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Obiectivele Modulului 
Modul 7 Informaţie si Comunicare - este divizat în două secţiuni.  

În cadrul primei secţiuni, Informaţie, cursantul trebuie să înţeleagă câteva 
concepte şi termeni asociaţi cu utilizarea Internetului şi să aibă noţiuni de apreciere 
a securităţii.  

De asemenea, cursantul trebuie să ştie să îndeplinească o serie de operaţiuni 
de bază, ca utilizarea aplicaţiei de navigare pe Internet şi a motoarelor de căutare, 
să fie capabil să însemneze rezultatele căutărilor, să tipărească pagini web şi 
rapoartele de căutare. 

Cursantul va fi capabil să navigheze în Internet, şi să completeze formulare 
pe Internet. 

În cea de-a doua secţiune, Comunicare, cursantul trebuie să înţeleagă câteva 
concepte referitoare la poşta electronică, având totodată noţiuni de apreciere a 
securităţii în utilizarea poştei electronice.  

Cursantul trebuie să aibă abilitatea de a folosi softul de poştă electronică 
pentru a primi şi trimite mesaje şi de a ataşa fişiere unui mesaj.  

Cursantul va trebui să organizeze folder-ele de mesaje sau directoarele 
aplicaţiei de poştă electronică. 
7.1 Internetul  
7.1.1 Concepte / termeni 

Internetul poate fi definit ca o multitudine de calculatoare conectate în reţea, 
extrapolând o reuniune de reţele de calculatoare fără a exista un raport de 
subordonare. 

Internetul a pornit de la o reţea de calculatoare a 2 universităţi americane, 
reţeaua ARPANET ce avea rolul de a menţine legatura între cele două centre 
stiinţifice. Treptat, aceasta s-a extins la nivel militar.  

Primii paşi în dezvoltarea INTERNETULUI 
Decembrie 1969 
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Iunie 1970  

 

Decembrie 1970  

 

Septembrie 1971  

 



Modulul 7 – Informaţie şi Comunicare 

Julien-Liviu Constantinescu 461

Martie 1972  

 

August 1972  

 

Septembrie 1973  
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Iunie 1974 

 

Iulie 1975  

 

Iulie 1976  
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Martie 1977 

 

Iulie 1977  

 

 



Modulul 7 – Informaţie şi Comunicare 

Julien-Liviu Constantinescu 464 

7.1.1.1 Înţelegerea distincţiei dintre Internet şi World Wide Web (WWW). 
În data de 12 decembrie 1991, la Stanford Linear Accelerator Center 

(SLAC) a fost instalat un server Web şi primele pagini Web, care făceau legătura 
cu biblioteca centrului.  

Dar primul server Web a fost realizat aproape cu un an înainte, la Centrul 
European pentru Cercetări Nucleare (CERN), la Geneva, în Elveţia, şi s-a numit la 
început nxoc01.cern.ch, iar mai apoi info.cern.ch.  

Iar prima pagină Web a conţinut chiar prezentarea proiectului şi a fost 
accesibilă la: http://nxoc01.cern.ch/hypertext/www/TheProject.html. 

Ştim că, în '90 - '91, când Internetul era deja în plină dezvoltare, după ce 
proiectul şi toate modulele acestuia fuseseră elaborate în Statele Unite, la Stanford 
Research Institute, la UCLA, UCSB, WU, etc., prin realizarea a ceea ce numim 
acum Web, a venit rândul europenilor.  

Mai exact, la Centrul European de Cercetări Nucleare (CERN) Geneva, prin 
proiectul lui Tim Berners-Lee şi contribuţia câtorva colegi şi studenţi, a fost creat 
primul navigator şi editor de legături (cu o primă versiune a limbajului HTML) şi 
primul program de server Web. La acea dată comunicaţia prin Internet, prin 
serviciile de atunci, adică e-mail, ftp şi telnet, mergea bine şi era destul de serios 
folosită de comunitatea academică.  

În 1991, traficul prin nodul NSF (miezul Internetului) depăşea 1 miliard de 
octeţi/oră, iar numărul de calculatoare conectate depăşea o jumătate de milion.  

Tot 1991 este anul în care National Science Foundation renunţă la interdicţia 
de folosire a Internetului în scopuri comerciale, creind premisele 'boom'-ului 
economic produs de comerţul electronic.  

Lansat ca un instrument care să sprijine cooperarea cercetătorilor fizicieni, 
World Wide Web-ul devine în doar câţiva ani aproape sinonim cu Internetul.  

Cu toate că nici navigatoarele şi nici editoarele de pagini Web nu au ajuns 
încă la performanţele visate de Tim Berners-Lee, World Wide Web-ul a ajuns cea 
mai mare bibliotecă a lumii, cu peste 3 miliarde de documente, în prezent. 

Această dezvoltare a dus la apariţia de meserii noi, şi la reorganizarea multor 
activităţi ţinând seama de condiţiile publicităţii pe Web şi de posibilităţi de 
cooperare greu de imaginat altădată.  

Cu ajutorul mediilor Web de instruire şi cu resursele informaţionale şi 
educaţionale de pe Web, învăţarea şi perfecţionarea continuă devin accesibile 
aproape oricui. Mai mult, pare realizabilă şi previziunea profesorului Patrick 
Suppes (din 1967) că fiecare îşi va putea alege profesorul potrivit, beneficiind de 
avantajul pe care istoria l-a oferit doar regelui Filip Macedon: ca să-l aibă pe 
Aristotel ca profesor pentru fiul său, Alexandru.  
7.1.1.2 Definirea şi înţelegerea termenilor: HTTP, URL, hyperlink, ISP, FTP. 

Hypertext Markup Language (HTML) este un limbaj cu ajutorul căruia se 
scriu pagini pentru WWW.  

Limbajul HTML îi permite textului să includă diferite fonturi, diferite 
imagini grafice şi legături.  
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Hypertext oferă o metodă de prezentare a textului, imaginilor, sunetelor şi 
filmelor ce sunt legate într-un mod nesecvenţial. 

