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Modulul 3. Subcapitolul 3.1 

Introducere 

Introducere 

Acest modul este dedicat prezentării celor mai comune tehnologii informatice, inclusiv 

hardware și software (mai ales din perspectiva sistemului de operare), cu scopul de a 

permite participanților să înțeleagă și să rezolve probleme legate de utilizarea 

computerului.  

Se dorește focusarea procesului de învățare pe aspectele generale ale tehnologiei, fără a se 

intra prea adânc în detaliile unei versiuni sau implementări date, deoarece aceste detalii 

sunt adesea variabile de la versiune la versiune, iar explorarea detaliilor ar face ca 

materialele să se afle înafara validității foarte repede.   

Ne vom concentra atenția asupra caracteristicilor generale ale computerelor și sistemelor 

de operare, deoarece acest lucru ne va permite să transmitem cunoștințe mult mai rezistente 

la diferite modificări de versiune.  

Totodată, trebuie avut în vedere faptul că, o persoană nu poate deveni pricepută în acest 

domeniu, decât dacă își propune să exploreze cât mai multe informații legate de subiect, în 

mod deosebit prin studiu individual. Programul asigură un ghid, o hartă, însă dezvoltarea 

abilităților și asimilarea de cunoștințe depinde de fiecare persoană în parte, în funcție de 

interesul manifestat pentru explorarea și valorificarea tuturor informațiilor primite!  
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Activități propuse a se desfășura în echipă 

E RÂNDUL TĂU! 

 

Activitatea 1. 

Utilizați motorul dumneavoastră de căutare online favorit și încercați să vă informați cu 

privire la evoluția în timp a computerelor. Ați putea utiliza cuvinte cheie 

precum:”istoricul computerelor”, precum și alte cuvinte pe care dumneavoastră le 

considerați potrivite.  

Timp: 15/20 minute 

Materiale: un computer care are conexiune la internet, câteva coli de hârtie, pix/ creion. 

Îndrumări:  

Încercați să răspundeți la următoarele întrebări, notând răspunsurile pe o bucată de hârtie:  

- Care a fost primul computer electronic programabil? 

- Cine au fost pionierii în acest domeniu. Britanicii sau americanii? (sau alții?) 

- Cine a fost primul programator de computere? 

- Cine a fost Von Neumann și care a fost contribuția sa în domeniu? 

- Există un francez notabil în acest domeniu? Ce a inventat?  

- De câte computere a previzionat Thomas Watson că va fi nevoie în lume? 

- De câtă memorie a considerat Bill Gates că va fi nevoie pentru computerele 

personale?  

 

Formulați alte 10 întrebări a căror răspunsuri le-ați identificat în timpul navigării pentru 

întrebările de mai sus (și notați și răspunsurile la acestea). O să avți nevoie de acestea 

pentru următoarea activitate.  

 

Verificați încrucișat răspunsurile și întrebările pe care le-ați formulat, împreună cu ceilalți 

membrii ai echipei.  
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Activitatea 2. 

E timpul întrebărilor! 

Materiale: întrebările și răspunsurile formulate la Activitatea 1. 

 

Îndrumări: 

Alegeți un moderator, care să fie neutru pentru ceilalți participanți, și lăsați-l să 

organizeze o competiție a întrebărilor. Fiecare dintre echipe va numerota cele 10 întrebări 

pe care le-a formulat anterior (Activitatea 1), iar moderatorul va menționa un număr 

aleator, precum și o echipă care să răspundă întrebării aferente numărului. Echipele vor 

încerca să răspundă întrebărilor aleatorii într-un timp limitat (de ex. 1 minut). Câștigă 

echipa care răspunde corect la cele mai multe întrebări, cu respectarea timpului alocat.  

 

 

  



   

 
Coding in prison as a valuable outside tool for employment” (Coding-Out) Project, 2018-1-ES01-KA204-050720. This 

publication reflects the views only of the author, and the Spanish National Agency Erasmus + and European Commission cannot be 

held responsible for any use which may be made of the information contained therein. 

 

7 

Modulul 3. Subcapitolul 3.2 

Computer personal 

Un tur rapid al computerului personal 

Există multe categorii de computere, însă cele personale merită o atenție deosebită. 

Primul așa-zis Computer Personal a fost IBM PC (Figura 1), și a fost lansat la începutul 

anilor 1980, în Statele Unite ale Americii.  

  

 
Figura 1 – Un computer  IBM, care arată monitorul, tastatura și unitatea centrală. 

 

Deși nu se poate observa în imaginea de mai sus, computerul IBM este rezultatul 

arhitecturii propuse de John Von Neumann (Figura 2). În Figura 1 putem vedea 

dispozitivul de intrare (tastatura), precum și dispozitivul de ieșire (ecranul sau monitorul), 

iar celelalte componente se află închise în carcasa computerului, împreună cu alte 

periferice, precum hard disk-urile (primul computer IBM a avut doar Floppy Disk – 

unitate pentru dischetă - și nu un Hard Disk Drive. 
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Figura 2 – Arhitectura unui computer, conform Von Neumann. 

 

Până în prezent, toate dispozitivele de calcul moderne urmăresc variații ale arhitecturii 

Von Neumann.  
 

În această arhitectură, există o unitate centrală (caseta verde în Figura 2), care cuprinde 

Unitatea Centrală de Procesare și Unitatea de Memorie Centrală. Toate componentele 

care se conectează la unitatea centrală a calculatorului se regăsesc sub denumirea de 

”periferice”.  
 

În Figura 2, putem observa atât dispozitive de intrare cât și dispozitive de ieșire, însă 

există și dispozitive de intrare/ iesire. Să acordăm atenție acestor dispozitive pentru o 

clipă.  
 

Dispozitivele de intrare sau perifericele de intrare, sunt toate acele componente care ne 

permit să transmitem date din exterior, spre/în computer, ca de ex. o tastatură sau un 

mouse.  
 

Dispozitivele de ieșire sau perifericele de iesire, sunt toate acele componente care pot fi 

utilizate de computer pentru a afișa date pentru utilizator, ca de ex. monitor sau 

imprimantă.   
 

Dacă dorim să stocăm date pe un hard drive sau stick USB, vom folosi dispozitive de 

intrare/ ieșire, ca urmare a faptului că acestea pot fi utilizate în ambele direcții, respectiv 

pentru introducerea datelor în calculator, dar și pentru stocarea datelor din calculator și 

utilizarea în exterior.   
 

Deși nu reiese din Figura 2, între fiecare periferic și computer există o componentă 

numită Interfață. O Interfață este o parte de hardware care știe să primească date de la 

calculator și să le trimită către periferice, sau în sens invers, să primească date de la 

periferic și să le trimită către calculator.  
 

O interfață poate fi, de asemenea, un dispozitiv de intrare/ ieșire, în cazuri foarte 

particulare, cum ar fi cazul unei Plăci de Interfață de Rețea. Placa de Interfață de Rețea 

Dispozitiv 
de intrare 

Dispozitiv 
de ieșire 

Unitate centrală de procesare 

Unitate centrală 

Unitate de memorie 

Unitate 

aritmetică/ logică 
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este atât o component periferică, cât și o interfață, dar adesea este denumită pur și simplu 

interfață.  

 

În ceea ce privește exteriorul, componentele unui computer pot fi adăpostite în diferite 

tipuri de carcase. Se pot găsi computere de tip Tower, desktop, laptop sau chiar computere 

portabile, asa cum sunt tabletele sau telefoanele smart.   

 

 

 
Figura 3 –carcasa unui computer, fără plăcile de acoperire. 

 

Carcasa unui computer nu este altceva decât o cutie (de regulă, construită din metal), care 

are o serie de caracteristici ce permit instalarea componentelor calculatorului. Carcasa 

unui computer găzduiește și sursa de alimentare a calculatorului și componentele acestuia. 

Figura 3 arată o carcasă goală pentru computer, cu sursa de alimentare.  

 

Aspecte importante privind menținerea securității PC-ului 

Componentele unui computer se pot încălzi în timpul utilizării, iar menținerea acestora la 

o temperature moderată reprezintă un aspect esențial pentru buna funcționare a 

computerului.  

 

Este extrem de important ca un computer să fie păstrat într-un mediu lipsit de praf. Acest 

lucru se datorează faptului că ventilatoarele instalate în interiorul carcasei computerului, 

care ajută la răcirea componentelor, vor atrage în timpul funcționării particule de praf. 
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Aceste particule se așează pe componente, cauzând supraîncălzirea, funcționarea 

deficitară sau chiar defectarea.      

 

Deasemenea, este important să păstrați computerul într-un mediu relativ uscat, deoarece 

umezeala poate provoca condens și implicit, poate duce la scurtcircuitarea unor 

componente electronice din interior.   

 

În conformitate cu aceste recomandări, regăsim mai jos, câteva bune practici care ar trebui 

respectate atunci când se utilizează un computer.  

 

1. Verificați dacă sursa de alimentare (priza) are tensiunea și împământarea 

adecvată. Existența unei infrastructuri electrice potrivite este extrem de 

importantă pentru: a) a împiedica utilizatorul să primească un șoc electric și b) 

prevenirea deteriorării componentelor ca urmare a unor anomalii sau paraziți la 

nivelul sursei de alimentare;   

 

2. Pe cât posibil, păstrați computerele în medii fără praf și umiditate;  

 

3. Nu așezați alimente sau băuturi în apropierea computerului. Mâncarea lasă 

firimituri care pot ajunge între tastele keyboard-ului și în senzorii mouse-ului, iar 

băuturile se pot vărsa peste computer, fapt care poate cauza defectarea; 

 

4. Efectuați periodic acțiuni de întreținere și curățare a ecranului și a tastaturii. Spre 

exemplu, folosiți un aspirator pentru îndepărtarea prafului de pe tastatură, iar 

pentru monitor, folosiți o cârpă curată. Verificați manualele redactate de 

producător pentru a vedea care sunt recomandările în relație cu întreținerea 

echipamentelor;  

 

5. Este important să fiți precauți atunci când realizați acțiuni de întreținere a 

computerului. Unele componente pot avea tensiune acumulată în interior, așadar 

nu efectuați niciodată operațiuni de întreținere în alt mod decât cel prevăzut în 

manualul de utilizare și fără a vă asigura că nu există niciun risc pentru 

dumneavoastră.    

 

6. Evitați să folosiți îmbrăcăminte care creează câmpuri electrostatice în corpul 

dumneavoastră. O simplă atingere cu degetul încărcat cu camp electrostatic a 

carcasei computerului poate fi suficientă pentru a deteriora o componentă mai 

sensibilă. Figura 4 prezintă o descărcare electrostatică care poate fi evitată dacă 

înainte de utilizarea computerului, atingeți orice bucată de metal.  

 

7. Atunci când realizați acțiuni de întreținere sau reparații a computerului, vă rugăm 

să vă asigurați că toate componentele cu care lucrați sunt deconectate de la sursa 

de alimentare și nu doar oprite – indicat este să scoateți cablul de alimentare din 

priză.  

 

8. În cele din urmă, se recomandă să vă păstrați mâinile curate atunci când folosiți 

tastatura și evitați să atingeți ecranul cu degetele. 
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Figura 4 – o descărcare electrostatică între un vârf încărcat și o placă de computer . 

 

Câteva recomandări suplimentare pentru prevenirea descărcărilor electrostatice: 

▪ Păstrați toate componentele în pungi antistatice până la momentul instalării; 

▪ Utilizați bancuri de lucru cu împământare; 

▪ Utilizați covoare cu împământare în zonele de lucru; 

▪ Înlăturați inele, brățări și coliere atunci când lucrați în interiorul computerelor; 

▪ Folosiți brățări antistatice atunci când lucrați în interiorul unui computer (Figura 5). 

 
Figura 5 – Utilizarea unei brățări antistatice în timpul înlocuirii unor componente  

 

 

 



   

 

Activități suplimentare 

E RÂNDUL TĂU! 

Activitatea 1. 

Se întâmplă lucruri stranii… 

Materiale: un computer conectat la internet. 

 

Îndrumări: 

Există rapoarte privind diferite obiecte și lucruri ciudate (inclusiv animale) care au fost 

găsite în interiorul unui computer. Hai să ne distrăm și să aflăm mai multe despre aceste 

situații!  

Utilizați motorul de căutare pe care îl doriți și menționați la cuvinte cheie, sintagma: 

”lucruri stranii găsite într-un computer”. Ați găsit fotografii cu un șoarece, un șarpe sau 

o broască? Mai căutați ….   

 

  



   

 

Modulul 3. Subcapitolul 3.3 

Interiorul computerului: asamblare, dezasamblare și întreținere 

 

Ce putem găsi în interiorul unui computer? 

După cum am putut observa în secțiunea anterioară, în interiorul carcasei unui computer 

se găsesc o serie de componente.  

In general, pot fi identificate trei categorii principale de componente: 

a) Placa de bază, care cuprinde microprocesorul, memoria RAM și sloturile pentru 

plăcile de expansiune/ sloturi care găzduiesc interfața și interfața (printre altele);  

b) Driverele externe și perifericele care pot fi găzduite în interiorul unității centrale, 

așa cum sunt unitățile de disc, unitățile optice și așa mai departe; 

c) Și în cele din urmă, sursa de alimentare. 

 

Toate aceste componente trebuie să fie accesibile atunci când capacele carcasei sunt 

îndepărtate – unele carcase au un singur capac, altele au câte două. Așadar, hai să 

începem! 

 

Ce se află în interiorul unei carcase a computerului 
 

Pentru a realiza reparații la un computer, veți avea nevoie de u rmătoarele instrumente/ 

unelte: 

- Ochelari de protecție 

- Brățară antistatică 

- Șurubelniță Phillips  

- Șurubelniță cu cap plat  

- Cutie de aer comprimat  

- Covor antistatic 

- Șurubelniță Torx 

- Șurubelniță hexagonală  

- Adaptor de biți 

- Tub termocontractibil  

- Cabluri 

- Organizator de componente 

- Cutii pentru depozitarea unor părți componente ale PC-ului 

- Pungi antistatice pentru componentele electronice 

 

 



   

 

 

Îndepărtarea capacelor de pe carcasa computerului poate reprezenta o 

acțiune periculoasă iar probabilitatea producerii unor accidente este 

crescută. Vă rugăm să vă luați toate măsurile de precauție necesare, 

astfel încât să evitați să vă tăiați în muchiile metalice ale capacelor și 

carcasei.   

 

Există diferite tipuri de surse de alimentare. Figura 6 prezintă o imagine a unei surse de 

alimentare și a cablurilor aferente. Sursa de alimentare asigură diferite niveluri de 

tensiune pentru alimentarea plăcii principale a computerului și a componentelor interne, 

de obicei 3,3V, 5V și 12 V, aceastea fiind utilizate ulterior pentru alimentarea unor 

motoare, ca de exemplu ventilatoare sau unități optice. Deși sursa de alimentare nu 

furnizează energie care să vă poată răni, în interiorul sursei de alimentare există 

componente precum condensatoarele, care pot acumula tensiuni (voltaj) foarte mari. 

Sursele de alimentare deteriorate sau defecte nu sunt, de obicei, reparabile de către 

personalul IT, așadar în situația unor defecțiuni este recomandat să fie înlocuite cu 

echipamente funcționale.  

 

Mai jos sunt enumerate formatele obișnuite de alimentare   

• Tehnologie Avansată (Advanced Technology - AT) – sursă de alimentare 

originală pentru sisteme informatice vechi  

• AT Extended (ATX) – versiune actualizată a AT 

• ATX12V – cea mai comună sursă de alimentare de pe piața actuală 

• EPS12V – conceput inițial pentru servere de rețea, dar este acum utilizat în mod 

obișnuit la modelele de desktop high-end. 

 

 

Figura 6 – Imagini ale unei surse de alimentare și a cablurilor obișnuite de alimentare. 

 

 



   

 

 

Placa de bază este componenta care găzduiește microprocesorul, memoria (atât memoria 

RAM cât și memoria ROM), unele interfețe standard (cum ar fi: conexiunea la tastatură, 

video, mouse și, de regulă, la unele porturi USB) și sloturi de extensie care pot găzdui 

alte interfețe de completare pe care am putea dori să le adăugăm la computer.  

O placă de bază poate arăta ca cea prezentată în Figura 7. De regulă, o placă de bază nu 

poate fi reparată, iar în situația unei defecțiuni, se recomandă înlocuirea acesteia cu una 

nouă.  

 

 

Figura 7 – Imaginea unei plăci de bază cu principalele zone funcționale. 

 

 

Componentele principale de pe o placă de bază includ:   

• Unitatea Centrală de Procesare (CPU) 

• Memorie cu acces aleator (RAM)  

• Sloturi de extensie  

• Chipset 

• Sistem de bază intrare/ ieșire (BIOS) și cipuri Unified Extensible 

Firmware Interface (UEFI) 

• Conectori SATA 

• Conector intern USB. 

 

 



   

 

Unitatea Centrală de Procesare (CPU), denumită deseori microprocesor sau µP, este 

responsabilă pentru executarea programelor. Unitatea Centrală de Procesare este, de 

obicei, găzduită de placa de bază și este acoperită de un ventilator și radiator, pentru a 

evita suprasolicitarea. Figura 8 afișează imagini ale pinilor de conectare a procesorului și 

a soclului procesorului din unitatea centrală.   

 

Figura 8 – Imagine ale unei Unități Centrale de Procesare și sursă de alimentare. 

 

 

Atunci când funcționează, procesorul se încălzește extrem de tare și 

poate provoca arsuri dacă este atins. Astfel, înainte de remedierea unor 

defecțiuni, după deconectarea de la sursa de alimentare, asigurati-vă că 

a trecut suficient timp pentru ca procesorul să se răcească și abia apoi să 

interveniți.   

Una dintre componentele principale, conectate la placa de bază, este memoria sistemului. 

