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Bazele utilizării 
calculatorului 



Obiectivele lecției 
• Ce înseamnă depanare. 

• Identificarea problemelor. 

• Modalități de gestionare a componentelor hardware. 

• Posibilele cauze ale problemelor software. 

• Soluții posibile la problemele software. 

• Identificarea și utilizarea resurselor de asistență. 
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Depanare 
• Există două modalități de menținere a sistemelor de calcul în 

stare de funcționare: 
− Întreținerea regulată. 

− Actualizarea permanentă a sistemului de operare și al aplicațiilor. 

• Utilizarea unui jurnal de întreținere cu informații detaliate 
despre configurația computerelor: 
− În funcție de tipul problemei, ne poate ajuta să înțelegem dacă 

rezolvarea este de competența noastră sau nu. 

− Ne ajută să verificăm dacă o actualizare este compatibilă cu 
componentele hardware și software ale calculatoarelor respective. 
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Gestionarea componentelor hardware 

• Înlocuirea componentelor hardware 
− Componentele hardware au un anumit ciclu de viață și se uzează odată 

cu trecerea timpului și utilizarea lor. 

− Componentele hardware sunt livrate cu garanție 

− Este recomandată achiziționarea unei garanții extinse sau încheierea unui 
contract de service post garanție odată cu componenta. 
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Gestionarea componentelor hardware 

• Verificarea conexiunilor și a cablurilor 
− Verificați fermitatea conexiunilor și integritatea cablurilor. 

− Asigurați o cale de comunicare funcțională între computer și periferic. 

− Înlocuiți de probă cablul existent, cu un altul, funcțional, pentru a vă 
asigura că totul este în regulă cu cel existent. 

− Verificați dacă conectorii cablurilor sunt corespunzători. 
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Gestionarea componentelor hardware 

• Actualizarea componentelor hardware 
− Producătorii lansează actualizări firmware pentru anumite componente 

sau periferice. 

− Firmware este un program integrat în componenta hardware care 
controlează modul de funcționare al ei. 

− Lansate la apariție unor noi standarde și tehnologii IT și de rețea. 

− Nu există moduri automate de instalare a actualizărilor de firmware. 

− Verificați site-ul producătorului pentru actualizări de firmware. 

− Poate fi necesar să furnizați seria sau numărul modelului dispozitivului.  

− Introduceți corect tipul, modelul, și data fabricației dispozitivului. 
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Gestionarea componentelor hardware 

• Actualizarea driverelor de dispozitiv 
− Driverele sunt programe care permit și controlează comunicarea dintre 

computer și o anumită componentă hardware. 

− Sunt proiectate pentru un anumit sistem de operare și arhitectură. 

− De multe ori sunt optimizate pentru un anumit model de computer și 
de aceea este indicat să utilizați driverele de pe site-ul producătorului 
computerului, dacă este disponibil, iar nu cel de pe site-ul 
producătorului componentei respective. 

− Pentru a verifica ce drivere utilizează un anumit dispozitiv, căutați în 
documentația acestuia sau vizitați site-ul producătorului.  
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Gestionarea componentelor hardware 

− Dacă componentele hardware sau 
dispozitivele periferice existente 
nu mai funcționează pe o versiune 
mai nouă a sistemului de operare, 
verificați driverele de dispozitiv 
instalate. 

− clic pe butonul Start, apoi clic-
dreapta pe Computer, clic pe 
Proprietăți și apoi pe Manager de 
dispozitive după care faceți un 
clic-dreapta pe dispozitivul 
respectiv, clic pe Proprietăți, iar 
apoi clic pe fila Driver. 
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Gestionarea componentelor hardware 

• Windows include drivere ca parte a sistemului de operare. 
− Ele sunt generice deoarece furnizează doar funcționalități de bază. 

− Dacă este posibil instalați driverele livrate cu dispozitivul. 

• Verificați existența driverelor pe site-ul producătorului. 
− Căutați driverele destinate exact pentru modelul computerului. 

• Configurări ale actualizărilor Windows. 
− Actualizările Windows pot fi configurate să caute și actualizări ale 

driverelor componentelor hardware existente în sistem. 
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Gestionarea componentelor hardware 

• După actualizarea sistemului de operare: 
− Dacă o componentă hardware nu mai funcționează, cauza posibilă este o 

partajare conflictuală a unui fișier de sistem utilizat atât de către SO cât 
și de către dispozitivul respectiv. 