Hyperlink este o bucată de text (sau graphic) în  pagina Web care, când este 
apăsat se lansează automat:  

∗ Salt la o diferită parte a aceaşi pagini;  
∗ Salt la o diferită parte site-ului Web;  
∗ Salt la o diferită pagină dintr-un diferit Web site; 
∗ Activeză o descărcare de fişiere;  
∗ Lansează o aplicaţie video sau de sunet.  
Poza de mai jos prezintă un fragment dintr-o pagină Web. Cuvintele 

subliniate indică un hyperlink. Implicit linkurile sunt colorate în albastru.  
 

 
 

Uniform Resource Locator (URL) este o adresă a unei resurse existente pe 
Internet ce oferă legături între două documente din WWW. Fiecare resursă din 
Internet are propria sa adresă de identificare sau un URL care specifică serverului 
unde să o găsească. 

URL poate folosi diferite protocoale cum ar fi: FTP si HTTP.  
Un protocol este un sistem de reguli şi proceduri ce guvernează comunicaţia 

între două dispozitive. Există o mulţime de protocoale, dar nu sunt toate 
compatibile; dar atâta timp cât cele două dispozitive folosesc acelaşi protocol ele 
pot schimba date. 

Protocoalele reprezintă de fapt o modalitate prin intermediul căreia diferite 



Modulul 7 – Informaţie şi Comunicare 

Julien-Liviu Constantinescu 466 

modele de calculatoare pot comunica între ele.  
Există mai multe tipuri de protocoale:  
Protocoalele de aplicaţii – oferă schimbul de date între aplicaţiile existente 

într-o reţea, ca de exemplu File Transfer Protocol (FTP) sau Simple Mail Transfer 
Protocol (SMTP).  

File Transfer Protocol (FTP) este un proces ce permite schimbul de fişiere 
între 2 calculatoare.  

FTP suportă diferite comenzi ce permit transferul bidirecţional de fişiere 
binare şi ASCII între diferite calculatoare. Acest protocol este instalat împreună cu 
utilităţile oferite de TCP/IP.  

Simple Mail Transfer Protocol (SMTP) este un protocol TCP/IP folosit la 
transmiterea mail-ului.  

Protocoalele de transport – ca de exemplu Transport Control Protocol 
(TCP);  

Protocoale de reţea – ca de exemplu Internet Protocol (IP); 
Transport Control Protocol/Internet Protocol (TCP/IP) este un protocol 

standard folosit pentru a comunica de-a lungul Internetului.  
Hypertext Transport Protocol (HTTP) este o metodă prin care paginile de 

WWW sunt transferate prin reţea.  
Hyperlink: este o adresă cu ajutorul căreia se pot face legături cu alte pagini 

de web, adresă prin intermediul căreia se trece de la un document la altul.  
ISP (Internet Service Provider) este cel care oferă servicii de acces la 

Internet. 
7.1.1.3 Înţelegerea alcăturii şi structurii unei adrese web 

Structura unei adrese de web:  
Calculatoarele comunică în reţea prin intermediul pachetelor.  
Un pachet este o informaţie logică ce cuprinde informaţii atât despre 

localizarea datelor, cât şi despre datele utilizatorului.  
Orice calculator aflat în reţea are o adresa IP ce îi permite să fie identificat în 

mod unic în cadrul reţelei. 
Adresa IP este formată din adresa de reţea şi adresa calculatorului care 

primeşte mesajul.  
Asemănător trimiterii unei scrisori, trebuie, în primul rând, cunoscut numele 

străzii (adresa de reţea) şi apoi numărul unde se trimite scrisoarea (adresa 
calculatorului care primeşte mesajul).  
7.1.1.4 Cunoaşterea a ceea ce e un browser de web şi la ce este folosit 

WEB BROWSER – este o aplicaţie cu ajutorul căreia se pot face schimburi 
de date cu diferite calculatoare din reţea prin intermediul unor pagini ce sunt 
afişate pe monitor. 

Atunci când se realizează o anumită cerere, aplicaţia va verifica dacă ea 
ajunge unde trebuie şi apoi va deschide pagina respectivă. 

Exemple de browsere web: Internet Explorer, Opera, Netscape Navigator, 
Mozila.  
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7.1.1.5 Cunoaşterea noţiunii de motor de căutare şi la ce este folosit. 
Motor de căutare este un program disponibil pe Internet cu ajutorul căruia se 

pot căuta diferite pagini cu informaţii referitoare la un subiect anume.  
Această căutare se realizează după un anumit cuvânt sau o anumită 

combinaţie de cuvinte, având ca rezultat afişarea adreselor paginilor ce conţin 
cuvântul respectiv.  

Exemple de motoare de căutare: Google, Yahoo, Altavista.  
7.1.1.6 Înţelegerea termenilor cookie, cache 

Cookie – este informaţia pe care un site de web o păstrează pe hard disk-ul 
vizitatorului de site, astfel încât să-şi poată aminti identitatea utilizatorului cât şi 
preferinţele acestuia şi atunci când acelaşi utilizator va accesa aceeaşi pagină web, 
ea să poată fi încărcată mai repede. 

Este de preferat să se păstreze aceste informaţii pe calculator, dar ele pot fi 
şterse fără a afecta cu nimic funcţionarea sistemului de operare. Aceste fişiere se 
găsesc în directorul Temporary Internet Files.  

Cache este locul unde se păstrează temporar informaţii, ca de exemplu 
pagina de start a Explorerului, ultimile pagini vizitate etc. În momentul executării 
unei astfel de comenzi, calculatorul nu mai accesează legatura la Internet luând 
informaţiile din memoria cache a hard disk-ului. Se poate modifica mărimea 
memorie cache, dar ea depinde de tipul browser-ului folosit.  
7.1.2 Consideraţii de securitate 

Conceptul de site web protejat (folosirea numelui de utilizator şi a unei 
parole). 

Unele site-uri oferă posibilitatea păstrării confidenţialităţii datelor.  
De aceea, pentru a avea acces la date va trebui ca utilizatorul să aibă un 

nume de utilizator (Username) şi o parolă. Cu aceste date utilizatorul va avea acces 
la datele din contul lui. Exemplu de site web protejat este orice site de e-mail. 
7.1.2.1 Cunoaşterea a ceea ce este un site web protejat (utilizarea de username şi 
parolă). 

O dată cu dezvoltarea reţelei Internet, a apărut necesitatea autentificării unor 
documente în format electronic transmise în reţea.  