Defapt, după cum se poate observa în Figura 7, placa de bază are prize pentru găzduirea 

cipurilor de memorie RAM, și are, de asemenea, memoria ROM conectată direct la placa 

principală.  

Memoria cu acces aleator (RAM) este sistemul de stocare temporară a datelor și 

programelor ce sunt accesate de către Unitatea Centrală de Procesare. Memoria RAM este 

una volatilă.  

Adăugarea mai multor RAM într-un computer, îmbunătățește performanța sistemului. Cu 

toate acestea, dimensiunea maximă a memoriei RAM ce poate fi instalată, este limitată 

de placa de bază.  

 

Figura 9 – Imagine a două module RAM. 

 

 



   

 

În sloturile de expansiune, putem conecta interfețe suplimentare. Acestea ne permit să ne 

conectăm la periferice specifice și, prin urmare, să extindem funcționalitatea unui 

computer.  Figura 10 prezintă imagini cu patru carduri de interfață diferite.  

 

 

Figura 10 – Imagini cu patru carduri de interfață diferite. 

 

Sloturile de expansiune pot avea diferite formate. Cele mai comune dintre acestea include 

următoarele formate:  

- Componentă interconectabilă periferică (PCI) 

- Mini-PCI 

- PCI eXtended (PCI-X) 

- PCI Express (PCIe) 

- Riser card 

- Port grafic accelerat (AGP). 

 

În cele din urmă, în interiorul unei carcase pentru PC puteți găsi hard drive-uri, drive-uri 

pentru citirea și inscripționarea de CD sau DVD, precum și alte tipuri de dispozitive de 

stocare a datelor. Aceste dispozitive sunt, defapt, periferice, dar se găsesc în carcasa 

computerului pentru comoditatea utilizării. Figura 11 prezintă patru tipuri de drivere/ 

unități, care se găsesc de obicei, în locașurile situate în partea din față a carcasei PC-ului.  

Unele drivere/ unități au suporturi ce pot fi separate de restul unui ansamblu (precum 

drive-uri pentru citirea și inscripționarea unui CD, DVD, floppy disk), iar altele au 

suporturi media fixe, așa cum sunt hard drive-urile SSD (Solid State Drive).  



   

 

 

Figura 11 – Imagini a patru unități de stocare diferite. 

Unitățile de stocare diferite au niveluri diferite de viteză, în concordanță nu doar cu viteza 

respectivei interfețe, ci și cu natura dispozitivului de stocare a datelor.  

 

Hard drive-urile conțin una sau mai multe plăci, pe suprafața cărora putem înregistra și 

citi date.  
 

 

Figura 12 – Imagini cu hard drive-uri de diferite dimensiuni. 

La fel ca în cazul altor componente, hard drive-urile nu sunt, de regulă, reparabile și o 

data ce se defectează, doar un technician specializat poate încerca să recupereze datele 

stocate în acel hard-drive.    



   

 

În general, toate componentele care au piese mobile au o durată de viață limitată, iar în 

cazul hard drive-urilor, durata lor previzionată de viață, poate fi identificată în fișa de 

specificații.  

 

Mai des întâlnite în zilele noastre, și mult mai rapide decât hard drive-urile, sunt SSD-

urile (Solid State Drives). În acest tip de dispozitive, datele sunt stocate în cipuri de 

memorie, în mod similar memoriei RAM, cu excepția faptului că în acest caz, conținutul 

memoriei nu se pierde atunci când nu este alimentat cu energie electrică. Figura 13 

prezintă trei formate diferite ale SSD – urilor.  

 

 

Figura 13 – Imagini cu trei formate diferite ale SSD – urilor. 

Unitățile SSD stochează datele ca încărcături electrice în memoria flash semiconductoare. 

Acest lucru face ca SSD-urile să fie mult mai rapide decât HDD-urile magnetice. SSD-

urile nu au părți mobile, nu fac zgomot, sunt mai eficiente din punct de vedere energetic 

și produc mai puțină căldură decât HDD-urile.  

 

SSD-urile se prezintă în trei factori de formă: 

- Factorul de formă al unității de disc – similar cu un HDD 

- Carduri de extensie – se conectează direct la placa de bază și se montează în 

carcasa computerului, la fel ca alte carduri de extensie  

- Module mSata sau M.2 – aceste pachete pot utiliza prize speciale. M.2 reprezintă 

un standard pentru cardurile de extensie ale unui computer.  

 



   

 

 

Unitățile optice sunt dispozitive mobile de stocare media, care utilizează lasere pentru a 

citi și scrie date pe suport optic. Acestea au fost dezvoltate să depășească limitările 

capacității de stocare a suporturilor magnetice mobile, așa cum sunt dischetele (floppy 

discs).  

 

Există trei tipuri de unități optice:  

- Compact Disc (CD) - audio și date 

- Disc versatil digital (DVD) – video și date digitale 

- Blu-ray Disc (BD) – video și date digitale HD. 

 

Tabelul 1 – Tipuri și capacități de suport optic. 

 

 

Conexiunile externe sunt, de asemenea, foarte importante. Un port video ne permite să 

conectăm un monitor la un computer, utilizând un cablu. Există diferite tipuri de porturi 

și cabluri video, incluzând:  

- Interfață vizuală difitală (DVI) 

- DisplayPort 

- Înterfață multimedia de înaltă definiție (HDMI) 

- Thunderbolt 1 sau 2 

- Thunderbolt 3 sau USB-C 

- Martice grafică video (VGA)  

- Radio Corporation of America (RCA). 

 



   

 

 

Figure 14 – Pictures of different video port connectors. 

 

Alte periferice, așa cum este tastatura, utilizează diferite formate de conectori. Figura 15 

prezintă alte porturi care pot fi găsite într-un computer:  

- Sistem personal 2 (PS/2)  

- Port audio și pentru jocuri  

- Rețea 

- Atașament serial AT (SATA)  

- Unitate integrate electronica (IDE)  

- Magistrală de date serial universală (USB). 

 

 

  

Figura 15 – Imagini ale diferitelor tipuri de conectori. 

 

Deasemenea, puteți utiliza convertori sau adaptori pentru a realiza trecereea de la un 

format de conexiune la altul. Printre adaptoarele obișnuite, se numără DVI în VGA sau 

DVI în adaptor video HDMI 

 

 



   

 

 

Dezasamblarea unui PC 
 

Majoritatea PC-urilor pot fi dezasamblate pentru asigurarea serviciilor de întreținere sau 

reparații, cu utilizarea unor unelte obișnuite, precum o șurubelniță Philips. Există însă și 

unele PC-uri care pot necesita unelte specifice, datorită formatului special al capetelor de 

șurub.   

 

Înainte de a începe dezasamblarea unui PC, trebuie să vă asigurați că, accesând 

componentele din interiorul carcasei, nu încălcați mențiunile privind garanția produsului, 

deoarece uneori, producătorii interzic în mod explicit unor terți să realizeze acțiuni de 

întreținere sau reparații pentru unităților lor.  

 

După ce v-ați asigurat de respectarea mențiunilor de mai sus și după luarea tuturor 

măsurilor de prevenție pentru siguranța personală și a echipamentelor, pentru 

dezasamblarea PC-ului va trebui să:   

 

1. Opriți și deconectați sursa de alimentare a carcasei computerului și a perifericelor;  

2. Deconectați toate perifericele, inclusiv mouse, tastatură, USB, imprimantă, 

monitor și așa mai departe;  

3. Îndepărtați șurubele cu care este prinsă carcasa, folosind instrumente adecvate;  

a. În acest moment este probabil o idee bună să faceți o fotografie a 

sistemului, astfel încât să puteți reasambla toate componentele în mod 

corespunzător, și de asemenea să vă documenteze procedura; 

4. Îndepărtați cablurile de alimentare și de date SATA; 

5. Îndepărtați unitatea de disc (hard drive); 

6. Îndepărtați unitatea optică; 

7. Îndepărtați cardurile de adaptare; 

8. Îndepărtați conexiunile la sursa de alimentare a ventilatoareleor (dacă ele există), 

precum și la placa de bază; 

9. Scoateți sursa de alimentare; 

10. Îndepărtați conectorii panoului frontal (documentați conexiunea inițială în cel mai 

mic detaliu, deoarece acestea pot fi greu de reconectat!);  

11. Îndepărtați memoria RAM; 

12. Îndepărtați placa de bază (pentru acest lucru poate fi necesar să scoateți câteva 

șuruburi care conectează placa de bază la carcasă). 

 

Un sfat pentru acest proces: documentați totul cât mai bine și faceți fotografii. Folosiți-

vă de propriul carnet de notițe sau de o aplicație mobilă, pentru a înregistra tot ceea ce 

faceți. Fotografiile sunt de folos deoarce, uneori, va trebui să puteți face dovada privind 

starea echipamentului la momentul la care l-ați primit. În alte ocazii va trebui să vă 

amintiți numerele de serie ale componentelor care au fost instalate.  

 

ÎNAINTE să începeți să manevrați componentele din interiorul unui computer, amintiți-vă:  

- Există posibilitatea ca unele componente din interiorul carcasei PC-ului să aibă, 

în continuare o tensiune ridicată – așă că vă rugăm să acordați o atenție deosebită 

măsurilor de siguranță;  

- Îndepărtați toate bijuteriile persoanele (inele, brățări, coliere, etc.) și folosiți 

întotdeauna o brățară antistatică, așa cum este prezentat în Figura 5. 

 



   

 

Întreținerea componentelor  
Majoritatea componentelor din interiorul carcasei unui computer nu sunt reparabile, decât 

de către companii specializate în mentenanța computerelor. Acest lucru se datorează atât 

complexității componentelor electronice, cât și pentru că înlocuirea unor componente 

este, de regulă, mai puțin costisitoare decât repararea acestora. Există unele excepții, în 

special în cazul în care trebuie să accesați date stocate pe un hard drive care nu 

funcționează corespunzător. În acest caz, va trebui să contactați o firmă specializată și 

probabil să solicitați un buget de reparații.  

 

Totodată, prețul componentelor tinde să varieze cu o marjă mare, de la o marcă la alta.  

 

Pentru buna întreținere a unui computer, poate fi necesar să:   

1. Definiți ceea ce vreți să faceți cu PC-ul înainte de a îl deschide; - sau -  

2. Deschideți carcasa pentru diagnosticarea unor defecțiuni sau pentru a efectua 

acțiuni de întreținere (ex. curățarea componentelor). 

 

După îndepărtarea și înlocuirea componentelor care funcționează defectuos, va trebui să 

vă asigurați că aruncați componentele vechi într-un mod responsabil, în așa fel încât să se 

respecte normele sociale și de mediu. Furnizorul dumneavoastră de componente vă va 

îndruma referitor la cel mai eficient mod pentru a face acest lucru.  

 

Efectuarea unor acțiuni de întreținere preventive, ajută la reducerea timpilor morți și la 

prelungirea duratei de viață a componentelor PC-ului.  

 

Doi factori ar trebui să sprijine elaborarea unui plan pentru întreținerea PC-ului:  

1. Locația și mediul computerului – mediile dificile vor face ca PC-ul șă necesite 

acțiuni preventive de întreținere frecvente; 

2. Utilizarea computerului – computerele care sunt utilizate în mod intensiv, ca de 

ex. de către studenți, vor necesita mai multe acțiuni de mentenanță și actualizări 

de software decât alte computere.  

 

În ceea ce privește mentenanța sistemelor hardware, sunt două elemente care trebuie 

verificate: 

1. Acumularea de praf în orificiile de aerisire a carcasei și în interiorul carcasei, în 

ventilatoarele de răcire și în disipatoarele metalice de răcire;  

2. Condițiile sursei de alimentare. 

 

Pentru a verificarea acestora, probabil că veți avea nevoie de o cârpă care nu lasă scame, 

un aspirator și, în cele din urmă, o cutie de aer comprimat. Dacă masa termică aplicată 

deasupra procesorului prezintă semen de uscare, va trebui, de asemenea, să: îndepărtați 

ventilatorul de răcire din partea superioară a procesorului, să curățați suprafața 

procesorului și să aplicați, din nou, o masa de disipare termică.  

 

În unele sisteme veți găsi ventilatoare și radiatoare de disipare în alte componente, cum 

ar fi, de exemplu interfețe grafice puternice. Vă rugăm să le verificați și pe acestea.  

 

Referitor la mentenanța software-ului, va trebui să vă asigurați că software-ul instalat 

reprezintă versiunea utilizată în cadrul organizației în care este utilizat PC-ul.  

 



   

 

Respectați politicile organizației atunci când instalați actualizări de securitate ale 

sistemului de operare și ale programului.  

 

Creați un program de întreținere software în cadrul căruia să: 

• Revizuiți și instalați actualizările corespunzătoare de securitate, software și 

drivere; 

• Actualizați fișierele de definire a virușilor și scanați pentru identificarea de 

viruși și programe spion (spyware); 

• Eliminați programele nedorite sau cele pe care nu le utilizați;  

• Scanați hard drive-urile pentru erori și defragmentați-le. 

 

Țineți evidența operațiunilor pe care le efectuați și absolut întotdeauna să păstrați o copie 

de rezervă a datelor dumneavoastră.  

 

Depanarea 
 

Depanarea necesită o abordare organizată și logică a problemelor legate de PC sau alte 

componente. Reprezintă o sarcină care necesită cunoștințe detaliate și la care specialistul 

devine mai bun în timp, odată cu experiența.  

 

Îninte de începerea acțiunilor de depanare, urmați întotdeauna măsurile de precauție 

necesare pentru protejarea datelor de pe un PC, și sugerați și clienților/ prietenilor, să 

păstreze o copie de siguranță a datelor.  

 

Procesul depanării poate parcurge următorii pași:  

 

1. Analiza și identificarea problemei 

2. Stabilirea unei ipoteze pentru o cauză probabilă  

3. Testați ipoteza pentru a vă valida analiza  

4. Stabiliți un plan de acțiune și implementați soluția  

5. Verificați dacă sistemul este din nou, complet functional  

6. Implementați măsuri de prevenție  

7. Documentați întregul proces în fișierele dvs. (inclusiv imagini). 

 

Depanarea poate fi un proces complicat, dacă vă confruntați cu două probleme care 

interacționează între ele. Dacă nu reușiți să identificați problema, puteți urma acești pași 

suplimentari:  

 

Dacă problema pare să fie de natură hardware: 

1. Verificați condițiile de mediu: sursa de alimentare, umiditate, temperatură, praf, 

masa electrică, etc.  

2. Testați componentele sistemului pe care le suspectați a fi defecte într-un ansamblu 

funcțional (un sistem de testare a bancului de lucru) – acesta este testul 

componentelor suspecte 

3. sau – testați fiecare dintre componentele despre care știți că funcționează bine într-

un sistem – acesta este testul componentei nesuspecte.  

 

 

 

 



   

 

Dacă problema pare să fie de natură software: 

1. porniți sistemul și faceți o copie de rezervă a datelor utilizatorului  

2. rulați aplicațiile software de testare adecvate, precum antivirus sau alte aplicații 

de diagnosticare  

3. eliminați aplicațiile pe care le suspectați a funcționa defectuos și actualizați-le 

dacă acest lucru este posibil  

4. dacă orice altă încercare eșuează, porniți sistemul în Modul de Sigurața (Safe 

Mode; fiecare sistem de operare vă permite să faceți acest lucru) și repetați pașii  

1, 2 și 3. 

 

Dacă problema pare să fie atât de natură software, cât și hardware: 

1. faceți o copie de rezervă (backup) a datelor utilizatorului  

2. înlocuiți componentele care funcționează defectuos  

3. dacă este necesar, actualizați driverele de interfață și aplicațiile la ultimele 

versiuni, pe un nou hard drive. 

 

Așa cum am menționat anterior, experiența reprezintă cheia pentru realizarea unei 

depanări de success, acest lucru se datorează faptului că erorile și defecțiunile nu sunt 

constante, dar, în schimb puteți identifica o defecțiune intermitentă.   

 

Acest lucru se poate datora următoarelor situații:  

a) dificultăți privind sursa de alimentare sau alte condiții de mediu 

b) componente care se defectează intermitent, de obicei fiind ventilatoarele sau hard 

drive-uri, care pot provoca supraîncălzirea unității centrale sau a altor 

componente, precum și defectarea software 

c) cabluri slăbite sau care au conexiuni întrerupte  

d) șuruburi strânse insuficient sau alte obicte străine pe care le puteți găsi in interiorul 

carcasei computerului  

e) probleme cu câmpurile electromagnetice generate de alte mașini (de regulă, în 

medii industriale) 

f) exemplele pot continua… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

 

Depanarea versiunea 2 
 

Fiecare pas al procesului de întreținere/ depanare, trebuie documentat.  

 

În procesul de analiză și identificare a problemei, Tabelul 2 vă poate fi de folos. S-ar putea 

să doriți să adăugați și alte câmpuri la acest tabel, astfel încât să aveți un jurnal de recepție 

complet. Deasemenea, vă recomandăm să imprimați o versiune inițială a acestui jurnal de 

recepție și să faceți un duplicat pe care clientul dumneavoastră îl poate semna și pe care 

vă recomandăm să îl păstrați.  

 
Tabelul 2 – Recepția sistemului. 

Consemnarea recepției unui sistem   

Informații despre client • Numele firmei 

• Persoana de contact 

• Adresa 

• Date de contact (telefon, email …) 

Informații de la client  • Data și ora la care sistemul a fost receptionat 

pentru lucrări de întreținere  

• Persoana care a făcut recepția sistemului 

pentru mentenanță  

• Ce probleme a semnalat clientul (de ce este 

acest sistem în întreținere)   

• Ce dorește clientul? (doar un raport de 

întreținere/ defecțiune, un buget de reparații, 

un buget pentru reparații urgente, etc. )  

• Ce termen pentru efectuarea reparațiilor/ 

întreținerii are clientul? (data/ timp preconizat) 

Configurarea și datele 

sistemului  
• Producătorul și modelul (inventar complet al 

tuturor componentelor, perifericelor, cablurilor 

și așa mai departe care au fost furnizate de 

client)   

• Sistemul de operare și aplicațiile instalate  

• Configurări de rețea  

• Alte note (au fost salvate datele? De către 

cine? Poate fi formatat sistemul?) 