− Dacă un program nu mai funcționează, cauza posibilă este o partajare 
conflictuală a unui fișier de sistem utilizat atât de către SO cât și de către 
programul respectiv. 

− Dacă computerul nu mai răspunde în timpul instalării unor actualizări, 
verificați conectivitatea la internet și spațiul disponibil pe hard disc. 

− După modificări ale componentelor hardware majore, este posibil să vi se 
ceară din nou cheia de produs a SO aflată pe un abțibild pe una dintre 
laturile carcasei PC-ului sau dedesubtul laptopului. 
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Gestionarea componentelor hardware 

• Gestionarea altor probleme de hardware 
− Dacă nu puteți citi anumite discuri optice acestea pot fi murdare sau 

zgâriate. 

− Dacă nu puteți imprima, verificați dacă imprimanta este pornită și 
conectată la computer. 

− Dacă conexiunea este activă dar imprimanta tot nu tipărește, verificați 
eventualele mesaje de eroare furnizate de aceasta. 

− Este posibil să existe foi de hârtie blocate în imprimantă. 

− Dacă mouse-ul optic nu răspunde verificați dacă luminează. Dacă nu, 
verificați bateriile. 

− Dacă tastele nu funcționează bine, folosiți un aspirator sau aer 
comprimat pentru a le curăța de praf. 
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Crearea unor copii de rezervă 
• Computerul este util doar dacă datele sunt valide și accesibile. 

• Copiile de rezervă sunt duplicate ale fișierelor și folderelor. 

− Stocați copiile de rezervă în rețea sau pe un dispozitiv de stocare extern. 

− Utilizați aplicații specializate pentru gestionarea copiilor de rezervă. 

• Există mai multe tipuri de copii de rezervă: 
− Completă: copiază toate fișierele și folderele selectate, pe dispozitivul de stocare. 

Prima copiere de rezervă trebuie să fie întotdeauna de acest tip. 

− Diferențială: copiază doar fișierele modificate de la ultima copiere Completă.  

− Incrementală: copiază doar fișierele modificate de la ultima copiere. 
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Crearea unor copii de rezervă 
• Scenariul copiere completă și diferențială: 

1. Copierea completă se face vineri noaptea la ora 2:00. 

2. Copieri diferențiale se fac zilnic la ora 2:00 noaptea de luni până joi, 
fiecare cuprinzând toate modificările de la copia completă. 

3. Vineri la ora 2:00 noaptea se face o nouă copiere completă care va 
include și modificările făcute după cea diferențială de joi. 

• Necesită mai mult timp la crearea copiei dar mai puțin la 
restaurarea acesteia. 
− Copierea diferențială cuprinde toate modificările de la ultima copiere 

completă. 
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Crearea unor copii de rezervă 
• Scenariul copiere completă și diferențială: 

1. Copierea completă se face vineri noaptea la ora 2:00. 

2. Copieri incrementale se fac zilnic la ora 2:00 noaptea de luni până joi, 
fiecare cuprinzând toate doar modificările zilei respective. Fiecare 
copie incrementală se face separat. 

3. Vineri la ora 2:00 noaptea se face o nouă copiere completă care va 
include și modificările făcute după cea incrementală de joi. 

• Necesită mai puțin timp la crearea copiei dar mai mult la 
restaurarea ei. 
− Copiile incrementale trebuie restaurate în ordine cronologică ! 

− Asigurați-vă că denumiți corespunzător copia fiecărei zile ! 
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Crearea unor copii de rezervă 
• Mediile de stocare pentru copiile de rezervă pot ocupa mult loc 

și pot implica costuri mari. 
− Depinde de cantitatea de date și frecvența realizării copiilor. 

• Benzile magnetice și mediile optice pot fi refolosite. 
− Reduce cheltuielile și spațiul de depozitare pentru mediile de stocare. 

• Depozitarea mediilor de stocare a copiilor de rezervă, în alte 
locații decât cea curentă, este un factor cheie în planificarea 
recuperărilor în cazul unor calamități. 
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Crearea unor copii de rezervă 
• Stocarea copiilor de rezervă 

− Copii de rezervă locale (pe medii externe de stocare): 

− Depozitați hard discul sau mediile optice în altă locație decât cea în care se 
află computerul (altă încăpere, alt etaj etc.). 

− Copii de rezervă externe (sau online): 

− Copiile sunt stocate în locații externe într-o rețea, sau stocate pe servere 
aflate în locații de stocare oferite de un furnizor de servicii de backup prin 
internet. 