Dezvoltarea sistemelor de plată non-cash, a comerţului electronic, a 
telefoniei mobile şi în general, a mijloacelor de transmisii de date care necesită 
criptare sau autentificare a condus la crearea unei noi situaţii juridice.  
7.1.2.2 Cunoaşterea a ceea ce este un certificat digital 

Certificatele oferă un mecanism cu ajutorul căruia se câstigă o încredere mai 
mare în legătură dintre o cheie publică şi entitatea care deţine cheia privată 
corespunzătoare.  

Un certificat este o declaraţie semnată digital cu referire la o anumită cheie 
publică, certificatul fiind semnat de emitentul său (cel ce deţine o altă pereche de 
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chei publice şi private). Atunci când se eliberează un certificat digital, emitentul 
atestă validitatea legăturilor dintre cheia publică şi informaţiile referitoare la 
identitatea celor care o accesează.  
7.1.2.3 Cunoaşterea a ceea ce este criptarea datelor şi la ce este folosită 

Criptarea sau codificarea datelor este procesul cu ajutorul căruia informaţia 
este greu de descifrat sau de citit.  

Scopul criptării este acela de a nu permite persoanelor neautorizate accesul 
la anumite date în timpul transmiterii lor sau atunci când sunt păstrate pe anumite 
suporturi magnetice.  

Pentru a decodifica datele este nevoie de o cheie de decodificare.  
Au apărut diferite tipuri de codificări imposibil de spart ceea ce a condus la 

discuţii foarte mari deoarece aceste coduri pot fi folosite de oganizaţiile teroriste 
pentru comunicare.  

 7.1.2.4 Conştientizarea pericolului infectării unui computer cu un virus 
de la un fişier descărcat de pe Internet.  

Virusul este un program care se ascunde în aplicaţiile existente pe calculator. 
 Principalul scop al acestor programe este de a se autoreproduce cât mai des 

posibil pentru a ocupa cât mai mult spaţiu pe disc.  
Un alt scop al acestuia este acela de a bloca aplicaţia respectivă.  
Atunci când se copiază anumite fişiere pe calculator de pe Internet, există 

pericolul ca aceste fişiere să conţină diferiţi virusi care să conducă la funcţionarea 
necorespunzătoare a sistemului de operare. Fişierele copiate de pe internet trebuie 
verificate cu ajutorul unui program antivirus. 
7.1.2.5 Conştientizarea riscului de a fi subiectul unei fraude atunci cînd este 
folosit un card de credit pe Internet 

Utilizarea cărţilor de credit pentru a cumpăra diferite produse de pe Internet 
nu este recomandată deoarece există pericolul de a fi făcut public contul cardului 
utilizat şi banii ar putea fi utilizaţi de alte persoane. 
7.1.2.6 Înţelegerea termenului de firewall 

Firewall-ul este un sistem de securitate, de obicei este o combinaţie de hard 
şi soft, cu scopul de a proteja o reţea împotriva ameninţărilor ce vin din partea altor 
reţele, ca de exemplu, Internetul.  

Firewall împiedică comunicarea directă cu calculatoarele externe ei şi 
viceversa. În locul comunicării directe, toate informaţiile sunt conduse de un proxy 
server în afara reţelei.  

Firewall-ul înregistrează atât volumul de informaţii schimbat cu celelalte 
calculatoare cât şi încercările neautorizate de a căpăta acces la date. 

Proxy server este o componentă a unui firewall care organizează traficul de 
la internet la o reţea LAN, cât şi către o reţea LAN. El decide dacă lasă diferite 
mesaje să treacă prin reţea, oferă acces la reţea şi filtrează diferitele cereri venite 
din partea utilizatorilor.  
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7.1.3 Primii pasi cu un browser de web 
7.1.3.1 Deschiderea (şi închiderea) unui browser de web 

Se va folosi ca browser Web programul Internet Explorer 
Pentru a deschide această aplicaţie se poate proceda astfel: 
∗ Din meniul START – Programs – Internet Explorer 
∗ Prin dublu clic pe pictograma existentă pe desktop. 

 
Butonul care se apasă pentru deschiderea aplicaţiei Internet Explorer;  
Pe ecran va apare fereastra Internet Explorer:  
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1. Se apasă imaginea corespunzătoare din Taskbar ; 
2. Pentru a închide aplicaţia se selectează funcţia Close 

din meniul FILE al aplicaţiei.  
 

 
 
 
 

 
7.1.3.2 Schimbarea home page-ului / paginii de start a browser-ului 

Atunci când se porneşte aplicaţia aceasta încarcă o pagina de start. 
Pagina implicită este http:/www.msm.com, dar ea poate fi schimbată după 

dorinţele fiecărui utilizator.  
Schimbarea acestei pagini se face apelând funcţia Internet Options din 

meniul Tools.  
Această funcţie va deschide următoarea fereastră:  

 

 
Din zona Home Page se alege pagina de start dorită.  
Se observă că în cazul acestui meniu există trei butoane, fiecare având 

diferite funcţii:  
∗ Apăsarea butonului Use Current realizează înscrierea ca linie de 

start a aplicaţiei, pagina deschisă în momentul respectiv.  
∗ Apăsarea butonului Use Default realizează înscrierea ca pagină de 

start, adresa celui care a realizat programul.  
∗ Apasarea butonului Use blank realizează înscrierea ca pagină de 

start a aplicaţiei, o pagină albă (Blank Page);  
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7.1.3.3 Afişarea unei pagini de web într-o fereastră nouă 
∗ Deschide  programul Internet Explorer.  
∗ În secţiunea Address a programului introdu adresa de URL. 
∗ Dacă vrei să vezi site-ul Microsoft scrii adresa 

http://www.microsoft.com  
 

 

Se pot deschide mai multe pagini web: 
∗ alegând opţiunea New Windows din meniul File; 
∗ Apăsând tastele Ctrl + N. 

7.1.3.4 Oprirea din procesul de încărcare a unei pagini web (Stop) 
 Când timpul de încărcare este prea mare, sau din alte motive nu mai 
dorim încărcarea paginii lansate, forţăm oprirea încărcării prin apăsarea iconiţei 
Stop din bara de scule.  