Starea sistemului • Înregistrați și raportați anomaliile vizibile din 

sistem (faceți fotografii) 

Date privind întreținerea 

internă  
• Alocați un număr unic de întreținere și notați 

acest număr pe etichetele adezive pentru a 

identifica cu ușurință, fiecare dintre 

componentele livrate de client pentru 

mentenanță 

• Cine realizează mentenanța acestui system? 

(înregistrați numele tehnicianului) 

Înregistrarea procedurii  • Înregistrați fiecare pas pe care l-ați făcut și 

timpul pe care l-ați consumat  

• Înregistrați mesajele de eroare pe care sistemul 

le transmite la momentul pornirii, inclusive 



   

 

sencvențe sonore, iluminarea ledurilor și așa 

mai departe  

• Dacă este posibil, înregistrați configurația 

BIOS-ului 

 

Când livrați sistemul către client, fiți pregătiți să:  

a) Discutați problema și soluția identificată pentru problemă, și să oferiți sfaturi 

pentru a preveni apariția altor probleme  

b) Solicitați clientului să verifice dacă sistemul este OK acum  

c) Puneți la dispoziția clientului, raportul scris (și, eventual, cereți-i clientului să ia 

la cunoștință conținutul acestuia, prin semnarea copiei raportului ce va rămâne la 

dvs.) 

d) Facturați lucrările realizate într-un mod corect și transparent.  

 

Asigurați-vă că păstrați propriile note personale. Frecvent, problemele de sistem sunt 

recurente, iar notițele vă vor ajuta să știți cum ați abordat problema în situații anterioare.  

 

În cele din urmă, vă rugăm să vă asigurați că puteți întradevăr să păstrați componentele 

pe care le aveți la îndemână. Exită diferite categorii de componente ce nu sunt reparabile, 

ca de exemplu: plăcile de interfață, hard drive-urile și uneori laptopurile. Unii producători 

au o politică de anulare a garanției dacă mentenanța sistemului este realizată de către alți 

tehnicieni decât cei care fac parte din echipa lor. Asigurați-vă că sunteți calificat și 

autorizat să efectuați orice operațiune din cele pe care trebuie să le faceți.  

 

Răspunsuri la întrebări 
 

O parte importantă a procesului de analiză și identificare a problemei o reprezintă 

capacitatea de a adresa clienților întrebări relevante. Tabel 3 vă poate fi de folos pentru 

inițierea unei conversații în scopul adresării de întrebări relevante clienților. Deasemenea, 

este important să rețineți faptul că interacțiunea cu clientul reprezintă o strategie 

importantă, nu doar pentru a vă ajuta să descoperiți problema sistemului, ci și pentru 

construirea relației dintre client și technician. Analizați scenariile posibile și costurile 

estimative, aspecte positive și negative pentru fiecare scenariu menționat. Clientul are 

nevoie să fie informat în prealabil, privind costurile fiecărui potential scenariu, precum și 

care sunt beneficiile și limitările sale.  

 
Tabel 3 – Răspunsuri la întrebări. 

Identificarea problemei  

Întrebări deschise • Ce probleme întâmpinați cu laptopul dvs.?  

• Ce software ați instalat recent? 

• Când au început să apară problemele? 

• Ce făceați la momentul la care ați sesizat 

pentru prima data problema?  

• Ce mesaje de eroare/ procese ați observant?  

• Există posibilitatea ca cineva să fi utilizat 

sistemul fără ca dvs. să știți?  

Întrebări închise • Sistemul este în perioada de garanție?  

• (dacă este un laptop) Laptopul folosea bateria 

proprie sau o sursă de alimentare obișnuită 



   

 

• Ați mai întâmpinat această problemă până 

acum? Dacă răspunsul este da, în ce 

împrejurări? 

 

Resurse suplimentare  
 

Un technician cu bune abilități, va aduna o serie de instrumente cu care preferă să lucreze, 

dar și site-uri web de referință. Includerea în diferite comunități care abordează tematica 

mentenanței și a reparațiilor de sisteme, vă poate fi de folos. Puteți găsi aceste comunități 

în Reddit, Quora, forumuri de marcă și altele.  

 

Înainte de a începe să gestionați un sistem, s-ar putea să vă fie util să căutați forumuri 

online, în care se discută despre situații similare cu cea cu care vă confruntați dvs. Spre 

exemplu, există erori care sunt specifice pentru anumite modele, iar acestea sunt, de 

regulă, bine descrise pe internet.  

 

 

 

 

Imprimante 

Imprimantele reprezintă un tip specific de periferice care, datorită multitudinii de piese 

aflate în mișcare și datorită faptului că utilizează consumabile precum cerneală/ toner/ 

panglică, sunt predispuse la acțiuni de mentenanță mai dificile.  

 

Există diferite tipuri de tehnologii de imprimare.   

 

Spre exemplu, imprimantele termice rapide și silențioase găsite în magazinele de 

proximitate, vor utiliza un tip special de hârtie termică, care nu necesită cartușe de 

cerneală sau toner. Imprimanta are un cap de imprimare termică care se încălzește și care 

determină ca, la punctul de contact, hârtia să se închidă la culoare (de regulă se 

înnegrește). Hârtia este acoperită cu un strat chimic termosensibil, care este responsabil 

pentru acest tip de comportament. Întreținerea acestor imprimante nu este un proces 

extrem de complex. Deseori, este suficientă curățarea carcasei hârtiei și a capului 

imprimantei, însă este recomandat să consultați și manualul imprimantei pentru detaliile 

specific de întreținere. Cea mai frecventă defecțiune o reprezintă arderea părților capului 

de imprimare. În această situație, poate fi necesară înlocuirea componentei defecte, dar 

nu înainte de a evalua costurile înlocuirii imprimantei cu una nouă.  

 

Imprimantele cu jet de cerneală sunt întâlnite frecvent, nu doar în mediile profesionale, 

ci și în birourile mici, inclusiv cele amenajate acasă. Imprimantele cu jet de cerneală au, 

în principal, două tipuri de configurații. Una dintre ele este cea în care capul de imprimare 

este înlocuibil, datorită faptului că acesta este integrat cartușului de cerneală. Iar celalat 

tip de configurare este cel în care capul de imprimare nu poate fi înlocuit și doar cartușul 

de cerneală este o componentă înlocuibilă.  

 

În ambele cazuri, vă puteți trezi cu capetele de imprimare blocate de cerneală uscată. 

Fiecare model de imprimantă are propria procedură pentru curățarea capetelor de 

imprimare, procedură care este descrisă în manualul imprimantei.  



   

 

 

În plus, poate fi necesar să aliniați fiecare piesă neagră sau color, utilizând aceeași 

procedură specifică tipului de imprimantă.  

 

O altă defecțiune frecvent întâlnită în rândul imprimantelor cu jet de cerneală, este 

produsă de utilizarea uni tip de hârtie autocolantă necorespunzătoare, care se pot prinde 

în mecanismele de alimentare cu hârtie a imprimantei. În acest caz, puteți deschide cu 

atenție imprimanta și să încercați să îndepărtați hârtia din mecanisme. O pereche de clești 

cu vârfuri fine vă poate fi de folos. Deasemenea, un încălzitor de aer (chiar și un uscător 

de păr) poate ajuta la creșterea maleabilității adezivului din autocolante.  

 

Această problemă o puteți regăsi și la alte imprimante. Astfel, puteți sfătui utilizatorul: 

1)să utilizeze doar hârtie adecvată copiatorului și 2) să utilizeze alimentatorul de hârtie 

recomandat pentru tipul de hârtie folosit, de regulă cel care are o cale de alimentare liniară 

(mai puțin ondulată).  

 

Imprimantele laser prezintă, de regulă, un set diferit de probleme, care se află în relație 

cu utilizarea incorectă a tonerului. Uneori, cartușele de toner defecte își varsă conținutul 

în interiorul imprimantei, iar acesta ar trebui îndepărtat utilizând, fie aer comprimat – iar 

această operațiune ar trebui realizată în exterior, fie utilizând un aspirator. Aerul 

comprimat este mult mai eficient.  

 

În plus, celor mai multe imprimante laser trebuie să li se înlocuiască tamburul de imagine 

din când în când. O altă componentă care poate prezenta semne de uzură este cea de topire 

a tonerului.   

 

Unele dintre aceste componente sunt prea scumpe pentru a fi înlocuite, de regulă, fiind 

mai ieftin să cumpărați o imprimantă nouă – iar acest lucru are mai puțin sens din punct 

de vedere ecologic, însă acest lucru depinde de politica producătorului. Este important să 

vă asigurați că ați evaluat costurile legate de fiecare scenariu în parte, astfel încât să luați 

cea mai bună decizie pentru clientul dumneavoastră.  

 

Alte categorii de imprimante, unele din categorii mai vechi, care utilizează tehnologii de 

impact (ex. imprimare matrix), și altele din categorii mai noi, așa cum sunt imprimantele 

3D, vor avea nevoie de diferite tipuri de strategii de mentenanță. Ar trebui să consultați 

manualul imprimantei pentru a verifica recomandările producătorului.  

 

Instalarea imprimantei 
 

Imprimantele pot fi conectate direct la un computer, sau pot fi instalate în cadrul unei 

rețele, situație în care o să aveți nevoie de câteva informații pentru a reuși instalarea.  

 

Instalarea unei imprimante locale este adesea o sarcină foarte simplă. Majoritatea 

sistemelor de operare vor negocia cu imprimanta pentru identificarea mărcii și a 

modelului, continuând cu instalarea diverului cel mai potrivit.  

 

Totuși, această procedură poate fi uneori complicată. Manualul imprimantei cuprinde, de 

regulă, informațiile necesare care vă pot fi de folos în această procedură, și este important 

să-l parcurgeți chiar înainte de a despacheta copiatorul.  

 



   

 

O notă secundară privind despachetarea unei imprimante: copiatoarele sunt, de regulă, 

ambalate în folie protectoare și pungi de plastic, astfel încât acestea să fie protejate în 

timpul transpotrului. Este, de asemenea, obișnuit ca mare parte a părților mobile a 

imprimantei să fie blocate în poziție de bandă adezivă sau alte bucăți de plastic. Este 

important să vă asigurați că ați eliminate toate aceste elemente de protecție, înainte de a 

încerca să conectați și instalați imprimanta. Manualul sau o foaie de instalare trebuie să 

conțină toate informațiile necesare.  

 

Când instalați o imprimantă la distanță, este posibil să aveți nevoie de câteva infomații 

suplimentare, în funcție de măsura în care imprimanta dvs este detectabilă în rețea, iar 

sistemul dvs. de operare o poate găsi sau nu. Dacă imprimanta dvs. nu este detectabilă, 

va trebui să aveți adresa IP (Internet Protocol) pentru a putea accesa imprimanta. Această 

adresă este defapt un set de numere care, pentru IPv4, arată astfel: 192.168.1.88. 

Administratorul dvs de rețea va avea această adresă, deoarece el este cel care a configurat 

imprimanta sau poate că are un nume de tipul: \\office-printers\GB5907-102-Printer. În 

orice caz, imprimanta dvs va fi capabilă să tipărească o foaie de stare a configurației 

rețelei, unde aceste informații vor fi disponibile.  

 

 

În funcție de sistemul de operare pe care îl utilizați, instalarea unei imprimante va fi 

probabil o sarcină ușoară. Sistemele de operare moderne au făcut această operație extrem 

de simplă, de tipul click - următor (next) –click - următor (next). De obicei, operațiunea 

se încheie cu sistemul care vă întreabă dacă doriți să imprimați o pagină de test pentru a 

confirma că instalarea s-a realizat cu succes.  

 

Cu toate acestea, dacă instalarea nu se încheie cu pagina de test care zumzăie din 

imprimantă, există una sau mai multe probleme. Dacă aveți o imprimantă locală și 

sistemul dvs de operare nu o poate recunoaște, va trebui să apelați la manualul de instalare 

al imprimantei, deoarece cauze posibile sunt multiple. Presupunând că atât imprimanta 

cât și computerul sunt conectate la o sursă de alimentare, ar trebui să verificați dacă 

imprimanta afișează vreun mesaj de eroare. Alte opțiuni includ cabluri sau porturi de 

comunicare defecte.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Instalare și configurare Windows 

 

file://///office-printers/GB5907-102-Printer


   

 

Înainte de a începe procedura de instalare, există câteva concepte de bază care trebuie 

prezentate.  

 

Următorii termeni sunt adesea folosiți pentru descrierea unui sistem de operare (OS): 

• Utilizator multiplu – doi sau mai mulți utilizatori au conturi individuale, care le 

permit să lucreze simultan cu programe și dispositive periferice;  

• Multitasking – Computerul este capabil să opereze mai multe aoplicații în același 

timp; 

• Multiprocesare – Sistemul de operare poate suporta două sau mai multe 

procesoare; 

• Multithreading – Un program poate fi divizat în părți mai mici care sunt 

încărcate, la nevoie, de către sistemul de operare. Permite rularea diferitelor părți 

ale unui program în același timp. 

 

Sistemul de operare pornește computerul și gestionează sistemul de fișiere. Sistemele de 

operare pot suporta mai mulți utilizatori, sarcini sau unități centrale.  

 

Un OS efectuează, de regulă, următoarele sarcini:  

• Gestionează interacțiune dintre aplicații și hardware; 

• Creează și menține o structură de fișiere pe hard drive pentru a stoca date; 

• Permite utilizatorului să interacționeze cu software-ul și hardware-ul. 

 

Sistemul de operare localizează o aplicație și o încarcă în memoria RAM a computerului, 

permițând computerului să efectueze multitasking și multithreading. 

 

 

Versions 
 

Sistemul de operare Windows a fost dezvoltat de către Microsoft ™, iar în prezent, în 

sistemele de lucru pot fi găsite următoarele versiuni:  

• Windows 7 –  Reprezintă o actualizare de la Windows XP sau Vista; 

• Windows 8 – Acesta a introdus interfața de utilizator Metro, care uniformizează 

aspectul Windows pe desktop, laptop, telefoane mobile și tablete; 

• Windows 8.1 – Reprezintă o actualizare a Windows 8, aducând îmbunătățiri 

pentru a face Windows familiar utilizatorilor cu interfețe tactile (mouse sau 

tastatură); 

• Windows 10 – Reprezintă o actualizare a versiunilor anterioare de Windows. A 

fost conceput pentru PC-uri, tablete, dispozitive încorporate și Internetul 

Obiectelor.  

 

Parte din munca unui technician IT poate fi aceea de a face clientului o recomandare a 

sistemului de operare pe care să îl folosească. Pe lângă examinarea constrângerilor 

bugetare, tehnicianul trebuie să afle și modul în care va fi utilizat computerul, să 

stabilească ce tipuri de aplicații vor fi instalate și dacă poate fi achiziționat un computer 

nou. Mai jos, regăsiți câteva linii directoare care vă pot fi de folos pentru detrminarea 

celui mai bun sistem de operare pentru un client:  

• Utilizează clientul aplicații disponibile pentru acest computer? Lista 

aplicațiilor disponibile menționează o serie de sisteme de operare disponibile;   



   

 

• Utilizează clientul aplicații personalizate, dezvoltate special pentru el? Dacă 

clientul utilizează aplicații personalizate, programatorul acelei aplicații specifică 

ce sistem de operare să utilizeze.    

 

 

Cerințe minime și actualizări (upgrade și update) 
 

Există o serie de cerințe minime pe care un hardware trebuie să le îndeplinească pentru a 

putea instala un sistem de operare. Aceste cerințe minime trebuie verificate înainte de 

inițierea instalării sistemului de operare. Tabelul 4 prezintă o listă scurtă a cerințelor 

hardware inime pentru a instala diferite versiuni ale sistemului de operare Windows. 

 

 
Tabelul 4 – cerine minime hardware pentru instalarea diferitelor versiuni ale sistemului de operare Windows. 

Componenta Windows 10 Windows 8.1 Windows 7 

Ceas CPU  1 GHz sau mai rapid 

RAM 1 GB pentru 32-de biți sau 2GB pentru 64-de biți 

Spațiu pe Hard drive 16 GB pentru 32-de biți sau 20 GB pentru 64-de biți 

Placă grafică DirectX 9 sau o versiune actualizată cu driver WDDM 1.0 

Rezoluția afișajului 

(min) 

800x600 1024x768 Nespecificată 

Conexiune la internet Necesară pentru actualizări și pentru a putea accepta alte 

caracteristici  

 

Probabil ați observant că am menționat instalarea pe 32 de biți și 64 de biți. Vă 

recomandăm să alegeți cu atenție care dintre cele două variante este cea mai potrivită 

pentru clientul dvs., deoarece acesta este posibil să aibă nevoie să ruleze aplicații care au 

fost dezvoltate pentru o anumită versiune (32 sau 64 de biți). 

 

Arhitectura pe 32 de biți (x86-32) procesează instrucțiuni multiple, utilizând un spațiu de 

adrese pe 32 de biți, și prin urmare, gestionează doar un maxim de 4GB de memorie 

RAM. Arhitectura pe 64 de biți (x86-64) cuprinde o serie de registre suplimentare, 

specific pentru instrucțiuni care utilizează spațiul de adrese pe 64 de bitți, și suportă 

aplicații de system de operare atât pe 32 de biți cât și pe 64 de biți.  

 

Dacă PC-ul dvs. are deja un sistem de operare instalat, este posibil ca acesta să fie capabil 

să verifice site-ul web al furnizorului pentru a verifica în ce măsură există actualizări 

disponibile. Figura 16 prezintă o captură de ecran a aplicației care verifică existența 

actualizărilor în Windows 7 cu Service Pack 1 și Windows 8.1. 

