru un moment a 
tipăririi se poate alege opţiunea Pause Printing din meniul Printer. Pentru a opri 
tipărirea se poate selecta documentul care se tipăreşte şi se apasă pe tasta Delete. 

Dacă se doreşte oprirea tipăririi se alege opţiunea Purge Print Documents. 
 

 