7.1.3.5 Reîmprospătarea (refresh) a unei pagini web 
Când pagina de internet “înţepeneşte” sau se încarcă foarte greu putem forţa 
reîncărcarea ei prin: 

∗ Apăsarea iconiţei Refresh din bara de scule; 
∗  Apăsarea tastei F5. 

7.1.3.6 Utilizarea funcţiilor Help disponibile 
Clic pe meniu coborâtor Help şi clic pe Contents and Index.  

 

Se va deschide o casetă de dialog a funcţiei Help; 
 Clic pe comanda Search şi pune întrebarea. 
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7.1.4 Modificarea setărilor 
7.1.4.1 Afişarea / ascunderea barei de instrumente 

Barele de instrumente sunt diferite imagini grafice care permit realizarea 
unor acţiuni printr-o simplă apăsare a acesteia.  

Barele de instrumente se găsesc în meniul View – Toolsbars. 
Există 3 tipuri de bare de instrumente (celelalte sunt opţiuni la instalarea 
unor programe): 

∗ bara de instrumente standard; 
∗ bara de adrese; 
∗ bara de legături.  

De obicei, Internetul are implicite primele 3 toolbaruri:  

 
7.1.4.2 Afişarea, ascunderea imaginilor într-o pagină web 

Pentru ca o pagina de web să fie încarcată mai repede există opţiunea de 
afişare a ei cu sau fără pozele cuprinse în pagina respectivă.  
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Această opţiune se găseşte în meniul  Tools - Internet Options - Advanced 

 
7.1.4.3 Afişarea URL – urilor vizitate anterior utilizând bara de adrese a 
browser-ului 

Cu ajutorul unui clic pe săgeata din dreapta barei de adresă se pot 
vizualiza toate adresele vizitate până în momentul respectiv.  

Pentru a revizualiza o pagină se selectează adresa ei din listă.  

 
7.1.4.4 Ştergerea History-ului (istoricului) 

∗ Clic pe meniul coborâtor  Tools şi selecteză comanda Internet Options; 
∗ Selectează tabulatorul General când se deschide fereastra de dialog;  
∗ În secţiunea History a casetei de dialog, clic pe butonul Clear History.  

 

 
 
7.2 Navigarea pe web 
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7.2.1 Accesarea unei adrese Web 
7.2.1.1 Accesarea unui URL 

Pentru a accesa o pagină de web trebuie scrisă în bara de adrese,  adresa 
paginii respective.  

După ce s-a introdus o adresă în bara de adrese şi s-a apăsat butonul 
Enter începe încărcarea paginii web. 
 Exemplul http://www.micosoft.com  
 

 
7.2.1.2 Deschiderea unui hyperlink sau imagelink 

Într-o pagină web există numeroase legături la alte pagini, ce apar de obicei 
scrise cu culoarea albastră şi subliniate. Pentru a activa o legatură va trebui 
executat un clic pe aceasta. După activarea unei legături, culoarea acesteia se va 
schimba.  

Cel mai bun exemplu de pagină cu legături este motorul de căutare care 
afişează rezultatele sub forma unor legături  
7.1.2.3 Navigarea înainte şi înapoi între paginile web vizitate anterior 

Pentru a reîncărca paginile vizitate se pot folosi butoanele existente în bara 
de instrumente. Butonul Back realizează întoarcerea la pagina anterior vizitată sau 
la una dintre paginile vizitate anterior. Dacă după apăsarea butonului Back se 
doreşte revenirea la pagina recent vizitată se apasă butonul Forward. 
 

     
 
7.2.1.4 Completarea unui formular pe web şi introducerea informaţiilor pentru a 
efectua o tranzacţie. 
 Pentru a face o comandă pe internet trebuie completat un formular de 
comandă şi după remiterea electronică a acesteia vei putea primi obiectul respectiv 
plătindu-l la primirea coletului. 
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7.2.2 Utilizarea semnelor de carte (bookmarks) 

Paginile favorite (Favorites) cunoscute sub denumirea de bookmark în 
aplicaţia Internet Explorer reprezintă o modalitate foarte bună de a organiza şi de 
a realiza legături către paginile pe care utilizatorul le vizitează frecvent.  

Astfel se pot crea directoare cu paginile preferate, apoi pentru accesarea 
acestora nu va mai trebui lucrat decât cu opţiunea Favorites.  

Atunci când se doreşte ca o anumită pagină să devină favorită se accesază 
opţiunea Favorites, prin apăsarea meniului căzător Favorites, de pa bara de 
meniuri, alegându-se comanda Add to Favorites.  

La apăsarea butonului Favorites, din bara de instrumente se deschide în 
partea stângă a paginii o fereastră, de unde ne putem alege pagina dorită. 
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7.3.1.1 Selectarea unui anumit motor de căutare  

Motorul de căutare este un program disponibil pe Internet cu ajutorul căruia se 
caută diferite pagini cu informaţii referitoare la un subiect anume. Această căutare 
se realizează după un anumit cuvânt sau după o combinaţie de cuvinte, având ca 
rezultat afişarea adreselor paginilor ce conţin cuvântul respectiv.  

Există multe motoare de căutare dar cele mai cunoscute şi folosite sunt:  
http://www.ask.com Ask Jeeves  
http://www.hotbot.com HotBot 
http://www.google.com Google 
http://www.lycos.com Lycos 
http://www.msn.com MSN 
http://www.yahoo.com Yahoo 
http://www.altavista.com. Altavista 
 

Se poate alege motorul de căutare, care este folosit în funcţie de preferinţele 
utilizatorului.  

 
7.3.1.2 Efectuarea unei căutări utilizând cuvinte cheie, fraze 

Pentru a căuta diferite informaţii se introduce în câmpul de cautare un 
cuvânt cheie. Acest cuvânt trebuie să fie cât mai reprezentativ.  

Deoarece motorul de căutare va căuta adresele paginilor ce conţin cuvântul 
respectiv.  

Se trece în câmpul de căutare cuvântul respectiv şi se apasă butonul Search 
existent, de obicei, în partea dreaptă a câmpului de căutare. Pentru exemplificare se 
va folosi motorul de căutare Google. 
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7.3.1.3 Combinarea criteriilor de selecţie într-o căutare 

Motoarele de căutare oferă opţiuni de căutare care se obţin apăsând 
hiperlink-ul Advanced Search (Cautare avansată) care deschide o fereastră cu 
opţiunile următoare: se pot căuta doar acele pagini care conţin toate cuvintele 
introduse în câmpul de căutare sau paginile care conţin oricare dintre cuvintele pe 
care le-ati introdus în câmpul de căutare. 