 



   

 

 
Figura 16 – captura de ecran a aplicației Windows 10 

 

 
Figura 17 – Captură de ecran cu descărcarea aplicației pentru  Windows 10.  

 

Figura 17 prezintă o capture de ecran a aplicației care vă permite să descărcați Windows 

10 printr-o conexiune de internet. 

 

Versiunea unui sistem de operare determină opțiunile de actualizare. Spre exemplu, un 

sistem de operare de 32 de biți nu poate fi actualizat la nivelul unui system de operare de 

64 de biți. Windows 7 și Windows 8 pot fi actualizate la Windows 10, iar Windows Vista 

și Windows XP nu pot fi actualizate. 

 



   

 

Pentru actualizarea Windows 7 sau Windows 8 la Windows 10, utilizați Asistentul de 

Actualizare a Windows 10, care este disponibil pe site-ul Descărcați Windows. Asistentul 

de Actualizare a Windows 10 vă conduce prin toți pașii din procesul de setare a Windows 

10.   

 

Pentru computerele care rulează Windows XP și Windows Vista nu aveți o cale de 

actualizare și necesită o instalare curată. Sistemul de instalare Windows 10 poate fi creat 

utilizând instrumentul Creare Windows 10.  

 

Când instalarea unui nou sistem de operare este necesară, informațiile unui utilizator 

trebuie transferate de pe sistemul de operare vechi, pe cel nou.   

 

Instrumentul de Migrare a Stării Utilizatorului (USMT) reprezintă un element care 

simplifică migrarea datelor urilizatorului.   

 

Utilizați Windows Easy Transfer atunci când faceți trecerea de la un computer vechi la 

unul nou.  

 

PCmover Express reprezintă un instrument utilizat pentru transferul fișierelor, folderelor, 

profilelor și aplicațiilor selectate de pe un computer cu Windows vechi pe un computer 

cu Windows 10. 

 

Actualizarea unui sistem de operare înseamnă că veți instala o nouă versiune peste cea 

existentă. Ar trebui să actualizați un sistem de operare doar atunci și dacă acest lucru ajuta 

la creșterea performenței sau a securității computerului. În caz contrar, această operațiune 

poate conduce (frecvent) la a se pierde din funcționalitatea sistemului, deoarece unele 

aplicații terțe nu vor fi compatibile cu noua versiune.  

 

Actualizarea unui sistem de operare înseamnă că veți instala doar câteva componente sau 

caracteristici noi pe versiunea sistemului de operare pe care o rulați în prezent. 

 

Ar trebui să vă actualizați sistemul de operare cu regularitate, deoarece acest lucru rezolvă 

adesea probleme și elimină erorile identificate în versiunea anterioară a respectivei 

versiuni. Pentru Windows, aceste noi versiuni sunt uneori numite “Service Pack”. 

 

 

Instalare (Fresh install) 
 

Două dintre cele mai frecvente tipuri de dispozitive de stocare a datelor utilizate azi, sunt 

unitățile de hard disk și unitățile de memorie flash, precum hard disk-urile în stare solidă 

și unitățile USB. Ori de câte ori este posibil, utilizați unitățile flash în detrimentul hard 

disk-urilor, deoarece primele sunt de multe ori mai rapide.  

 

Atunci când alegeți tipul dispozitivului de stocare, trebuie avut în vedere faptul că acesta 

trebuie să fie pregătit pentru sistemul de operare. Sistemele de operare moderne sunt 

livrate cu program de instalare. Tehnicienii pregătesc, de regulă, discul pentru a primi 

sistemul de operare, însă este crucial pentru un tehnician, să înțeleagă termenii și metodele 

implicate în această procedură.  

 

 



   

 

Identificarea și lansarea sistemului de operare este una dintre responsabilitățile firmware-

ului computerului, care trebuie să cunoască schema de partiție. Două standarde de schemă 

de partiție sunt master boot record (MBR)  ți table de partiții (GPT) de identificare globală 

unică (GUID).    

• Master Boot Record – MBR conține informații despre modul în care sunt 

organizate partițiile de pe hard disk. MBR are o lungime de 512 octeți și conține 

un încărcător boot, un program executabil care permite utilizatorului să aleagă 

dintre cele mai multe sisteme de operare. MBR este utilizat în mod obișnuit în 

computerele cu firmware bazat pe BIOS.  

• GUID Partition Table – deasemenea conceput ca o schema standard de partiție 

tabel pentru unitățile de disc, GPT folosește o serie de tehnici moderne pentru 

extindere pe o schemă de partiție MBR mai veche. GPT este utilizat în mod 

obișnuit în computerele cu firmware UEFI. 

 

Acestea sunt câteva dintre caracteristicile MBR: 

• Maxim 4 partiții primare; 

• Dimensiunea maximă a partiției de 4 TB; 

• Nu există backup de tabel de partiții; 

• Partitia și boot-ul datelor stocate într-un singur loc; 

• Orice computer poate porni de pe MBR. 

 

Acestea sunt câteva dintre caracteristicile GPT: 

• Maxim 128 de partiții Windows; 

• Dimensiunea maximă a partiției de 9.4 ZB (1ZB=1021B; 1ZB= 1 073 741 

824 TB); 

• Stochează o copie de rezervă a tabelului de partiții; 

• Partiția și boot-area datelor stocate în locații multiple pe hard disk; 

• Computerul trebuie șă fie bazat pe UEFI și să ruleze un sistem de operare pe 64 

de biți.  

 

În cee ace privește hard diskurile, se aplică următoarele: 

• Partiția primară conține fișierele OS și este de obicei prima partiție; 

• Pe discurile MBR partiția active este utilizată pentru a stoca și a porni un sistem 

de operare; 

• Dacă sunt necesare mai mult de 4 partiții pe un disc MBR, una dintre partiții poate 

fi desemnată partiție extinsă; 

• O unitate logică este o secțiune a unei partiții extinse, utilizată pentru separarea 

informațiilor în scopuri administrative; 

• Un disc de bază (implicit)  cuprinde partiții primare și extinse, precum și unități 

logice formatate pentru stocarea datelor; 

• Un disc dinamic poate crea volume care se întind pe mai multe discuri; 

• Formatarea creează un sistem de fișiere pe o partiție pentru stocare fișierelor. 

 

O partiție va deține un sistem de fișiere. Sistemele de fișier diferă în ceea ce privește 

viteza, flexibilitatea, securitatea, dimensiunea și multe alte caracteristici. Iată cinci 

sisteme de fișiere obișnuite:  

• Tabel de alocare a fișierelor, 32 biți (FAT32) – Suporta partiție de până la 2 TB 

sau 2,048 GB. utilizat de Windows XP și versiunile anterioare ale sistemului de 

operare; 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Byte#Terabyte_(TB)


   

 

• New Technology File System (NTFS) – suportă partiții de dimensiuni de până la 

16 exabiți, în teorie. NTFS încorporează caracteristici de securitate a sistemului 

de fișiere și atribute extinse;  

• exFAT (FAT 64) – creat pentru a aborda unele dintre limitările FAT, FAT32, și 

NTFS la formatarea unităților flash USB, precum și dimensiunea fișierului și a 

directorului. Unul dintre avantajele principale ale exFAT este că poate suporta 

fișiere mai mari de 4GB;  

• Compact Disc File System (CDFS) – Creat special pentru discuri optice; 

• NFS (Network File System) - NFS este un sistem de fișiere bazat pe rețea, care 

permite accesul la fișiere prin rețea. NFS este un standard care permite oricui să 

îl implementeze.  

 

 

Crearea de conturi  
 

Autentificarea se realizează cu utilizator și parolă. Windows utilizează single Sign On 

(SSO), care permite utilizatorilor să se conecteze o singură data pentru a accesa toate 

resursele sistemului. Conturile de utilizator permit mai multor utilizatori să partajeze un 

singur computer folosind propriile fișiere și setări.  

 

Windows 10 oferă două tipuri de cont: Administrator și Utilizator Standard.  

 

Conturile de administrator au control complet asupra unui computer. Utilizatorii cu acest 

tip de cont pot modifica setările la nivel global și pot instala programe. Conturile de 

utilizator standard au control limitat asupra unui computer. Utilizatorii cu acest tip de cont 

pot rula aplicații, dar nu pot instala programe. Se ilustrează în Figura 18. 

 

 
Figura 18 – tipuri de cont în Windows 10. 

 



   

 

 

 

Finalizare 
 

Actualizare Windows  

Pentru a actualize sistemul de operare după instalarea inițială, Microsoft Windows Update 

este utilizat pentru a căuta software nou și a instala pachete de service și patch-uri.  

 

Manager de dispozitiv  

După instalare, verificați dacă toate componentele hardware sunt instalate corect. Device 

Manager-ul este utilizat pentru a localiza problemele dispozitivului și a instala driverele 

corecte sau actualizate în Windows. Figure 19 prezintă utilitarele Windows Update și 

Device Manager din Windows 10.  

 

 
Figure 19 – Actualizări și listă de dispositive în Windows 10. 

 

 

 
Figure 20 – Instrument de pregătire a sistemului în Windows 10. 

 



   

 

 

Instalarea Windows pe mai multe computere 
 

Instalarea unui sistem de operare pe mai multe computere necesită timp. Pentru a 

simplifica, de regulă, administratorii aleg un computer care să acționeze ca un sistem de 

bază și să treacă prin procesul obișnuit de instalare a sistemului de operare. După 

instalarea sistemului de operare în computerul de bază, se folosește un program specific 

pentru duplicarea informațiilor de pe discul său, sector cu sector, pe un alt disc. Acest nou 

disk, de regulă un dispozitiv extern, cu un sistem de operare complet funcțional, poate fi 

utilizat pentru realizarea rapidă a unei copii o sistemului de operare de bază și a oricăror 

aplicații și date instalate.  

 

Dacă o setare nedorită este inclusă accidental în timpul instalării de bază, un administrator 

poate folosi instrumentul Microsoft’s System Preparation (Sysprep), pentru a-l elimina, 

înainte de a crea imaginea finală. Figure 20 prezintă o capture de ecran a acestui 

instrument. 

 

Tipuri de instalare pentru Windows 10 
 

Windows are diferite  tipuri de instalări personalizate:  

• Instalare în rețea – aceasta include instalarea mediului de execuție preîncărcare 

(PXE), instalarea nesupraveghetă și instalarea la distanță; 

• Instalare partiție internă bazată pe imagini – aceasta este o partitie de tip 

Windows image stored, stocată pe o partiție internă (adesea ascunsă), partiție 

care poate fi utilizată pentru a reseta Windows la starea inițială, ața cum a fost 

livrat din fabrică; 

• Alte tipuri de instalare personalizată – aceasta include Optiuni Avansate de 

Inițiere Windowsreîmprospătarea PC-ului (numai Windows 8.x ), Restaurare 

Sistem, Actualizare, Instalare pentru restaurare, Instalare rețea la distanță, 

Partiție de recuperare și Reîmpospătare/ restaurare.  

 

 

Instalarea rețelei la distanță  
 

Cu instalarea la distanță a rețelei, fișierele de instalare ale sistemului de operare sunt 

stocate pe un server. Computerul client poate accesa fișierele de la distanță. Un pachet 

software precum Remote Installation Services (RIS) comunică cu clientul, stochează 

fișierele de confirgurare și oferă instrucțiunile necesare astfel încât clientul șă poată 

accesa fișierele configurate, să le descarce și să inițieze instalarea sistemului de operare. 

 

Deoarece computerul client nu are un sistem de operare instalat, trebuie utilizat un mediu 

special pentru a porni computerul, a vă conecta la rețea și a comunica cu serverul, astfel 

încât să puteți începe procesul de instalare. Acest mediu special este cunoscut sub numele 

de Preboot eXecution Environment (PXE). Figura 21 prezintă o etapă a acestei proceduri.  

 

 

Instalare de rețea nesupravegheată  
 



   

 

Pentru a personalize o instalare standard Windows 10, utilizați System Image Manager 

(SIM), pentru a crea configurarea fișierului răspuns.  Fișierul răspuns este copiat în 

folderul partajat care asigură distribuirea pe server. În acest moment puteți face unul 

dintre cele două lucruri:  

• Rulați fișierul unattended.bat pe computerul client pentru a pregăti hard diskul și 

a instala sistemul de operare de pe server prin rețea; 

• Creați un disc de boot care pornește computerul și se conectează la folderul 

partajat de distribuție de pe server. Apoi rulați un fișier batch care conține un set 

de instrucțiuni pentru a instala sistemul de operare prin rețea.  
 

 
Figura 21 – Instalarea rețelei la distanță. 

 

 
Figure 22 – Instalare de rețea nesupravegheată 

 



   

 

Partiție de recuperare 
 

Unele computere Windows conțin o secțiune a discului care este inaccesibilă 

utilizatorului. Această partiție, numită partiție de recuperare, conține o imagine care poate 

fi utilizată pentru a reseta computerul la configurarea originală.  

 

Partiția de recuperare este adesea ascunsă pentru a împiedica utilizarea acesteia pentru 

orice altceva decât restaurarea. Pentru a reseta computerul utilizând partiția de recuperare, 

trebuie să utilizați adesea o tastă special sau o combinație de taste atunci când computerul 

pornește. Uneori, opțiunea de resetare la partiția de recuperare din fabrică se găsește în 

BIOS sau în Windows. 

 

 
Figura 23 – Captură de ecran a aplicației de gestionare a a discului care arată partiția de recuperare  

 

Metode de actualizare  
 

Există mai multe metode de actualizare, fie înlocuind un system de operare existent, fie 

făcând o instalare curate, după cum urmează:  

 

• Actualizare la fața locului – Aceasta va actualize sistemul de operare și va migra 

aplicațiile și setările la noul sistem de operare. Secvența de sarcini System Center 

Configuration Manager (Configuration Manager) poate fi utilizată pentru a 

automatize complet procesul. La actualizarea Windows 7 sau Windows 8 la 

Windows 10, programul de instalare Windows (Setup.exe) va efectua o 

actualizare pe loc, care păstrează automat toate datele, setările, aplicațiile și 

driverele din versiune existent a sistemului de operare; 

• Instalare curată – un alt mod de a face o actualizare la o versiune mai nouă de 

Windows este efectuarea unei actualizări curate. Deoarece o instalare curate va 



   

 

șterge complet unitatea, toate fișierele și datele ar trebui să fie salvate într-o formă 

de unitate de rezervă.  

 

 
Figura 24 – Captură de ecran cu Windows 10 Upgrade Task Sequence Editor. 

 

Secvența de boot-are Windows  
 

După POST, BIO-ul localizează și citește setările de configurare stocate în memoria 

CMOS. Prioritatea dispozitivului de boot-are este ordinea în care dispozitivele sunt 

verificate pentru a localiza partiția boot-abilă. BIOS-ul pornește computerul utilizând 

prima unitate care conține un boot valid. Acest sector conține Master Boot Record 

(MBR). MBR identifică Volume Boot Record (VBR), care încarcă manegrul de boot și 

care, pentru Windows este bootmgr.exe. 

 

Unitățile de hard disk, unitățile de rețea, unitățile USB și chiar suporturile amovibile, pot 

fi utilizate în ordinea de încărcare, în funcție de capacitățile plăcii de bază.  

 



   

 

 
Figure 25 – Screenshot from the BIOS Setup Utility, showing the volumes used for boot sequence. 

 

Moduri de pornire Windows 7 
 

Apăsarea tastei F8 în timpul procesului de boot-are va deschide meniul Windows 

Advanced Boot Options. Utilizatorii pot selecta modul de boot-are a Windows, existând 

4 opțiuni pentru inițiere: 

• Mod de Securitate (Safe Mode) – mod de diagnosticare utilizat pentru depanarea 

aspectelor care țin de Windows și Windows startup. Funcționalitatea este limitată 

ca urmare a faptului că nu sunt încărcate multe divere; 

• Mod de Securitate în navigarea pe internet (Safe Mode with Networking) – 

Inițiază Windows in Mod de Securitate (Safe Mode) cu suport pentru rețea; 

• Mod de Securitate cu panou de comandă (Safe Mode with Command 

Prompt) - Inițiază Windows și încarcă panoul de comandă în loc de GUI;  

• Ultima configurație bună cunoscută (Last Known Good Configuration) – 

Încarcă setările de configurare care au fost utilizate ultima dată când Windows a 

pornit cu succes.   

 
Figura 26 – Captură de ecran Advanced Boot Options pentru Windows 7. 



   

 

 

 
Figura 27 – Captură de ecran Advanced Boot Options pentru Windows 8 și 10. 

 

 

Moduri de pornire Windows 8 și Windows 10  
 

Atât Windows 8 cât și Windows 10 pornesc prea repede pentru a putea utiliza F8, pentru 

a accesa setările de pornire. În schimb, țineți apăsată tasta Shift și selectați opțiunea 

Restart din meniul Power. Aceasta va afișa ecranul Alegeți o opțiune. Pentru a obține 

setările de pornire, selectați Depanare (Troubleshoot), iar apoi, din ecranul următor, 

selectați Opțiuni Avansate (Advanced options). În Opțiuni Avansate (Advanced options) 

selectați Setări de pornire (Startup settings), apoi, pe ecranul următor selectați Repornire 

(Restart). Computerul va reporni și va afișa Meniul Setări Pornire (Startup Settings menu) 

așa cum se prezintă în imagine. Pentru a alege o opțiune de pornire, utilizați numărul sau 

tastele cu funcții F1-F9, care corepund opțiunii dorite.  

 

 

Configurare Windows 

Din 1985 au existat peste 25 de versiuni de Windows, care, în present, sunt disponibile în 

versiuni pe 32 sau 64 de biti.  In cazul Windows 10, sunt furnizate 9 versiuni, chiar dacă 

au fost dezvoltate 12.  

 

Lansat în 2009, Windows 7 aduce îmbunătățiri la interfață, performanță și la aplicația File 

Explorer, inclusive prima apariție a Bibliotecii și partajarea fișierelor HomeGroup.  

 

 



   

 

Microsoft ™ a încheiat sprijinul pentru Windows 7 în 14th ianuarie 2020. 

 

 
 

Windows 8 a fost lansat în octombrie 2012, și include o revizie majoră a interfeței 

Windows, reproiectat pentru a funcționa mai bine cu dispositive cu ecran tactil, precum 

o tabletă. Cu toate acestea, schimbările de interfață nu au fost atât de populare și au făcut 

ca învățarea să se realizeze pas cu pas pentru unii utilizatori.   

 

Windows 8.1 a fost lansat un an mai târziu, în octombrie 2013. A inclus un ecran de 

pornire cu care marea majoritate a utilizatorilor erau familiarizați, precum și un buton 

complet din meniul Start în bara de activități, dar și noi funcționalități și opțiuni de 

configurare mai ușoare pentru interfața desktop GUI.   

 

 
Tablelul 5 – prezentare generală a diferitelor versiuni ale sistemului de operare Windows. 

Versiuni Data 

lansării  

Caracteristici principale Încheierea 

suportului 

10 Iulie 2015 Interfață desktop îmbunătățită care combină 

intrările de meniu cu titlurile din meniul Start 

Aplicații universale  

Windows Action Center înlocuiește bara Charms 

Octombrie 

2025 

8.1 Octombrie 

2013 

Start Screen mai asemănător cu Windows 7 

Mai multe opțiuni de configurare a interfeței 

Ianuarie 

2023 

8.0 Octombrie 

2012 

Interfață optimizată pentru dispositive mobile  

Anti-virus inclus 

File Explorer în loc de Windows Explorer 

Considerat a fi nepopular și greu de învățat  

Ianuarie 

2016 

7 Octombrie  

2009 

Interfață îmbunătățită 

Bară de activități îmbunătățită  

Librărie  

Partajare fișiere HomeGroup 

Ianuarie 

2020 

 

 

Suplimentar: 

▪ Windows 10 oferă posibilitatea de a se întoarce la o interfață orientată spre 

desktop; 

▪ Windows 10 acceptă aplicații universale care rulează atât pe desktop cât și pe 

dispositive mobile; 

▪ Windows 10 a introdus browser-ul web Microsoft Edge; 

▪ Bara Charms a fost înlocuită cu Windows Action Center cu notificări și setări 

rapide; 

▪ Noul model de actualizări disponibile de două ori pe an, precum și cu actualizări 

lunare de calitate sau sau cumulative.   

 

 

 



   

 

Desktopul Windows 7: 

▪ Windows 7 are o temă implicită numită Aero; 

▪ Versiunile Windows 7 și cele care au urmat, au următoarele caracteristici: 

• Shake – minimizează toate ferestrele care nu sunt utilizate făcând click și 

scuturând fereastra; 

• Peek – vizualizarea icoanelor de pe desktop care se află în spatele unei 

ferestre deschise plasând cursorul deasupra butonul de Afișare, care se 

găsește în partea dreaptă a bării de activități; 

• Snap – redimensionarea unei ferestre prin tragerea ei spre marginea 

monitorului; 

▪ Utilizatorii pot plasa gadgeturi pe desktop. Gadgeturile sunt aplicații mici, cum ar 

fi jocuri, note, calendar sau un ceas. (Gadgeturile au fost eliminate din versiunile 

secvențiale, din motive de securitate). 

 

 
Figura 28 – Captură de ecran care prezintă ecranul desktopului pentru Windows 7. 

 

Desktopul Windows 8 include: 

▪ Plăci de pe ecranul Start 

▪ Desktop optimizat pentru dispositive mobile 

▪ Manager de sarcini revizuit  

▪ Meniul Ribbon din File Explorer  

▪ Antivirus nativ Windows Defender  

▪ Bara de Charms cu 5 pictograme, accesată prin plasarea cursorului în colțul din 

dreapta sus a ecranului sau prin glisarea degetului din partea dreaptă a ecranului, 

pe un ecran tactil 

 

 



   

 

 
Figura 29 – Captură de ecran care arată desktopul pentru Windows 8. 

 

 
Figura 30 – Captură de ecran care arată desktopul pentru Windows 10. 

 

 

 

Interfața desktop pentru Windows 8.1 include: 

▪ Bara de activități 

▪ Butonul de start 

▪ Pictograme fixe. 

 

Dând click pe butonul Start se afișează un ecran similar celui de Windows 8.   

 

În toate versiunile de Windows este posibil să personalizați conținutul ecranului principal.   

 

 

 



   

 

Windows vă permite, de asemenea, să monitorizați ce aplicații sunt utilizate și detaliile 

acelei utilizări. Managerul de activități Windows vă permite să monitorizați:  

• Procese – un set de instrucțiuni lansate de utilizator, un program sau de sistemul 

de operare; 

• Performanță – grafice dinamice ale performanței sistemului pentru o varietate de 

opțiuni, inclusive CPU, memorie, disc, internet, etc.;   

• Istoricul aplicațiilor – afișează utilizarea istorică a resurselor, cum ar fi timpul 

procesorului, utilizarea datelor din rețea, încărcarea și descărcarea datelor; 

• Startup – arată procesele care încep automat în timpul pornirii Windows; 

• Utilizatori – arată cine este conectat în prezent la computer și resursele de sitem 

pe care le utilizează 

• Detalii – face posibilă modificarea nivelului de prioritate COU pentru un process 

dat  

• Servicii – arată toate serviciile disponibile și starea acestora  

 

Explorarea sistemului de fișiere  
 

File Explorer este utilizat pentru gestionarea fișierelor în Window 8 și Windows 10, iar 

Windows Explorer este utilizat pentru gestionarea fișierelor în Windows 7 și versiuni 

anterioare. Bara ”Ribbon” este utilizată pentru activități obișnuite, cum ar fi copierea, 

mutarea fițierelor și crearea de foldere noi.  

 

Tab – urile din partea de sus a paginii se schimbă în funcție de cee ace selectează 

utilizatorul.   

 

File Explorer este utilizat pentru: 

•  Navigați în sistemul de fișiere 

•  Gestionarea documentelor, a folderelor și a subfolderelor  

•  Gestionati aplicațiile pe suportul de stocare  

•  Previzualizați unele tipuri de fișiere. 

 

În Windows 10 și 8.1, caracteristica ”This PC” vă permite să accesați diferite dispozitive 

și unități instalate pe computer. În Windows 7, aceeași caracteristică se numește 

”Computer”. Pentru a lansa ”This PC” , deschideți File Explorer și va afișa în mod 

implicit caracteristica ”This PC”.  

 

În Windows 8.0, sau 7, faceți clic pe ”Start” și selectați ”Computer”. 

 



   

 

 
Figura 31 – Captură de ecran care arată File Explorer. 

 

 
Figura 32 – Captură de ecran care arată caracteristicile computerului in File Explorer și Windows Explorer. 

 

 

Uneori va trebui să rulați un program cu privilegii suplimentare. În Windows, puteți 

selecta opțiunea “Run as”.  

 

▪ Sistemele de operare moderne îmbunătățesc securitatea, permitând doar 

utilizatorilor cu suficiente permisiuni de acces să deschidă fișiere.  



   

 

▪ Fișierele de sistem, alte fișiere de utilizator sau fițiere cu permisiuni ridicate, sunt 

exemple de fișiere care ar putea determina Windows să refuze accesul unui 

utilizator.   

▪ Pentru a suprascrie acest comportament și a acea acces la aceste fișiere, trebuie să 

le deschideți sau să le executați ca administrator de sistem.  

▪ Pentru a deschide sau executa un fișier folosind un nivel de acces crescut, faceți 

clic dreapta pe fișier și alegeți ”Rulați ca Administrator/ Run as 

Administrator” așa cum se prezintă în imagine. Alegeți DA în fereastra Control 

Cont Utilizator (UAC).  

 

 
Figura 33 – capture de ecran care prezintă “Rulați ca administrator/ Run as administrator”. 

 

Libraria Windows vă permite să organizați cu ușurință conținutul, inclusiv suporturi 

amovibile, fără a muta în fapt fișierele.  

 

O Librărie este un folder virtual care prezintă conținut din diferite locații, având aceeași 

formă de vizualizare.  

 

Când este instalat Windows 10, fiecare utilizator are 6 Librării implicite, așa cum se 

prezintă în imagine.  

 

În Windows 10 și Windows 8.1, Librăriile sunt ascunse implicit.  

 

Faceți click dreapta în panoul din stânga al ferestrei File Explorer pentru opțiune din 

meniul contextual care poate afișa libraria.  



   

 

 
Figura 34 – Captură de ecran care prezintă Librăria. 

 

 
Figura 35 – Captură de ecran care prezintă structura arborescentă a Directorului.  

 

Nivelul rădăcină/ root al directorului Windows, partiția, este de obicei etichetat ca unitatea C.  

 

Directoarele pot conține alte directoare suplimentare, denumite subfoldere.  

 

Numărul de foldere stocate este limitat de lungimea maximă a căii către foldere.  

 

În Windows 10, limita implicită este de 260 de caractere.  

 

Figura 35 prezintă o serie de foldere stocate în File Explorer, împreună cu calea echivalentă.  

 



   

 

În sistemul de fișiere există directoare care stochează fișiere specifice.  

 

• Utilizatori Folder /Users Folder – Windows stochează mai multe fișiere create 

de utilizatori în folderul Users Folder, C:\Users\User_name\ 

• Folder Sistem/ System Folder – majoritatea fișierelor utilizate pentru a rula un 

computer cu system de operare Windows se găsesc în folder C:\Windows\system32 

• Fișiere de program/ Program Files – Acest folder este utilizat de majoritatea 

programelor de instalare a aplicației pentru a instala software. 

 

 
Figura 36 – Captură de ecran care prezintă un director specific cu fișiere de programe. 

 

Fișierele au, de asemenea, convenții cu privire la denumirea extensiei sale.  

 

Fișierele aderă la convenția de denumire Windows: 

• Sunt permise maxim 255 de caractere 

• Nu sunt permise caractere precum o bară oblică sau o bară inversă (/ \)  

• O extensie de trei sau patru litere este adaugată numelui fișierului pentru 

identificarea tipului de fișier 

• Numele fișierelor nu sunt sensibile la tipul de character utilizat (majuscule sau 

minuscule)  

• Extensiile fișierelor sunt ascunse implicit. 

 

În Windows 10 și Windows 8.1 in panglica File Explorer, faceți clic pe ”Vizualizare”. 

Apoi faceți clic pentru a verifica extensiile de nume a fișierelor.  

 



   

 

 
Figura 37 – Captură de ecran care prezintă detaliile vizualizării extensiei unui fișier. 

 

Am menționat anterior că unele fișiere sunt ascunse. Acest lucru este posibil, printre 

altele.  

 

Cele mai întâlnite atribute sunt:  

• R – Fișierul este doar în citire; 

• A – Fișierul va fi arhivat cu proxima ocazie cu care se face backup 

pentru disc; 

• S – Fișierul este marcat ca un fișier de system și se avertizează dacă se 

înceracă ștergerea sau modificarea fișierului; 

• H – Fișierul este ascuns în afișare director. 

 

 
Figura 38 – Captură de ecran care prezintă attribute de fișier. 

 

 

 



   

 

Configurare Windows utilizând Panoul de Control/ Control Panel 
 

Windows 10 prezintă două modalități de configurare a sitemului de operare, prin Setări 

Aplicații și Panoul de Control 

 

 
Figura 39 – Captură de ecran care prezintă Setări Windows. 

 

 

 
Figura 40 – Captură de ecran care prezintă Panoul de Control. 

Administratorii de Sistem prefer Panoul de Control în detrimental Aplicației Setări.  

 

Pentru a lansa Panoul de Control, tastați Panu de Control în Căutare și faceți clic pe 

aplicația Panou Desktop care apare la rezultate.   

 

Dacă faceți clic dreapta pe rezultate, îl puteți fixa în meniul Start pentru a-l găsi mai 

ușor.  

 

Deasemenea, îl puteți deschide din Promptul de Comandă, tastând control.  



   

 

 

 
Figura 41 – Captură de ecran care prezintă accesul către Panoul de Control. . 

 

Panoul de Control din Windows 10 se deschide în mod implicit la vizualizarea Categorii, 

dar ambele vizualizări oferă, de asemenea, o casetă de căutare care va returna o listă de 

elemente din panoul de control.  

 

 
Figura 42 – Captură de ecran care prezintă Vizualizarea Categoriei panoului de Control. 

 



Figura 43 – Captură de ecran care prezintă pictograme mici a Panoului de Control. 

Panoul de Control cuprinde următoarele categorii: 

• Sistem și Securitate – Vizualizare și configurare a setărilor de siguranță precum

Windows Defender Firewall;

• Rețea și Internet – Configurare, verificare și depanarea rețelelor, precum și

distribuirea unui fișier;

• Hardware și Sunet – Configurare dispositive și imprimante, dispositive media,

putere și mobilitate;

• Programe – Schimbare programe instalate și actualizări Windows, inclusiv

eliminarea acestora;

• Conturi de Utilizator – Administrarea contruilor de utilizator Windows și

controlul conturilor de utilizator (UAC);

• Ușurință în Acces – Opțiuni de acces care aduc usurință în utilizarea Windows,

în mod deosebit pentru persoanele care necesită acomodare la provocări fizice sau

perceptive;

• Ceas și Localizare – Configurea setărilor și a formatului de timp și data;

• Aspect și personalizare – Configurați bara de activități și navigarea, file explorer

și fonturile disponibile.

Panoul de Control Conturi utilizator oferă opțiuni pentru a vă ajuta să creați, să modificați 

și să ștergeți conturi de utilizator.  

Un cont administrativ este creat atunci când este instalat Windows. 

Pentru a crea un cont de utilizator, deschideți Panoul de Control Cont de Utilizator/ User 

Accounts Control Panel. 

Conturile standard de utilizator pot gestiona marea majoritate a setărilor de configurare 

Standard, care nu afectează alți utilizatori.  

Conturile de utilizator standard pot să acceseze doar propriile fișiere și foldere. 



   

 

Unele caracteristici ale Contului de Utilizator necesită privilegii administrative și nu vor 

fi accesibile cu un cont de utilizator standard.  

 

 
Figura 44 – Captură de ecran care arată contul de utilizator 

 

 
Figura 45 – Captură de ecran care arată setările pentru Contul de Utilizator. 

 

Controlul Contului de Utilizator /User Account Control (UAC) monitorizează 

programele de pe computer și avertizează utilizatorii când o acțiune ar putea 

reprezenta o amenințare pentru computer.  

 

În versiunile Windows 7 până la 10, puteți ajusta nivelul de monitorizare pe care îl 

efectuează UAC. 

 

Setarea implicită UAC pentru contul principal este "Notificați-mă numai atunci când 

programele încearcă să aducă modificări computerului meu”. 

 

Reglați nivelul UAC pentru a se modifica atunci când sunteți informat despre 

modificările pe care programele le pot face computerului.  



Afoșare Setări și Configurare 

Setările de afișare Windows 10 sunt atinse făcând clic dreapta pe o zonă goală a desktopului 

și selectând Afișare setări din meniul contextual/ Display settings from the context menu. 

Schimbați aspectul desktopului modificând rezoluția oferită de adaptorul grafic. 

Dacă rezoluția ecranului nu este setată corect, este posibil să obțineți rezultate de afișare 

neașteptate de la diferite plăci video și monitoare.  

Deasemenea, puteți modifica dimeniunea desktopului și a textului în elemenetele interfeței 

Windows.  

Figure 46 – Screenshot showing the screen settings for Windows 10. 

Elementele panoului de control Windows 8 și 7 sunt: 

▪ Afișaj/ Display – configurați mai multe monitoare

▪ Rezolutia ecranului/ Screen resolution – numărul de pixeli pe orizontală și vertical.

Numerele mai mari oferă o rezoluție mai bună, 1920 x 1080 spre exemplu

▪ Orientare/ Orientation – Aceasta determină dacă afișajul apare în Peisaj, Portret,

Peisaj inversat sau Orientare inversată portret

▪ Rată de reîmprospătare/ Refresh rate – cât de des este redesenată imaginea

ecranului exprimată în Hertz (Hz). Cu cât rata de reîmprospătare este mai mare, cu

atât imaginea ecranului apare mai stabilă.

▪ Afișare culori/ Display colors – Cu cât adâncimea de biți este mai mare, cu atât

numărul de culori este mai mare.

▪ Afișare multiplă/ Multiple displays – două sau mai multe monitoare atașate la

același computer. Desktopul poate fi extins pentru a face un afișaj mare sau oglindit,

cu aceeași imagine afișată pe toate ecranele.



Figura 47 – Captură de ecran cu setările pentru Windows  7 și 8. 

Alimentare 

Panoul de control al opțiunilor de alimentare vă permite să modificați consumul de 

energie al anumitor dispositive sau al întregului computer.  

Utilizați opțiunile de alimentare pentru a maximiza performanța bateriei sau pentru a 

economisi energie, configurând un plan de alimentare.  

O difernță importantă între Windows 7 și 8 o reprezintă setarea care cere o parole atunci 

când coputerul se deschide, sau atunci când în Windows 10 se face transferul de la Power 

Options la User Accounts. Aceasta este o setare de siguranță.  

Windows are planuri de alimentare predefinite. Utilizați setările implicite sau vă puteți 

crea propriul plan personalizat.  

Vă rugăm să aveți în vedere faptul că opțiunile privind alimentarea pot să difere pornind 

de la hardware-ul detectat. 

În Windows 8 puteți allege din următoarele opțiuni: 

• Solicită o parolă la momentul deschiderii (doar pentru Windows 7 și 8)

• Alegeți funcțiile butoanelor de alimentare

• Alegeți ce face închiderea capacului (doar pentru laptop)

• Creați un plan de alimentare

• Alegeți când să se închidă ecranul

• Alegeți când intră computerul în faza de somn



Figura 48 – Captură care prezintă setările de management a alimentării. 