  
7.3.1.4 Copierea textului, imaginilor, URLului dintr-o pagină web într-un 
document 

Copierea textului, imaginilor si a adreselor dintr-o pagina Web într-un 
document word se realizează cu ajutorul comenzilor Copy si Paste, după selectarea 
obiectului care trebuie copiat.  
7.3.1.5 Salvarea unei pagini Web într-o locaţie pe disc, ca fişier text, fişier 
html.  

Salvarea unei pagini de internet în format .txt sau .html se realizează cu 
funcţia Save As din meniul File. După alegerea acestei optiuni apare caseta de 
dialog Save Web Page în care se stabileşte tipul documentului şi calea unde se 
doreşte a se salva, eventual cu noua denumire.  
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7.3.6 Descărcarea de fişier text, imagine, sunet, video, software, dintr-o pagină 
web într-o locaţie pe disc.  

Acest lucru se realizează prin selectarea opţiunii Save target As sau Save 
Picture As, opţiune ce se află în meniul obţinut prin clic cu butonul drept al 
mouse-ului pe imaginea sau pe fişierul care se doreşte a fi salvat . 
7.3.2 Pregătirea  
7.3.2.1 Previzualizarea unei pagini web 

∗ Click meniu căzător File şi alege  comanda Print Preview.   
∗ Dacă este necesar, utilizaţi săgeţile din bara de scule pentru a vedea şi 

alte pagini. 
∗ Când ai terminat, clic pe butonul Close pentru a părăsi modul Print 

Preview. 
7.3.2.2 Schimbarea orientării unei pagini web (landscape, portrait). Schimbarea 
dimensiunii hârtiei. 

Schimbarea orientării unei pagini web (landscape, portrait) se face din  File 
– Page Setup: 

∗ Size; 
∗ Orientation. 
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7.3.2.3 Schimbarea marginilor de sus, de jos, dreapta sau stânga ale unei pagini 
web  

Schimbarea marginilor unei pagini web se face din  File – Page Setup: 
∗ Margins (milimeters): 

o Left; 
o Right; 
o Top; 
o Bottom. 

7.3.3 Tipărirea  
7.3.3.3 Alegerea opţiunilor la imprimare ca: întreaga pagină, anumite pagini, 
anumite porţiuni, text selectat, număr de copii şi printarea. 

Pentru a imprima pagina afişată în Microsoft Internet Explorer se apasă 
iconiţa din bara de scule. Sau clic  pe File – selectează  comanda Print. Când se 
afişează caseta de dialog Print se alege opţiunea numărului de pagini ce trebuie 
printate sau ce imprimantă se va folosi. 
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7.4 Poşta electronică 
7.4.1 Concepte /Termeni 

Adresa de poştă electronică are aceeaşi funcţionalitate ca şi adresa de livrare 
a postei clasice.  

Pentru a putea transmite un mesaj de poştă electronică este necesară 
cunoaşterea unei adrese unde să fie livrat acesta pentru a putea fi citit de destinatar. 

Poşta electronică este utilizată datorită: 
∗ costului redus, e mai ieftină decât poşta obisnuită; 
∗ transmiterea şi primirea mesajelor se realizează cu viteze foarte mari; 
∗ mesajele pot fi trimise de oriunde există un calculator cu conexiune la 

Internet. 
7.4.1.1 Înţelegerea alcătuirii şi structurii unei adrese de e-mail 
Iată o adresă tipică de e-mail:  

jane@yahoo.com  
 Prima parte a adresei ne indică persoana cui îi este adresată scrisoarea.  
 A doua parte a adresei ne indică 'yahoo.com' indică adresa de web 
a organizaţiei unde se află căsuţa de e-mail.  

7.4.1.2 Înţelegerea avantajelor sistemelor de e-mail ca : viteză, costuri reduse, 
flexibilitate în utilizarea conturilor de e-mail din diverse locuri. 
Viteză mare: Viteza de transmitere a unui mesaj este foarte mare, în termeni 
informatici totul se manifestă în timp real, adică aproape instantaneu.  
Costuri mici: Costul transmiterii unui e-mail este doar o fracţiune din costul real a 
unei scrisori transmise în mod tradiţional (mai ales că nu mai ţine cont de distanţe).  
Portabilitate: Când accesezi programul de e-mail ai acces în orice reţea Internet 
conectată.  
Timp: Nu conteză timpul de transmitere, scrisoarea va fi deschisă odată cu 
deschiderea calculatorului beneficiarului fară nici o restricţie (sistemul trdiţional 
are un orar de funcţionare).  
7.4.1.3 Înţelegerea importanţei uzanţelor în reţea ca: utilizarea unor descrieri 
clare a mesajului de e-mail în câmpul subiect (subject), scurtarea răspunsului 
prin e-mail, verificarea ortografică la trimitere. 

Pentru a primi un răspuns în timp real, este necesar ca în câmpul Subject  să 
fie descris în mod scurt, dar clar, mesjul transmis. 

Verificarea ortografică la trimitere se face cu ajutorul comenzii Spelling din 
meniul  Tools – Options. 
 7.4.2 Consideraţii de securitate 
7.4.2.1 Conştientizarea posibilităţii de a primi mesaje nesolicitate 

Datorită costului redus şi transmiterii rapide a mesajelor multe firme îşi fac 
reclamă prin intermediul postei electronice. 
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 Cantitatea de Spam  este din ce în ce mai mare, iar sub mesajele nedorite 
pot să apară şi probleme. 
7.4.2.2 Conştientizarea pericolului de infectare a calculatorului cu un virus 
prin deschiderea unui mesaj necunoscut, unui fişier ataşat conţinut într-un 
mesaj necunoscut  

O modalitate de transmitere a virusilor este prin intermediul postei 
electronice.  

Se pot primi mesaje de la persoane necunoscute, mesaje care au ataşate 
diferite documente care pot conţine diferite tipuri de virusi.  