Figura 49 – Captură de ecran care prezintă managementul actiunilor legate de alimentare. 

Daca utilizatorii nu doresc să închidă complet un computer, următorele opțiuni pot fi 

valabile:  

• Nu face nimic/ Do nothing – Computerul continua să ruleze la putere

maximă;

• Adormit/ Sleep – Documentele, aplicațiile și starea sistemului de operare se

salvează în RAM. Această setare permite calculatorului să pornească rapid;

• Hibernare/ Hibernate – Documentele, aplicațiile și starea sistemului de

operare se salvează într-un document temporar pe hard drive. Cu această

opțiune, sarcinile computerului pornesc puțin mai greu decât în starea de

Somn/ Sleep, însă nu utilizează putere;

• Închidere Ecran/ Turn off the display – computerul funcționează la putere

maximă. Ecranul este oprit;

• Oprire/ Shut down – Oprire computer.



Itemii din Panoul de comandă/ Control Panel 

Panoul de Comandă permite tuturor utilizatorilor să vizualizeze informațiile de bază ale 

sistemului, să acceseze instrumentele și să configureze setările avansate ale sistemului.  

Elemntul din panoul de control al sistemului Windows 10 este afișat aici. Elemntul 

panoului de control al sistemului este similar Windows 7 și 8. 

Diversele setări pot fi accesate făcând clic pe linkurile din panoul din stânga.  

Figura 50 – Captură de ecran care arată itemii din Panoul de Control. 

Proprietatățile sistemului 

▪ Nume Computer/ Computer Name – Vizualizați sau modificați numele

computerului, grupul de lucru sau domeniul

▪ Hardware – Accesați Device Manager sau reglați setările de instalare a

dispozitivului

▪ Avansat/ Advanced – Setări de configurare pentru performanță, profiluri de

utilizator, pornire și recuperare

▪ Protecție sistem/ System Protection – Accesați restaurarea sistemului și activați

punctele de restaurare a sistemului și cantitatea de spațiu de pe disc pentru a le

stoca

▪ La distanță/ Remote – Reglați setările pentru asistență la distanță și desktop la

distanță



   

 

 
Figura 51 – Captură de ecran care arată proprietățile sistemului. 

 

Manager dispozitiv 
 

Managerul de dispozitiv afișează o listă cu toate dispozitivele instalate pe computer, 

permițându-vă să diagnosticați și să rezolvați problemele dispozitivului.  

Managerul de dispozitiv utilizează pictograme pentru a indicia tipurile de problem care 

pot exista cu un dispozitiv.  

• Actualizați un driver/ Update a driver – Modificați driverul care este deja 

instalat. 

• Reveniti la un driver/ Roll back a driver – Schimbați driverul care este deja 

instalat la versiunea anterioară.  

• Dezinstalați un driver/ Uninstall a driver – Eliminați un driver. 

• Dezactivează un dispozitiv/ Disable a device – Dezactivarea unui dispozitiv. 

 

 
Figura 52 – Semnificație pictograme de stare a managerului de dispozitive. 

 

 



   

 

 

 

 
Figura 53 – Captură de ecran care arată Managerul de dispozitive. 

 

Instrumente administrative din panoul de control  
 

Itemul panoul de Control al Instrumentelor Administrative reprezintă o colecție de 

instrumente utilizate pentru a monitoriza și configura funcționarea Windows.  

 

Aceste element din panoul de control a evoluat în timp. În Windows 7 acest aspect a fost 

oarecum limitat.  

 

Microsoft a adăugat mai multe funcții în Windows 8.1. 

 

În Windows 10, instrumentele disponibile s-au transformat treptat.  

 

Elementul Panoului de Control al instrumentelor de administrare este neobișnuit prin 

faptul că este o colecție de comenzi rapide către aplicație.  

 



   

 

 
Figura 54 – Captură de ecran care prezintă Instrumentele Administrative. 

 

Unul dintre elemenetele Instrumentelor Administrative este consola Computer 

Management. 

 

Vă permite să gestionați mai multe aspecte ale computerului și a computerelor la distanță 

într-un singur instrument.  

 

Consola Computer Management oferp acces la trei grupuri de funcții.  

 

 
Figura 55 – Captură de ecran care arată gestionarea Computer Management în Instrumente Administrative. 

 

 

 

 

 

 

 



   

 

 

 

 

Vizualizatorul de evenimente permite afișarea istoricului aplicațiilor, a securității și 

evenimentelor de system Windows.   

 

Windows înregistrează multe evenimente după tipul sau nivelul lor, cum ar fi: 

• Information/ Informații – Un eveniment de succes. Un driver sau un 

program s-a executat cu succes; 

• Warning/ Atenție – Indicarea unei potențiale probleme cu o componentă 

software; 

• Error/ Eroare – Există o problem, însă nu este necesară nicio acțiune 

imediată; 

• Critical/ Critic – Este necesară o atenție imediată. De obicei, este legat 

de prăbușirea sau blocarea sistemului; 

• Success Audit/ Audit de succes (numai de securitate) – un eveniment de 

securitate a avut success. Spre exemplu, o logare reușită;  

• Failure Audit/ Audit de eșec (security only) - A security event that has 

not been successful like failed attempts by someone attempting to log on. 

 

 
Figure 56 – Screenshot showing the Event Viewer in the Administrative tools. 

 



   

 

 
Figure 57 – Screenshot showing the Local Users and Groups in the Administrative tools. 

 

Utilizatorii și grupurile locale oferă un mod efficient de gestionare a utilizatorilor.  

 

Puteți să creați utilizatori noi și să le atribuiți acestora apartenență la Grupuri.  

 

Grupurile au atribuite drepturi și permisiuni care sunt potrivite pentru diferite tipuri de 

utilizatori.  

 

Windows oferă conturi de utilizator și grupuri implicite pentru a facilita gestionarea 

utilizatorilor: 

• Administratori/ Administrators – Control complet al computerului și acces 

la toate folderele; 

• Invitați/ Guests – oaspeții pot accesa computerul printr-un profil temporar 

care este creat la conectare și șters la deconectare. Conturile de oaspeți sunt 

dezactivate în mod implicit; 

• Utilizatori/ Users – Utilizatorii pot efectua sarcini comune, cum ar fi rularea 

aplicațiilor și accesarea imprimantelor locale sau de rețea. Un profil de 

utilizator este creat și persist pe sistem.  

 

Monitorul de performanță este diferit de informațiile de performanță disponibile prin Task 

Manager și Resource Monitor. 

 

Scopul instrumentului administrativ Performance Monitor este Acela de a crea rapoarte 

personalizate detaliate, de la contoare foarte specifice.  

 



   

 

 
Figura 58 – Screenshot showing the Performance Monitor in the Administrative tools. 

 

Consola de servicii (SERVICES.MSC) vă permite să gestionați toate serviciile de pe 

computerul dvs. și computerele de la distanță.  

 

Un serviciu este un tip de aplicație care rulează în fundal pentru a atinge un obiectiv 

specific sau pentru a aștepta cereri de servicii.  

 

Pentru a reduce riscurile de siguranță, rulați doar serviciile care vă sunt necesare.  

 

 
Figura 59 – Captură de ecran care arată consola de servicii în instrumentele administrative 



   

 

 
Figura 60 – Captură de ecran care arată gestionarea imprimantei în insturmentele administrative 

 

Funcția Print Management oferă o vizualizare detaliată a tuturor imprimantelor 

disponibile pentru un computer.  

 

Nu este disponibil în toate edițiile Windows. Este disponibil în serverele Windows, 

edițiile Pro, Enterprise și Ultimate. 

 

Permite configurarea și monitorizarea eficientă a imprimantelor atașate direct și de rețea, 

inclusive cozile de imprimare pentru toate imprimantele la care are acces.  

 

De asemenea, permite implementarea unei configurații a imprimantei pe mai multe 

computer dintr-o rețea prin utilizarea politicilor de grup.  

 

 

Funcții de sistem  
 

Administratorii pot utiliza instrumentul System Information pentru a colecta și afișa 

informații despre computerele locale și la distanță.  

 

Instrumentul System Information este conceput pentru a găsi rapid informații despre 

software, drivere, configurații hardware și componente ale computerului.  

 

Deasemenea, puteți crea un fișier care să conțină toate informațiile despre computer. 

Pentru a exporta un fișier cu informații de system, selectați Fișier/ File > Exportați/ 

Export, tastați numele fișierului, alegeți o locație și faceți clic pe Salvare/ Save. 

 

Funcțiile System Information poate afișa, de asemenea, configurația altor mașini de rețea.  

  

Poate fi deschis din promptul de comandă tastând msinfo32, sau poate fi găsit în 

elementul Administrative Tools Control Panel. 



   

 

 

 
Figura 61 – capture de ecran cu informații despre sistem. 

 

Configurarea sistemului (MSCONFIG) este un instrument utilizat pentru a identifica 

problemele care împiedică Windows să pornească corect: 

• General – Afișează pornirea normală, pornirea diagnosticului și pornirea 

selective;  

• Boot – Alegeți versiunea sistemului de operare pentru boot-are dacă există 

mai multe versiuni disponibile, sau Safe boot; 

• Services – Listează serviciile care sunt initiate cu sistemul de operare. 

Permite ca serviciile individuale să nu fie încărcate la pornire în scopuri 

de depanare; 

• Startup – În 7, afișează o listă cu toate aplicațiile care rulează automat la 

pornirea Windows. În 8.1 și 10, utilizatorul este menționat la aceleași 

setări în Task Manager; 

• Tools – Afișează o listă de instrumente de diagnostic pentru ajutor la 

depanare.  

 

Fiecare setare din Windows este stocată în registru. Atunci când utilizatorul face 

moficiări, acestea sunt stocate în registru.  

 

Registrul constă într-un aranjament ierarhic e chei și subchei, reprezentate ca un copac. 

Nivelurile arborelui subchei pot fi ascunse adânc, cu un maximum de 512 de niveluri 

permise.  

 

Registrul există ca fișiere de bază de date, numite stupi, associate cu fiecare dintre cheile 

de acces pentru nivel superior.  

 

Fiecare cheie are valori. Valorile constau în numele acesteia, tipul de date și setarea sau 

datele associate valorii. Valorile îi indică sistemului Windows cum să funcționeze.  

 



   

 

 
Figura 62 – Cheile rădăcină ale registrului Windows și conținutul acesteia. . 

 

Editorul de Registru/ The Registry Editor permite utilizatorului să vizualizeze sau să facă 

modificări în Registrul Windows.  

 

Utilizarea Editorul de Registru/ The Registry Editor în mod incorect, poate cauza problem 

de hardware, aplicație sau de system de operare, inclusiv necesitatea de a reinstala 

sistemul de operare.  

 

Editorul de Registru poate fi deschis numai dintr-un prompt de căutare sau comandă.  

 

Puteți căuta ”regedit” și îl puteți deschide din rezultatele căutării sau puteți deschide o 

comandă sau un prompt PowerShell și tastați ”regedit”. 

 

 
Figura 63 – Captură de ecran care arată funcțiile regedit. 

 

Microsoft Management Console (MMC) este o aplicație care permite crearea de console 

de management personalizate pentru colcții de funcții și instrumente de la Microsoft sau 

alte surse.  

 

Atunci când este deschisă pentru prima data, consola este goală. Funcțiile și instrumentele 

cunoscute sub numele de snap-ins, pot fi adăugate la console. Puteți adăuga, de asemenea, 

linkuri de pagini web, sarcini, controale ActiveX și foldere.  

 



   

 

Consola poate fi apoi salvată și redeschisă ori de câte ori este nevoie. Acest lucru permite 

construirea de console de management în scopuri specifice.  

 

Figura arată o nouă console goală, cu caseta de dialog pentru selectarea și adăugarea de 

snap-in-uri.  

 

 
Figura 64 – capture de ecran care prezintă Microsoft management Console 

 

Funcțiile Disk Management pot fi deschise făcând clic dreapta pe Acest Computer/ This 

PC sau Computer și selectând Administrare /Manage. Deasemenea, poate fi deschis 

prin intermediul Panoului de Control al computerului sau în propria fereastră, utilizând 

meniul Win+X și selectând Disk Management. 

 

Pe lângă extinderea și micșorarea partițiilor, puteți utiliza, deasemenea, utilitarul de 

gestionare a discului pentru a finaliza următoarele sarcini:  

• Vizualizați starea unității 

• Atribuiți sau modificați literele de unitate  

• Adăugați unități 

• Adăugați tablouri 

• Desemnați partiția activă.  

 



   

 

 
Figura 65 – Captură de ecran care arată aplicația Disk Management. 

 

 
Figura 66 – Captură de ecran care arată detaliul în aplicația Gestionare disc 

 

Funcțiile Disk Management afișează starea fiecărui disc. Unitățile afișează una dintre 

următoarele condiții:  

▪ Foreign – Un disc dinamic care a fost mutat de pe un așlt computer care rulează 

Windows 

▪ Healthy – Un volum care funcționează corect 

▪ Initializing – Un disc de bază care este convertit într-un disc dinamic 

▪ Missing – Un disc dynamic care este corrupt, oprit sau deconectat  

▪ Not Initialized – Un disc care nu conține o semnătură validă  

▪ Online – Un disc de bază sau dinamic care este accesibil și nu prezintă probleme   

▪ Online (Errors) – Erori I/O detectate pe un disc dinamic  

▪ Offline – Un disc dynamic care este corrupt sau indisponibil 

▪ Unreadable – Un disc dynamic sau de bază, care a suferit erori hardware, de 

corupție sau erori I/O. 

 

Montarea unei unități se referă la faptul că un fișier de imagine pe disc poate fi citit ca 

unitate.  

 

Fișierele ISO pot avea conținutul scris de disc, dar pot fi montate și pe unități virtuale.  



   

 

 

Pentru a monta o imagine, deschideți File Explorer, selectați un fișier ISO, în panglică 

selectați meniul Gestionare/ Manage, iar sub Disk Image Tools selectați Mount. 

 

Fișierul ISO va fi montat ca o unitate de stocare amovibilă.   

 

Unitatea este o imagine ISO montată ca volum. 

 

Deasemenea, puteți crea un punct de montare similar unei comenzi rapide.  

 

Puteți crea un punct de montare care face ca o întreagă untate să apară ca folder. 

 

 
Figura 67 – montarea unui drive în Windows. 

 

Pentru a menține și optimiza stocarea pe disc, utilizați diverse instrumente în Windows.  

 

Un defragmentator de disc adună datele necontigue într-un signgur loc, făcând sistemul 

de operare mai rapid.  

 

Nu efectuați defragmentarea discului pe SSD-uri.  

 

SSD-urile sunt optimizate de propriul controler și firmware.  

 

Nu ar trebui să fie dăunător pentru defragmentarea SSD-urilor hibride, deoarece acestea 

utilizează hard disk-uri pentru a stoca date.  

 

În Windows 8 și 10, opțiunea se numește Optimize. În Windows 7, se numește 

Defragment Now accessed din meniul proprietăților discului sau din panglica File 

Explorer din Windows 8 și 10. 

 

Funcțiile Optimize Drives permite analiza unității înainte de optimizare.  

 

Deasemenea, puteți optimiza spațiul disponibil făcând o operație de curățare a discului.  

 



   

 

 
Figura 68 – Captură de ecran care arată proprietățile unității locale.  

 

Instrumentul de verificare a erorilor discului care analizează integritatea fișierelor și a 

folderelor scanând suprafața discului pentru a detecta erori fizice.   

 

Instrumentul remediază erorile sistemului de fișiere și verifică discul pentru sectoarele 

defecte. Deasemenea, încearcă să recupereze date din sectoare defecte.  

 

În File Explorer sau File Manager, faceți clic dreapta pe unitate și selectați Properties. 

Selectați fila Tools și selectați Check sau Check Now în Windows 7. 

 

În Windows 8, selectați Scan Drive pentru a încerca să recuperați sectoarele defecte. În 

Windows 7, selectați Scan for and attempt recovery of bad sectors și faceți clic pe 

Start. 

 

În Windows 8 și 10, faceți clic pe Check Results după scanare. Aceasta va deschide 

fereastra Event Viewer, care vă va permite să vizualizați intrarea jurnalului pentru 

scanare. 

 



   

 

 
Figura 69 – Captură de ecran care arată verificarea erorilor de disc. 

 

Instalarea și configurarea aplicației  
 

Majoritatea aplicațiilor utilizează un process de instalare automată atunci când discul 

aplicației este introdus în unitatea optică.  

 

Utilizatorul este obligat să facă clic prin Installation Wizard și să furnizeze informații 

atunci când este necesar.  

 

Majoritatea instalărilor de software Windows sunt prezentate,cee ace înseamnă că 

utilizatorul trebuie să fie present pentru a interacționa cu software-ul de instalare pentru 

a furniza informații despre opțiunile de utilizat la instalarea software-ului. 

 

Diferitele tipuri de instalații sunt definite în figură.  

 

 
Figura 70 – Diferite tipuri de instalații 

 

Instalarea locală poate avea loc de pe hard disk, CD, DVD sau support USB.  

 



   

 

Pentru a efectua o instalare locală, asistată, introduceți suportul media sau unitatea, ori 

deschideți fișierul programului descărcat.  

 

Dacă instalarea software-ului nu pornește automat, va trebui să navigați pe suportul de instalare 

pentru a găsi și executa instalarea.  

 

Software-ul de instalare are, de regulă, o extensie de fișier EXE sau MSI (Microsoft Silent 

Installer).  

 

Dacă există probleme, reparați sau dezinstalați aplicația.  

 

În plus față de procesul descries mai sus, Windows 8 și 10 oferă acces la Magazinul Microsoft, 

așa cum se arată în figură.  

 

Este posibil ca aplicațiile mai vechi să nu ruleze correct pe sistemele de operare Windows mai 

noi.  