Este de preferat ştergerea acestor mesaje înainte de deschiderea lor. 
7.4.2.3 Cunoaşterea conceptului de semnătură digitală 

Semnătura electronică reprezintă o informaţie în format electronic ataşată sau 
asociată logic unei alte informaţii în format electronic în scopul autentificării 
acesteia.  

Semnătura electronică extinsă îndeplineşte următoarele condiţii:  
∗ identifică în mod unic semnatarul; 
∗ este creată cu mijloace aflate sub controlul exclusiv al semnatarului; 
∗ identifică în mod unic documentul ce contine informaţiile autentificate; 
∗ este legată de informaţiile pe care le autentifică în aşa fel încât orice 

modificare a acesteia este detectabilă.  
7.4.3 Primii pasi în utilizarea poştei electronice 
7.4.3.1 Deschiderea (şi închiderea) unei aplicaţii de e-mail 
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Dupa pornirea aplicaţiei pentru a vedea mesajele noi primite se deschide 
directorul  Inbox.  

Mesajele existente în directorul Inbox se pot deschide făcând clic pe mesajul 
respectiv după ce acesta a fost selectat. Pentru a deschide mai multe mesaje se 
repetă aplicarea uneia din metode de mai multe ori.  
 
7.4.3.2 Deschiderea unei căsuţe poştale pentru un utilizator menţionat 
Pentru a deschide aplicaţia de email Microsoft Outlook este necesar ca utilizatorul 

sa aibă un user name şi o parolă, personalizând atfel comunicarea electronică. 
7.4.3.3 Deschiderea unuia sau mai multor mesaje 

∗ Este necesar să deschidem directorul Inbox;  
∗ Clic pe iconiţa Send/Receive, aflată în bara de scule Standard; 

 
∗ Sau apasă tasta specială F5, primidu-se astfel noile mesaje. 

Pentru a citi un mesaj dublu clic pe mesaj, când se deschide caseta de dialog 
Message. 

Pentru a citi mai multe mesaje dublu clic pe mesajele marcate, când se 
deschide caseta de dialog Message.  
7.4.3.4 Comutarea între mesajele deschise 

Pentru a deschide un alt mesaj, se  execută simplu clic pe itemul din 
Windows Taskbar.  
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7.4.3.5 Închiderea unui mesaj 
Pentru a închide un document, lăsând aplicaţia de poşta electronică 

deschisă pentru utilizări ulterioare, se utilizează comanda Close din meniul 
File, sau se apasă butonul din dreapta sus a ferestrei mesajului.  

7.4.3.6 Utilizarea funcţiilor Help disponibile 
Se apasă tasta F1, care va deschide căsuţa de dialog Help, activând 

comenzile Index sau  Search,  vom opţine informaţiile dorite. 
7.4.4 Ajustarea setărilor 
7.4.4.1 Adăugarea sau înlăturarea detaliilor mesajelor ca: expeditor, subiect, 
data primirii  

În caseta de dialog Imbox, apăsând cu butonul din dreapta al mouse-lui pe 
bara de scule, deschidem caseta de dialog Columns, unde activăm coloanele 
dorite.  

 

 
 

 
7.4.4.2 Afişarea, ascunderea barei de instrumente 

În caseta de dialog Inbox, apăsând cu butonul din dreapta al mouse-lui pe 
bara de scule, deschidem caseta de dialog Columns, unde dezactivăm coloanele 
dorite.  
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7.5 Mesaje 
 7.5.1 Citirea unui mesaj 
7.5.1.1 Marcarea cu flag a unui mesaj. Înlăturarea marcajului cu flag. 

Se poate marca un mesaj pentru ca utilizatorul să-şi amintească ceea ce 
doreşte, sau se poate marca un mesaj trimis către altcineva în scopul de a ruga 
persoana respectivă să realizeze un anumit lucru.  

Atunci când un mesaj este marcat în dreptul său va apare un steguleţ.  
Pentru a marca un mesaj se poate proceda astfel:  

 
7.5.1.2 Marcarea unui mesaj ca citit, necitit 

Se pot schimba aceste simboluri dacă se transformă modul de vizualizare, 
făcând ca un mesaj citit să arate ca unul necitit.  

Acest lucru se realizează prin alegerea funcţiei Mark as Unred (sau Mark 
as Read) din meniul apărut după un clic cu butonul drept al mouse-ului pe mesajul 
respectiv.  

Aceste funcţii se găsesc în meniul Edit. 
Din meniul Edit se pot marca toate mesajele ca fiind citite (Mark All as 

Read) 
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7.5.1.3 Deschiderea şi salvarea unui fişier ataşat într-o locaţie pe disc 
Fisierele ataşate apar în partea de jos a mesajului.  
Pentru a salva fişierul se dă un clic pe fişierul ataşat şi se alege functia Save 

As.  
Pe ecran va apare fereastra File DownLoad în care se alege optiunea Save 

This File to disk.  
După selectarea opţiunii de salvare se apasă butonul OK pentru a deschide 

fereastra Save as în care se stabileşte locul unde va fi salvat fişierul şi numele 
acestuia.  

 
 
7.5.2 Răspunsul la un mesaj 
7.5.2.1 Utilizarea funcţiilor de răspuns (reply), răspuns către toţi (reply to all). 

∗ Se deschide directorul Inbox;  
∗ Se selectează mesajul căruia trebuie să-i răspundem;  
∗ Clic pe iconiţa Reply din bara de scule Standard; 
∗ Din cutia de dialog  Message deschidem textul mesajului original, la care 

dăm răspunsul dorit; 
∗ Clic pe iconiţa Send din bara de scule Message. 

 

 
 

∗ Se deschide directorul Inbox;  
∗ Se selectează mesajul căruia trebuie să-i răspundem;  
∗ Clic pe iconiţa Reply to All din bara de scule Standard; 
∗ Din cutia de dialog  Message deschidem textul mesajului original, la care 

dăm răspunsul dorit; 
∗ Clic pe iconiţa Send din bara de scule Message. 
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7.5.2.2 Răspunsul cu, fără mesajul original înserat 
Utilizatorul poate păstra textul iniţial atunci când răspunde la un mesaj.  
Dacă nu se doreşte acest lucru se selectează întreg textul mesajului care apoi 

este şters.  
7.5.3 Trimiterea unui mesaj 
7.5.3.1 Crearea unui nou mesaj 

 
 

Pentru crearea unui mesaj nou  se apasă pe iconiţa Create 
Mail din bara de instrumente.  
Pe ecran va apărea fereastra specifică de trimitere a unui nou 
mesaj. 

 
 
 
 

 
 

 



Modulul 7 – Informaţie şi Comunicare 

Julien-Liviu Constantinescu 487

7.5.3.2 Inserarea unei adrese de e-mail în câmpul “To”  
În câmpul “To” Trebuie introdusă adresa celui căruia i se trimite masajul. 
Această adresă se introduce în acest câmp. 
Se pot introduce mai multe adese, separate prin virgulă.  

 
7.5.3.3 Copierea, copierea oarbă (Cc, Bcc) a mesajului către alte adrese 

Cc – este o abreviere pentru a trimite o copie a mesajului şi altor persoane. 
Dacă se adaugă o adresă în acest câmp atunci o copie a acestui mesaj va fi 

trimisă şi persoanei respective, iar numele acestei persoane va fi vizibil tuturor 
celor carora le-a fost trimis mesajul.  

Bcc - realizează acelaşi lucru cu funcţia Cc, diferenţa constând în faptul că 
adresa din acest câmp nu va fi vizibilă celorlalte persoane care primesc mesajul.  

Dacă câmpul Bcc nu este vizibil, la crearea unui mesaj nou, îl puteti adăuga 
alegând opţiunea din meniul afişat după apăsarea săgeţii din partea dreaptă a 
butonului Options.  
7.5.3.4 Inserarea unui titlu în câmpul “Subject” 

Este de preferat ca fiecarui mesaj să i se ataşeze un titlu semnificativ, astfel 
încât persoana care primeşte mesajul să înţeleagă despre ce este vorba. Titlul 
mesajului se introduce în câmpul Subject. 
7.5.3.5 Utilizarea unui instrument de verificare ortografică dacă e disponibil şi 
realizarea schimbărilor ca: corectura erorilor de ortografie, ştergerea cuvintelor 
repetate. 

Verificarea ortografică la trimitere se face cu ajutorul comenzii Spelling din 
meniul  Tools – Options. 
7.5.3.6 Ataşarea de fişiere unui mesaj 

Ataşarea se realizează cu butonul Attach existent pe bara de 
instrumente a mesajului.  

Apăsarea acestui buton va deschide fereastra Insert File din care se 
alege fişierul care va fi ataşat.  

Toate fişierele ataşate mesajului vor apare în fereastra din câmpul Attach 
separate prin punct şi virgulă.  
7.5.3.7 Trimiterea unui mesaj cu prioritate mare sau mică 

Unele mesaje sunt mai importante decât altele şi de aceea acestea trebuie 
evidenţiate.  

Evidenţierea se realizează adăugând mesajului diferite priorităţi.  
Adăugarea diferitelor priorităţi se realizează apăsând butoanele 

corespunzătoare de pe bara de meniuri. 
Butonul de alegere al priorităţilor. 
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Simbol pentru mesajele cu o prioritate foarte mare; 

 
Simbol pentru mesajele cu o prioritate normală; 

 
Simbol pentru mesaje cu o prioritate redusă; 

7.5.3.8 Trimiterea unui mesaj utilizând liste de distribuţie 
O listă de distribuţie este o listă de adrese de e-mail a diferitelor persoane.  
Oferă o modalitate uşoară de a trimite mesaje diferitelor grupuri de 

persoane.  
De exemplu, dacă se trimit foarte des mesaje echipei de vânzări, atunci se 

poate crea o listă de distribuţie numită Echipa de Vânzări, listă ce va conţine 
numele tuturor persoanelor din echipă.  
7.5.3.9 Redirecţionarea unui mesaj (forward). 

Pentru a trimite un mesaj mai departe altor persoane va trebui apăsat 
butonul Forward existent pe bara de instrumente a aplicaţiei.  
După ce s-au introdus adresele dorite în câmpurile To, Cc, Bcc se apasă 
butonul Send.  

7.5.4 Copierea, mutarea, ştergerea 
7.5.4.1 Copierea, mutarea, unui text într-un mesaj sau între alte mesaje active 
Folosirea combinaţiilor de taste va duce la efectele dorite: 
Ctrl + C 
Ctrl + V obţinem copierea textului marcat, într-o nouă locaţie; 
Ctrl + C 
Ctrl + X obţinem mutarea textului marcat, într-o nouă locaţie; 
7.5.4.2 Copierea unui mesaj dintr-o altă sursă într-un mesaj 
Ctrl + C 
Ctrl + V obţinem copierea textului marcat, din sursă în mesajul pe care-l avem de 
transmis; 
7.5.4.3 Ştergerea textului într-un mesaj 
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Se marcheză textul cu ajutorul mouse-lui, lansăm comanda Delete. 
7.5.4.4 Ştergerea unui fişier ataşat dintr-un mesaj care va fi trimis 

Ştergerea fişierelor ataşate se face cu comanda Clear  din meniul afişat la 
apăsarea butonului din dreapta al mouse-lui pe fişier. 
7.6 Managmentul mesajelor 
7.6.1 Tehnici  
7.6.1.1 Recunoaşterea unor tehnici de management al e-mail-ului ca de ex. 
crearea şi denumirea directoarelor, ştergerea mesajelor nesolicitate, utilizarea 
listelor de adrese 
7.6.2 Utilizarea Adress Book-ului 
7.6.2.1 Crearea unei noi liste de adrese / liste de distribuţie 

O listă de distribuţie este o listă de adrese de e-mail a diferitelor persoane. 
Oferă o modalitate uşoară de a trimite mesaje diferitelor grupuri de persoane. De 
exemplu, dacă se trimit foarte des mesaje echipei de PR, atunci se poate crea o 
listă de distribuţie numită Echipa PR, listă ce va conţine numele tuturor 
persoanelor din echipă.  

 
Se realizează apelând funcţia Address Book – Main Identity – din 

meniul File - opţiunea New Group. 
O modalitate mai rapidă de creare a unei liste de distribuţie este prin  

apăsarea butonului New, ce se află în bara de instrumente a aplicaţiei.  
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Apelarea acestei funcţii va deschide fereastra Properties.  
 