 

Dacă software-ul mai vechi nu funcționează correct, localizați fișierul executabil pentru 

aplicație. Acest lucru se poate realiza făcând clic dreapta pe o comandă rapidă pentru aplicație 

și selectând Deschidere locație fișier Open file location. 

 

Faceți clic dreapta pe fișierul executabil și alegeți Proprietăți/ Properties. 

 

Din fila Compatibilitate, prezentată în figura de mai jos, puteți rula instrumental de depanare a 

compatibilității Windows, sau puteți configure manual Compatibility Mode pentru aplicație.  

 

 
Figura 71 – Captură de ecran care arată proprietățile aplicației.  

 

Dacă o aplcație este dezinstalată incorrect, este posibil să lăsați fișiere pe hard disk și setări 

inutile în registru, care risipesc spațiu pe hard disk și resurse de sistem.  

 



   

 

Fișierele inutile pot reduce, de asemenea, viteza cu care este citit registrul. Microsoft vă 

recomandă să utilizați întotdeauna funcțiile Panoului de control Programe și caracteristici, 

atunci când eliminați, modificați sau reparați aplicații.  

 

Funcțiile vă ghidează prin procesul de eliminare a software-ului și elimină fiecare fișier 

instalat, așa cum se arată în figură.  

 

Unele aplicații pot include o caracteristică de dezinstalare care se află în meniul Windows 

Start cu aplicația.  

 

 
Figura 72 – Captură de ecran care arată dezinstalarea aplicației.  

 

Permiterea utilizatorilor să instaleze software pe computerele care sunt deținute de o 

organizație de afaceri poate reprezenta un risc de securitate. 

 

Utilizatorii pot fi păcăliți în a descărca software cu conținut malițios, ce poate provoca 

pierderea datelor fie prin furt, fie prin distrugere.  

 

Software-ul malițios, cunoscut sub numele de malware, poate infecta toate computerele care 

sunt atașate la o rețea și poate provoca daune și pierderi pe scară largă.  

 

În calitate de technician, este important să respectați politicile privind instalarea software –

ului și să vă asigurați că software-ul antimalware, cum ar fi Windows Defender, este activ și 

actualizat.  

 

 

 

 

 

 

 

 



   

 

Sisteme de operare mobile, Linux și macOS  

 

Sursă deschisă și sursă închisă  
 

Asemenea computerelor și laptorurilor, dispozitivele mobile utilizează un sistem de operare. 

Înainte ca utilizatorii să poată analiza și modifica software-ul, trebuie să poată vedea codul 

sursă. Când dezvoltatorul alege să furnizeze codul sursă, se spune că software-ul este open 

source. Dacă codul sursă al programului nu este publicat, se spune că software-ul este sursă 

închisă. Android este dezvoltat de Google, iar iOS este dezvoltat de către Apple. Deoarece 

Android se bazează pe Linux (nucleul Torvalds), este Open Source. 

 

Aplicațiile sunt scrise și compilate pentru un anumit system de operare mobil, cum ar fi 

Apple iOS, Android sau Windows. De obicei, dispozitivele mobile cum ar fi telefoanele 

inteligente sau tabletele, vin cu o serie de aplicații diferite preinstalate pentru a oferi 

funcționalități de bază.   

 

Există aplicații pentru a efectua apeluri telefonice, a trimite și a primi e-mailuri, a asuclta 

muzică, a face fotografii și a juca jocuri video. În loc să fie instalate de pe un disc optic, 

aplicațiile sunt descărcate dintr-o sursă de conținut de pe Internet, cunoscută sub numele de 

Depozit de aplicații online/ Online Application Repository. Fiecare aroma a sistemului de 

operare are propriul depozit de aplicații, pentru Google aveți Google Play, iar pentru Apple 

aveți AppStore.  

 

Aplicațiile pentru dispozitivele mobile Apple iOS sunt disponibile gratuit sal pot fi 

achiziționate din App Store. Apple folosește un model specific pentru aplicațiile lor, ceea ce 

înseamnă că acestea trebuie trimise și aprobate de Apple înainte ca acestea să fie lansate 

utilizatorilor.  Acest lucru ajută la prevenirea răspândirii programelor malware și a codului 

malițios.  

 

Aplicațiile Android sunt disponibile atât de pe Google Play ™ cât și de pe site-uri terță parte, 

cum ar fi aplicațiile Amazondin magazinul de aplicații Android, rulate într-un sandbox și au 

doar privilegiile activate de utilizator.  

 

Programele terțe parte sau personalizate, sunt instalate direct folosind un fișier Android 

Application Package (apk). Acest lucru oferă utilizatorilor posibilitatea de a instala direct 

aplicații fără a trece prin interfață și este cunoscut sub numele de ”sideloading”. 
 

Android 
 

În Android, un ecran este destinat a fi ecran de pornire, iar ecranele suplimentare sunt 

accesate prin glisarea ecranului de start, spre stânga sau spre dreapta. 

 

În interfața Android, puteți găsi diferite pictograme de navigare. Sistemul de operare 

Android® utilizează bara de sistem pentru a naviga în aplicații și ecrane.  

 

Bara de system cuprinde următoarele butoane: 

• Back/ Înapoi 

• Home/ Acasă 

• Recent Apps/ Aplicații recente 

• Menu/ Meniu 



   

 

 

 

 

 
Figura 73 – Captură de ecran care arată ecranul de pornire Android. 

 

Fiecare dispozitiv Android® are o zonă care conține pictograme de sistem, cum ar fi 

ceasul, starea bateriei și starea pentru rețelele Wi-Fi și furnizor. Aplicațiile precum 

emailul, mesageria texto și Facebook®, afișează adesea pictograme de stare pentru a 

indica activitatea de comunicare. Pentru a deschide zona de notificare pe dispozitivele 

Android®, glisați în jos din partea de sus a ecranului.  

 

Atunci când notificările sunt deschise, puteți face următoarele:  

• Răspundeți la o notificare prin atingere; 

• Respingeți o notificare prin glisarea de pe ecran pe ambele părți; 

• Respingeți toate notificările cu pictograme; 

• Comutați setările utilizate frecvent; 

• Reglați luminozitatea ecranului;  

• Deschideți meniul Setări cu pictograma setări rapide.  

 

 

Apple iOS 
 

Interfața iOS® funcționează la fel ca interfața Android®, dar există câteva diferențe 

foarte importante:  

• Fără pictograme de navigare – este posibil să fie necesar să apăsați un buton fizic 

în loc să tingeți pictogramele de navigare; 

• Fără widget – Doar aplicațiile și alt conținut pot fi instalate pe ecranele 

dispozitivului iOS®; 

• Fără comenzi rapide pentru aplicații – Fiecare aplicație de pe ecranul de pornire 

este aplicația reală, nu o comandă rapidă.  



   

 

 

Spre deosebire de Android®, dispozitivele iOS® nu folosesc pictograme de navigare 

pentru a efectua funcții. Unele funcții obișnuite efectuate de butonul de pornire includ: 

• Treziți dispozitivul 

• Reveniți la ecranul de pornire 

• Porniți Siri® sau controlul vocal. 

 

Dispozitivele iOS® au un centru de notificare care afișează toate alertele într-o singură 

locație. Acestea sunt câteva dintre setările utilizate în mod obișnuit: 

• Dispozitivele iOS® permit utilizatorului să acceseze rapid setările și 

comutatoarele commune, chiar și în timp ce este blocat; 

• Din ecranul de setări utilizat în mod obișnuit, un utilizator poate:  

• Comutați setările utilizate frecvent, cum ar fi modul avion, Wi-Fi, 

Bluetooth, Nu deranjați și Blocarea rotației ecranului  

• Ajustați luminozitatea ecranului 

• Controlați music player 

• Accesați Airdrop 

• Accesați lanterna, ceasul, calendarul și camera foto. 

 

iOS oferă, de asemenea, Spotlight, o aplicație care afișează sugestii din mai multe surse, 

inclusiv Internet, iTunes®, App Store, orele emisiunilor de filme și locațiile din apropiere.  

 

Caracteristici comune ale dispozitivelor mobile  
 

Majoritatea dispozitivelor mobile pot fi utilizate, fie în modul portret, fie în modul peisaj. 

Un sensor din interiorul dispozitivului, cunoscut sub numele de accelerometru, detectează 

modul în care este ținut și va schimba în mod corespunzător orientarea ecranului. Când 

dispozitivul este pornit în modul peisaj, aplicația camerei se transformă și ea în modul 

peisaj.  

 

Unele dispozitive au, de asemenea, un giroscop pentru furnizarea unor informații mai 

accurate privind mișcarea. Giroscopul permite dispozitivului să fie utilizat ca un 

mecanism de control pentru jocuri care implică condusul și utilizarea unui volan. 

 

Când utilizați un dispozitiv Android pentru a activa rotația automată, accesați Setări > 

Afișare > Advansat > Rotire automata a ecranului. 

 

Când utilizați un dispozitiv iOS, pentru a activa rotația automata, glisați în partea de jos 

a ecranului și atingeți pictograma de blocare.  

 

Când lumina puternică a soarelui face dificilă citirea ecranului, creșteți nivelul de 

liminozitate. Invers, luminozitatea foarte scăzută este utilă atunci când citiți o carte pe un 

dispozitiv mobil pe timp de noapte. Unele dispositive mobile pot fi configurate pentru a 

regla automat luminozitatea în funcție de cantitatea de lumină din jur. Dispozitivul trebuie 

să aibă un sensor de lumină pentru a utiliza luminozitatea automata.  

 

Când utilizați un dispozitiv Android, pentru a configure luminozitatea ecranului, accesați 

Setări > Afișare > Luminozitate > glisați luminozitatea la nivelul dorit.   

 



   

 

Când utilizați un dispozitiv iOS, pentru a configura luminozitatea ecranului, glisați în sus 

din partea de jos a ecranului > glisați bara de luminozitate în sus sau în jos pentru a varia 

luminozitatea.  

 

Sistemul de poziționare globală (GPS) este un system de navigație care determină ora și 

locația geografică a dispozitivului, utilizând mesaje de la sateliți în spațiu și un receptor 

pe Pământ.  

 

Un receptor radio GPS folosește cel puțin patru sateliți pentru a-și calcula poziția pe baza 

mesajelor. Serviciile GPS permit furnizorilor de aplicații si site-ului web să cunoască 

locația unui dispozitiv și să ofere servicii specifice locației, ceea ce se numește 

geotracking. 

 

Sistemele de poziționare interioară (IPS) pot determina locația dispozitivului prin 

triangularea proximității acestuia cu alte semnale radio, cum ar fi punctele de acces Wi-

Fi.  

 

Pentru a activa GPS-ul pe dispozitivele Android, utilizați Setări > Locatie > Atingeți 

comutatorul pentru a active serviciile de localizare.  

 

Pentru a activa GPS pe dispozitivele iOS, utilizați Setări> Confidențialitate> Servicii de 

localizare> Activați serviciile de localizare.  

 

Un asistent digital, numit uneori asistent virtual, este un program care poate înțelege 

limbajul conversațional natural și poate efectua sarcini pentru utilizatorul final. Acești 

asistenți digitali se bazează pe inteligența artificială, învățarea automată și tehnologia de 

recunoaștere a vocii pentru a înțelege comenzile vocale în stil conversațional. 

 

Prin asocierea cererilor vocale simple cu alte intrări, cum ar fi locația GPS, acești asistenți 

pot îndeplini mai multe sarcini, inclusiv redarea unei melodii specifice, efectuarea unei 

căutări pe web, luarea unei note sau trimiterea unui e-mail. 

 

Pentru a accesa Asistentul Google pe un dispozitiv Android, pur și simplu spuneți „Ok 

Google”, iar Asistentul Google se va activa și va începe să asculte cererile 

 

Pentru a accesa Siri pe un dispozitiv iOS, țineți apăsat butonul Acasă și Siri se va activa 

și va începe să asculte cererile. Alternativ, Siri poate fi configurat să înceapă să asculte 

când aude „Hei Siri”. 

 

 

Backup, gestionare și blocare la distanță  
 

O copie de rezervă la distanță este atunci când un dispozitiv își copiază datele în spațiul 

de stocare în cloud folosind o aplicație de backup. Dacă datele trebuie restaurate, rulați 

aplicația de rezervă și accesați site-ul web pentru a prelua datele. 

 



   

 

Majoritatea sistemelor de operare mobile vin cu un cont de utilizator legat de serviciile 

cloud ale furnizorului, cum ar fi iCloud pentru iOS, Google Sync pentru Android și 

OneDrive pentru Microsoft. 

 

Utilizatorul poate activa backup-uri automate în cloud pentru date, aplicații și setări. 

Există, de asemenea, furnizori de back-back terți, precum Dropbox, care pot fi folosiți. 

 

O altă opțiune este să configurați software-ul Mobile Device Management (MDM) pentru 

a face automat copii de siguranță ale dispozitivelor utilizatorului. 

 

De asemenea, este posibil să vă sincronizați contactele cu contul dvs. Apple sau Google, 

astfel încât să nu vă pierdeți datele atunci când smartphone-ul dvs. se rupe. 

 

Dacă un dispozitiv mobil este deplasat sau furat, este posibil să îl găsiți folosind o 

aplicație de localizare. O aplicație de localizare ar trebui instalată și configurată pe fiecare 

dispozitiv mobil înainte de a fi pierdută. 

 

Atât Android cât și iOS au aplicații pentru localizarea de la distanță a unui dispozitiv. 

 

Managerul de dispozitive Android permite utilizatorului să localizeze, să sune sau să 

blocheze un dispozitiv Android pierdut sau să șteargă date de pe dispozitiv. 

 

Utilizatorii iOS pot folosi aplicația Găsește-mi iPhone-ul. 

 

După ce dispozitivul este localizat, este posibil să puteți efectua funcții suplimentare, cum 

ar fi trimiterea unui mesaj sau redarea unui sunet. 

 

De asemenea, puteți găsi aplicații terțe pentru a face acest lucru și alte servicii de 

localizare. 

 

Dacă încercările de localizare a unui dispozitiv mobil au eșuat, există alte caracteristici 

de securitate care pot împiedica compromiterea datelor de pe dispozitiv. 

 

Două dintre cele mai comune caracteristici de securitate la distanță sunt: 

• Blocare la distanță (iOS = modul pierdut, Android = Blocare): vă permite să 

blocați dispozitivul cu o parolă, astfel încât alte persoane să nu poată avea acces 

la datele din dispozitiv. 

• Ștergere la distanță (iOS = șterge telefon, Android = Șterge): funcția de ștergere 

de la distanță șterge toate datele de pe dispozitiv și le readuce la starea din fabrică. 

 

Pentru a restabili datele pe dispozitiv, utilizatorii Android trebuie să configureze 

dispozitivul utilizând un cont Gmail, iar utilizatorii iOS trebuie să sincronizeze 

dispozitivul cu iTunes. 

 

Sistemele de operare mobile sunt de obicei protejate de o serie de restricții software. O 

copie nemodificată a iOS, de exemplu, va executa numai cod autorizat și va permite 

accesul utilizatorului foarte limitat la sistemul său de fișiere. 

 



   

 

Rooting și Jailbreaking sunt două metode de eliminare a restricțiilor și protecțiilor 

adăugate sistemelor de operare mobile. 

 

Înrădăcinarea este utilizată pe dispozitivele Android pentru a obține acces privilegiat sau 

la nivel de rădăcină pentru modificarea codului sau instalarea unui software care nu este 

destinat dispozitivului. 

 

Jailbreaking este de obicei utilizat pe dispozitivele iOS pentru a elimina restricțiile 

producătorului, permițându-le să ruleze un cod de utilizator arbitrar, să acorde 

utilizatorilor acces complet la sistemul de fișiere și acces complet la modulele kernel. 

 

Prin înrădăcinarea sau jailbreak-ul unui dispozitiv mobil, GUI-ul poate fi personalizat 

puternic, pot fi aduse modificări sistemului de operare pentru a îmbunătăți viteza și 

capacitatea de reacție a dispozitivului, iar aplicațiile pot fi instalate din surse secundare 

sau neacceptate.  

 

La fel ca sistemul de operare de pe un desktop sau laptop, puteți actualiza sau corela 

sistemul de operare pe dispozitive mobile. Actualizările adaugă funcționalitate sau 

măresc performanța, iar patch-urile pot remedia problemele de securitate sau problemele 

legate de hardware și software. 

 

Actualizările și patch-urile Android utilizează un proces automat pentru livrare. Când un 

operator sau producător are o actualizare pentru un dispozitiv, o notificare pe dispozitiv 

indică faptul că o actualizare este gata. 

 

Actualizările iOS utilizează, de asemenea, un proces automat pentru livrare și, similar cu 

Android, se deschide o notificare de descărcare dacă sunt disponibile actualizări. 

 

Există două tipuri de actualizări pentru firmware-ul dispozitivului mobil: 

• Lista de roaming preferat (PRL) reprezintă informații de configurare de care un 

telefon celular are nevoie pentru a comunica în alte rețele decât ale sale, astfel 

încât să poată fi efectuat un apel în afara rețelei operatorului; 

• Rata principală ISDN (PRI configurează ratele de date între dispozitiv și turnul de 

celule. Acest lucru asigură faptul că dispozitivul este capabil să comunice cu 

turnul la viteza corectă. 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

 

 

 

Sisteme de operare Linux și macOS  
 

 

Există mai multe sisteme de operare în această familie, denumite de obicei, ix Operating 

Systems. 

 

▪ Unix 

• Unix este un sistem de operare proprietar, scris în limbajul de 

programare C.  

• macOS și iOS se bazează pe versiunea Berkley Standard Distribution 

(BSD) a Unix. 

 

▪ Linux 

• Sistemele de operare Linux sunt utilizate în sisteme incorporate, 

dispositive portabile, smartwatch - uri, telefona emobile, netbook - uri, 

PC - uri, servere și supercalculatoare.  

• Există multe distribuții diferite ( sau distrosuri) de Linux, inclusiv 

SUSE®, Red Hat®, CentOS®, Fedora®, Debian®, Ubuntu®, și Mint®. 

• Android și multe distribuții ale sistemului de operare se bazează pe 

nucleul Linux. 

 

▪ macOS 

• Sistemul de operare pentru computerele Macintosh este dezvoltat din 

kernel-ul UNIX, este totuși, un system de operare sursă închisă.  

• macOS acceptă instalarea la distanță a rețelei numite NetBoot 

 

Diferite distribuții Linux sunt livrate cu pachete software diferite, dar utilizatorii decid ce 

rămâne în sistemul lor prin instalarea sau eliminarea pachetelor. Interfața grafică din 

Linux este alcătuită dintr-o serie de subsisteme care pot fi, de asemenea, eliminate sau 

înlocuite de utilizator. 

Ubuntu Linux folosește Unity ca GUI implicită. 

 

GUI Linux are capacitatea de a avea mai multe desktopuri sau spații de lucru. Canonical 

are un site web care simulează interfața de utilizare a Unity și oferă, de asemenea, un tur 

prin principalele caracteristici ale Unity. Pentru a experimenta Unity prin intermediul site-

ului web Canonical, vizitați http://tour.ubuntu.com/en/ . 

 

 

 

http://tour.ubuntu.com/en/


   

 

 
Figura 74 – Captură de ecran care arată ecranul de pornire Ubuntu. 

Printre diferențele majore dintre versiunile mai vechi de OS X și macOS se numără 

adăugarea Aqua GUI. Cu macOS, Mission Control este o modalitate rapidă de a vedea 

tot ce este deschis în prezent pe Mac. Controlul misiunii vă permite să vă organizați 

aplicațiile pe mai multe desktopuri. 

 

Pentru a naviga în sistemul de fișiere, macOS include aplicația Finder, care este oarecum 

similară cu Windows File Explorer. 

 

macOS permite partajarea ecranului, o caracteristică care permite altor persoane care 

utilizează Mac-uri să vă poată vizualiza ecranul și chiar să preia controlul computerului. 

 

 
Figura 75 – Captură de ecran care arată ecranul de pornire macOS. 

 

Atât în Linux, cât și în macOS, utilizatorul poate comunica cu sistemul de operare 

utilizând interfața liniei de comandă (CLI). Pentru a adăuga flexibilitate, comenzile (sau 

instrumentele) care acceptă parametrii, opțiunile și comutatoarele sunt de obicei 

precedate de caracterul liniuță (-). 

 



   

 

Majoritatea sistemelor de operare includ o interfață grafică. Deși o interfață de linie de 

comandă este încă prezentă, sistemul de operare pornește adesea în GUI în mod implicit, 

ascunzând interfața liniei de comandă de la utilizator. 

 

O modalitate de a accesa interfața liniei de comandă într-un sistem de operare bazat pe 

GUI este prin intermediul unei aplicații de emulator de terminal. Aceste aplicații oferă 

acces utilizatorului la interfața liniei de comandă și sunt deseori denumite ca o variantă a 

cuvântului terminal. 

 
Figura 76 – Straturi într-un system de operare tipic. 

 

Un program numit shell interpretează comenzile de la tastatură și le transmite sistemului 

de operare. Când un utilizator se conectează cu succes la sistem, programul de conectare 

pornește shell-ul. Ulterior, un utilizator autorizat poate începe să interacționeze cu 

sistemul de operare prin comenzi bazate pe text. 

 

Utilizatorii interacționează cu nucleul printr-un shell. Nucleul este responsabil pentru 

alocarea timpului și memoriei CPU proceselor. Nucleul gestionează, de asemenea, 

sistemul de fișiere și comunicațiile ca răspuns la apelurile de sistem. 

 

MacOS include un emulator de terminal numit Terminal, dar sunt disponibile mai multe 

emulatoare terțe. 

 
Figura 77 – capture de ecran care arată sesiunea în terminal. 



   

 

 

Backup în Linux și macOS 
 

Procesul de backup al datelor se referă la crearea unei copii (sau a mai multor copii) a 

datelor pentru păstrare. Când procesul de backup este finalizat, copia se numește backup. 

 

În timp ce copiile de rezervă pot fi realizate cu o comandă simplă de copiere, există multe 

instrumente și tehnici pentru a face procesul automat și transparent pentru utilizator. 

Linux nu are un instrument de backup încorporat, cu toate acestea, există multe soluții de 

backup comerciale și open source pentru Linux, cum ar fi Amanda, Bacula, Fwbackups 

și Déjà Dup. 

 

macOS include un instrument de rezervă numit Time Machine, unde utilizatorii aleg o 

unitate externă pentru a fi utilizată ca dispozitiv de destinație de rezervă și o conectează 

la Mac prin USB, FireWire sau Thunderbolt. 

 

Time Machine va pregăti discul pentru a primi backup-uri și, când discul este gata, 

efectuează periodic backup-uri incrementale. Time Machine stochează unele backup-uri 

pe Mac, deci dacă discul de backup Time Machine nu este disponibil, este posibil să puteți 

restabili o copie de rezervă direct de pe Mac. 

 

 
Figura 78 – Captură de ecran care arată aplicația Time Machine. 

 

 

Facilități de disk în Linux și macOS 
 

Pentru a ajuta la diagnosticarea și rezolvarea problemelor legate de disc, majoritatea 

sistemelor de operare moderne includ instrumente de utilitate pentru disc. Ubuntu Linux 

include un utilitar de disc numit Discuri, în care utilizatorii pot efectua cele mai frecvente 

sarcini legate de disc, inclusiv gestionarea partițiilor, montarea sau demontarea, 

formatarea discurilor și interogarea Tehnologiei de analiză și raportare, (S.M.A.R.T.). 

  



   

 

macOS include Disk Utility, care, pe lângă suportul principalelor sarcini de întreținere a 

discului, Disk Utility acceptă și Verificați permisiunile de disc și Reparați permisiunile 

de disc. Repararea permisiunii discului este un pas obișnuit de depanare în macOS. 

 

Disk Utility poate fi, de asemenea, utilizat pentru a face backup discurilor pe fișiere 

imagine și pentru a efectua o recuperare a imaginii pe disc din fișiere imagine. 

Mai jos sunt câteva sarcini obișnuite de întreținere care pot fi efectuate utilizând software-

ul utilitar disc: 

▪ Gestionarea partițiilor - Când lucrați cu discuri de computer, partițiile pot fi 

necesare să fie create, șterse sau redimensionate; 

▪ Montarea sau demontarea partițiilor de disc - Pe sistemele de tip Unix, 

montarea unei partiții se referă la procesul de legare a unei partiții a unui disc sau 

a unui fișier de imagine de disc (de obicei un .iso) la o locație de folder; 

▪ Format disc - Înainte ca o partiție să poată fi utilizată de utilizator sau de sistem, 

aceasta trebuie formatată; 

• Bad Sector Check –When a disk sector is flagged as bad, it 

becomes harmless to the OS because it will no longer be used to 

store data. Please note that bad sectors could be an indicator of a 

failing disk; 

• Query S.M.A.R.T. attributes – S.M.A.R.T. can detect and 

report attributes about a disk’s health. The goal of S.M.A.R.T. is 

to anticipate disk failure, allowing the user to move the data to a 

healthy disk before the failing disk becomes inaccessible. 

• Verificarea sectorului defect - Când un sector de disc este 

semnalat ca fiind defect, acesta devine inofensiv pentru 

sistemul de operare, deoarece nu va mai fi folosit pentru a 

stoca date. Vă rugăm să rețineți că sectoarele defecte ar 

putea fi un indicator al unui disc defect; 

• Interogare S.M.A.R.T. atribute - S.M.A.R.T. poate detecta 

și raporta atribute despre starea de sănătate a unui disc. 

Scopul S.M.A.R.T. este de a anticipa eșecul discului, 

permițând utilizatorului să mute datele pe un disc sănătos 

înainte ca discul defect să devină inaccesibil. 

 

Programarea sarcinilor 
 

Sarcinile de întreținere ar trebui să fie programate și efectuate frecvent pentru a preveni 

sau detecta problemele mai devreme. Pentru a evita lipsa sarcinilor de întreținere din 

cauza unei erori umane, sistemele computerizate pot fi programate pentru a efectua sarcini 

automat. 

 

Două sarcini care ar trebui să fie programate și efectuate automat sunt copiile de rezervă 

și verificările pe disc. 

 



   

 

 

În Linux și macOS, serviciul cron este responsabil pentru sarcinile programate. Ca 

serviciu, cron rulează în fundal și execută sarcini la date și ore specifice. Cron folosește 

un tabel de programare numit tabel cron care poate fi editat cu comanda crontab 

 

Securitate 
 

Numele de utilizator, parolele, certificatele digitale și cheile de criptare sunt doar câteva 

dintre acreditările de securitate asociate unui utilizator. Datorită numărului tot mai mare 

de acreditări de securitate necesare, sistemele de operare moderne includ un serviciu de 

gestionare a acestora. Aplicațiile și alte servicii pot solicita și utiliza acreditările stocate 

de serviciul managerului de acreditări de securitate. 

 

Gnome-keyring este un manager de acreditări de securitate pentru Ubuntu Linux. Pentru 

a accesa Gnome-Keyring pe Ubuntu Linux, faceți clic pe Dash> Căutare cheie> Faceți 

clic pe parole și chei 

 

Keychain este un manager de acreditări de securitate pentru macOS. Pentru a accesa 

Keychain pe macOS, accesați Aplicații> Utilități> Keychain Access 

 

 

Permisiuni de bază pentru fișierele Unix și Director 
 

Pentru a organiza sistemul și a consolida granițele din sistem, Unix folosește permisiunile 

de fișiere. Fiecare fișier și director de pe sistemele Unix poartă permisiunile sale care 

definesc acțiunile pe care proprietarul, grupul și alții le pot face cu fișierul sau directorul. 

 

Singurul utilizator care poate suprascrie permisiunile de fișiere în Unix este utilizatorul 

root. Accesul la rădăcină este adesea necesar înainte de efectuarea sarcinilor de întreținere 

și administrative. 

 

 



   

 

Figura 79 – Valori pentru atributele și permisiunile fișierului și directorului. 

Administrare în Linux 
 

Administratorii folosesc terminalul pentru a monitoriza și controla utilizatorii, procesele, 

adresele IP și alte sarcini. Următoarele sunt exemple de comenzi.  

• passwd – permite utilizatorilor să ăți modifice parolele în terminal. 

• ps – permite utilizatorilor să-și monitorizeze propriile procese.  

• kill – permite uilizatorilor să încheie procesele pe care le-au inițiat.  

• ifconfig – similar comenzii Windows ipconfig; cu toate acestea, această 

comandă este depreciate și ar trebui utilizată comanda “ip address”. 

• iwconfig – permite utilizatorilor să ăți seteze și să vizualizeze setările wireless.  

• chmod – permite utilizorilor să modifice permisiunile fișierelor pe care le dețin. 

• ls – enumeră fișierele dintr-un director. 

▪ Permission – Definește modul în care utilizatorul, grupul și alte 

persoane, accesează fișierele și directoarele. 

▪ Link – Numărul de legături sau numărul de directoare din acest fișier 

▪ User – Afișează numele de utilizator al celui care a creat fișierul 

sau directorul.  

▪ Group – Afișează numele grupului care deține fișierul sau 

directorul. 

▪ File Size – Afișează dimensiunea fișierului în octeți.  

▪ Date and Time – Arataă data și ora ultimei moficări. 

▪ File Name – Afișează numele fișierului sau directorului 

 
Figura 80 – ieșire eșantion pentru o comandă ls -l. 

 

În plus, administratorii folosesc terminalul pentru a monitoriza și controla utilizatorii, 

procesele, adresele IP și alte sarcini. Următoarele sunt comenzi comune.  

• sudo – (Super User Do) oferă utilizatorului acces root fără șă își schimbe 

efectiv profilul. 

• chown – le permite utilizatorilor să schimbe atât proprietarul cât și grupul unui 

fișier sau fișiere.  

• apt-get – este folosit pentru a instala și gestiona software pe distribuții Linux, 

bazate pe Debian.  

• shutdown – este folosit pentru a opri și reporni sistemul de operare.  

• dd - (Disk Duplicate) este utilizat pentru a copia fișiere și partiții și a crea fișiere 

de swap temporare. 

 



   

 

 
Figura 81 – Ieșire eșantion pentru comenzile administratorului. 

 

 

Profesionistul IT: Etică, Atitudine, Învățare  

A fi tehnician IT înseamnă că veți avea acces la informații foarte sensibile și personale. 

Trebuie să înțelegeți că, în primul rând, clientul dvs. are încredere în voi și, prin urmare, 

trebuie să faceți reciprocitate fiind demn de această încredere. 

De regulă, fișierele din computerele clientului sunt sacre: secrete, confidențiale, 

personale. 

Când aveți de-a face cu clienții, uneori este mai ușor să explicați ce nu ar trebui să faceți. 

Următoarea listă descrie lucruri pe care nu ar trebui să le faceți atunci când vorbiți cu un 

client: 

• Nu minimizați problemele unui client. 

• Nu utilizați jargon, abrevieri, acronime și argou. 

• Nu utilizați o atitudine negativă sau un ton al vocii. 

• Nu vă certați cu clienții și nu deveniți defensivi. 

• Nu spuneți observații insensibile din punct de vedere cultural. 

• Nu dezvăluiți experiențe cu clienții pe social media. 

• Nu fiți judecători sau jignitori și nu sunați numele clienților. 

• Evitați distragerile și nu întrerupeți când vorbiți cu clienții. 

• Nu luați apeluri personale atunci când vorbiți cu clienții. 

• Nu vorbiți cu colegii de muncă despre subiecte care nu au legătură atunci 

când vorbiți cu clientul. 

• Evitați prinderile inutile și prinderile bruște. 

• Nu transferați un apel fără să explicați scopul transferului și să obțineți 

consimțământul clientului. 

• Nu utilizați observații negative despre alți tehnicieni pentru client. 

 

Regulamentele federale, de stat, locale și industriale pot avea cerințe de documentare în 

plus față de ceea ce este documentat în mod normal în evidența companiei. Politicile de 

reglementare și de conformitate specifică adesea ce date trebuie colectate și cât timp 

trebuie păstrate. Câteva dintre reglementări pot avea implicații asupra proceselor și 

procedurilor interne ale companiei. Unele reglementări necesită păstrarea unor evidențe 

extinse cu privire la modul în care datele sunt accesate și utilizate. 

 



   

 

Nerespectarea legilor și reglementărilor poate avea consecințe grave, inclusiv amenzi, 

încetarea angajării și chiar încarcerarea infractorilor. 

 

Respectați-vă clienții, precum și proprietățile acestora. Calculatoarele și monitoarele sunt 

proprietate, dar proprietatea include, de asemenea, orice informații sau date care ar putea 

fi accesibile, de exemplu: 

• Email - uri 

• Liste de telefoane și liste de contacte 

• Înregistrări sau date din computer   

• Copii de hârtie ale fișierelor, informațiilor sau a datelor rămase pe desktop  

Legile din diferite țări și jurisdicții juridice variază, dar, în general, acțiuni precum 

următoarele sunt considerate ilegale: 

• Nu este permisă modificarea configurațiilor software sau hardware ale sistemului 

fără permisiunea clientului. 

• Nu este permisă accesarea fără permisiune a conturilor, fișierelor private sau 

mesajelor de e-mail ale unui client sau ale colegului de muncă. 

• Nu este permisă instalarea, copierea sau partajarea conținutului digital (inclusiv 

software, muzică, text, imagini și video), încălcând drepturile de autor și 

acordurile software sau legea aplicabilă. Legile privind drepturile de autor și 

mărcile comerciale variază între state, țări și regiuni. 

• Nu este permisă utilizarea resurselor IT ale companiei unui client în scopuri 

comerciale. 

• Nu este permisă punerea la dispoziția utilizatorilor neautorizați a resurselor IT ale 

unui client. 

• Nu este permisă utilizarea cu bună știință a resurselor companiei unui client pentru 

activități ilegale. Utilizarea criminală sau ilegală include de obicei obscenitate, 

pornografie infantilă, amenințări, hărțuire, încălcare a drepturilor de autor, 

piraterie pe internet, încălcare a mărcii comerciale universitare, defăimare, furt, 

furt de identitate și acces neautorizat. 

• Nu este permis să partajați informații sensibile despre clienți. Vi se cere să păstrați 

confidențialitatea acestor date. 

 

Suplimentar, trebuie să aveți în vedere următoarele:  

• Este ilegal să utilizați software licențiat fără licența corespunzătoare. 

• Un exemplu de licență software personală este un Acord de licență pentru 

utilizatorul final (EULA). 

• O licență de întreprindere este o licență de software deținută de o companie pentru 

ca angajații săi să o folosească. 

• Licențierea open source este o licență cu drepturi de autor pentru software care 

permite dezvoltatorilor să modifice și să partajeze codul sursă care rulează 

software-ul. 



   

 

• Dacă utilizați software pentru a face bani, trebuie să plătiți pentru o licență 

comercială. 

• Managementul drepturilor digitale (DRM) este un software conceput pentru a 

preveni accesul ilegal la conținut și dispozitive digitale. 

 

Dacă descoperiți activitate ilegală pe un computer sau o rețea pe care lucrați, cel puțin 

documentați următoarele: 

• Motivul inițial pentru accesarea computerului sau a rețelei 

• Data si ora 

• Periferice conectate la computer 

• Toate conexiunile de rețea 

• Zona fizică în care se află computerul 

• Materialul ilegal pe care l-ați găsit 

• Activitatea ilegală la care ați asistat (sau suspectați că a avut loc) 

• Ce proceduri ați executat pe computer sau rețea. 

 

 

 

  



MODUL 3 
FUNDAMENTELE TEHNOLOGIEI

IO4. CODAREA - PROGRAM DE 
FORMARE ADRESAT PERSOANELOR 

PRIVATE DE LIBERTATE