 

Se apasă butonul Select Members pentru a adauga adresele persoanelor din 
lista de distribuţie. Apăsarea butonului Select Members va deschide fereastra 
Select Members din care se aleg adresele persoanelor ce vor face parte din această 
listă de distribuţie. 
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7.6.2.2 Adăugarea unei adrese de e-mail într-o listă de adrese 

Apăsarea butonului New Contact va deschide fereastra Properties în care 
se vor introduce datele de contact ale persoanei, printre care şi numele şi adresa 
de e-mail a persoanei nou adăugate.  
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Acelaşi lucru se poate realiza cu ajutorul funcţiei Address Book din meniul 

Tools.  

 

 

Pentru a adăuga într-o listă de distribuţie o adresă existentă se va deschide 



Modulul 7 – Informaţie şi Comunicare 

Julien-Liviu Constantinescu 493

fereastra Address Book apoi în această fereastră se selectează lista dorită. 
În această fereastră se execută dublu clic pe lista dorită sau se alege opţiunea 

Properties din meniul apărut după ce s-a dat clic dreapta pe listă.  
Se va deschide fereastra de proprietăţi a listei selectate.  
Ştergerea unei adrese dintr-o listă se realizează apăsând butonul Remove 

după ce adresa respectivă a fost selectată.  

7.6.2.3 Ştergerea unei adrese de mail dintr-o listă de adrese 
Ştergerea unei adrese de mail dintr-o listă de adrese se face apăsând butonul 
Remove, după ce adresa a fost selectată . 
7.6.2.4 Actualizarea adress book din mesajele primite 
Actualizarea adress book din mesajele primite, se face prin apăsarea butonului din 
dreapta al mouse-lui pe fişier, la deschiderea casetei de dialog se lansează comanda 
Add sender to adress book  
7.6.3 Orgamizarea Mesajelor 
7.6.3.1 Căutarea unui mesaj după expeditor (sender), subiect, conţinut. 

Uneori este nevoie de un mesaj. Dacă numărul mesajelor este foarte mare, 
atunci localizarea mesajului poate fi dificilă.  

Pentru a face această operaţie se apelează funcţia Find din meniul Edit.  

 

În câmpul Message va trebui căutat un mesaj după expeditor.  
Când se caută un mesaj după expeditorul său, în câmpul From se introduce 

adresa dorită.  
7.6.3.2 Crearea unui nou folder pentru mesaje 
 Având activată caseta Folders - Local Folders – File – New –Folder. 
 În Folder name intruducem numele dorit. 
7.6.3.3 Mutarea mesajelor într-un nou folder de mesaje 
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 Mutarea mesajelor într-un nou folder de mesaje se face din caseta de dialog 
ce se deschide la apăsarea cu butonul din dreapta mouse-lui pe fişier,  Move to 
folder. 
 Din caseta de dialog Move  alegem folder-ul în care vrem să mutăm fişierul. 
7.6.3.4 Sortarea mesajelor după nume, după dată 
 Din bara de scule a casetei Inbox, se apasă pe Name şi se vor sorta fişierele 
ascendent sau descendent. 
 Idem Date. 
7.6.3.5 Ştergerea unui mesaj 

Se marchează mesajul şi se apasă comanda Delete,  din caseta de dialog ce 
se deschide la apăsarea cu butonul din dreapta mouse-lui pe fişier.  
7.6.3.6 Restaurarea unui mesaj din recipientul de mesaje şterse (mail bin). 

Recuperarea unui mesaj sterş  
Dacă s-a şters din greşeală un mesaj de care este nevoie, acesta se găseşte în 

directorul Deleted Items. 
Recuperarea mesajelor şterse se face selectând mesajul şi apoi ţinând apăsat 

butonul mouse-ului se trage mesajul în directorul dorit.  
7.3.6.7 Golirea recipientului de mesaje şterse 

Golirea coşului se realizează prin apăsarea butonului dreapta al mouse-ului, 
se alege comanda Empty Deleted Items Folder.  

Pe ecran apare o casetă de dialog care cere să se confirme sau să se infirme 
ştergerea.  
7.6.4 Pregătirea tipăririi 
7.6.4.1 Previzualizarea unui mesaj 

Se realizează cu funcţia Print Preview din meniul File. Se va deschide o 
fereastră în care se vede cum va arăta mesajul gata de imprimare.  

7.6.4.2 Alegerea opţiunilor de tipărire ca: întregul mesaj, conţinut selectat al 
unui mesaj, număr de copii, şi tipărirea. 

∗ Clic pe File şi selectăm comanda Print. 
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Pentru a imprima întregul mesaj:   
∗ În zona PageRange selectăm All.  
∗ Clic pe butonul Print. 

Pentru a imprima o parte din mesaj pe care-l avem preselectat:  
∗ PageRange clic pe Selection.  
∗ Clic pe butonul Print.  

NOTĂ: Această opţiune este valabilă doar în mesajelede tip HTML.  
Pentru a imprima un număr specificat de copii:  

∗ Number of copies se introduce numărul de copii dorit.  
∗ Clic pe butonul Print.  

Pentru a imprima un mesaj în fişier:  
∗ Clic pe Print to file.  
∗ Clic pe butonul Print.  
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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 window 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. 
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ALT+ESC Trecere prin itemurile deschise în ordinea lor. 
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 
deschide 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 butonului.

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

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

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

Natural keyboard shortcut-ri 

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 folder. 

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. 
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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 sfârsitul câmpului într–un câmp cu un singur 
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 nouă 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 si selectarea 

întregului câmp. Câmpul trebuie să fie selectat (text alb pe 
fundal negru) astfel încât combinaţiile de taste din acest tabel 
sa 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. 
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Selectează înregistrarea anterioară când este selectată o 
înregistrare. 

 
 

Selecteaza înregistrarea următoare când este selectată o 
înregistrare. 

Coloană 
Ctrl + Spacebar Comută selecţia în coloana curentă. 

 Selectează 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 
fii extinsă selecţia la cuvânt , apoi la câmp, apoi la 
inregistrare şi apoi la toate înregistrările. 

Shift + F8 Anulează ultima apăsare a tastei F8. 
Esc Anulează modul 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 operaţie Cut, Delete sau Paste. 

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

Inserează valoarea din acelaşi câmp a 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. 
 