− Copii de rezervă în cloud: 

− Sunt o variantă a copiilor de rezervă externe pentru care însă aveți nevoie 
doar de un browser și un cont de utilizator la un serviciu de stocare cloud. 
Această variantă este utilizată mai ales pentru copierea manuală a unor 
fișiere de interes, în cloud. 
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Exercițiu 1 - 1 
În acest exercițiu veți parcurge etapele de copiere a fișierelor de date pe un mediu 
extern sau în Cloud, mai exact pe OneDrive.  Vom observa de asemenea cum se 
folosește Copie de rezervă și restaurare. 

1. Navigați la www.onedrive.com și conectați-vă cu contul Microsoft. 

 

 

2. Faceți clic pe Documente pentru a deschide acest folder.  Faceți clic pe Creare 
din bara de meniuri apoi clic pe Folder pentru a crea un folder nou pentru copia 
de rezervă pe care doriți să o creați pentru fișierele dvs. de date.  Denumiți 
folderul nou creat: 7314 copie de rezervă și faceți clic pe Enter. 
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Exercițiu 1 - 2 
3. Faceți clic pe folderul nou pentru a i afișa conținutul. 

 

 

4. Faceți clic pe Încărcare. 

5. Pentru a încărca fișiere fără a descărca și instala aplicația OneDrive trebuie să 
aveți deschis Windows Explorer în același timp cu pagina OneDrive în browser ul 
folosit.  Puteți aranja cele două ferestre una lângă alta și să glisați fișierele din 
fereastra Windows Explorer în fereastra OneDrive (din browser).  Alternativ puteți 
maximiza fereastra Windows Explorer, iar în acest caz, OneDrive (din browser) va 
apărea ca o pictogramă în bara de activități.  Puteți să glisați fișierele peste 
pictograma browserului, ceea ce va face ca fereastra acestuia să reapară, 
permițându-vă să eliberați fișierele în acest spațiu. 
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Exercițiu 1 - 3 
6. Navigați la fișierele de date pentru elevi.  Faceți clic pe Lecția 2 - Windows pentru 

a afișa conținutul acestui folder.  Selectați toate fișierele din acest folder. 
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Exercițiu 1 - 4 
7. Glisați fișierele selectate spre fereastra OneDrive (din browser).  Fișierele 

selectate vor fi copiate în folderul din OneDrive. 
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Exercițiu 1 - 5 
Aveți acum o copie a fișierelor de date pentru elevi salvată în Cloud, astfel că le 
veți putea accesa de oriunde vă aflați, dacă aveți acces la internet.  Aceste fișiere 
sunt de asemenea backup ul dvs. în cazul în care cele de pe computerul propriu 
devin corupte sau se pierd. 

 

 

 

 

 

 

8. Faceți clic pe numele dvs. în partea dreaptă sus pentru a ieși din OneDrive iar apoi 
din meniul vertical alegeți Deconectare.  Faceți clic pe butonul Închidere pentru 
a ieși din browserul web. 
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Exercițiu 1 - 6 
Acum vom încerca să creăm un backup folosind utilitarul Windows Copiere de rezervă 
și restaurare.  Consultați vă cu formatorul înainte de a continua pentru a vă asigura 
ca aveți acces la acest utilitar, iar dacă aveți, asigurați-vă ca aveți la dispoziție o 
unitate flash USB sau un DVD gol pentru acest exercițiu.  Alternativ, formatorul va 
demonstra cum se realizează această operațiune.  Noi vom utiliza un DVD gol în acest 
exercițiu. 

9. Faceți clic pe butonul Start, iar în câmpul de căutare tastați: rezervă.  Apoi faceți 
clic pe Copiere de rezervă și restaurare în partea de sus a meniului Start. 
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Exercițiu 1 - 7 
10. Clic pe Configurare copiere de rezervă dacă link ul este vizibil sau pe link-ul 

Modificare setări în cazul că cel dintâi nu este vizibil. 

 

 

 

 

 

 

Acum vi se cere să selectați destinația  
copie de rezervă.  Dacă aveți acces la o  
locație în rețea, faceți clic pe Salvare  
într-o rețea. 
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Exercițiu 1 - 8 
 

 

 

 

 

 

 

 

În cadrul acestei demonstrații veți specifica ca locație de backup un DVD care 
poate fi depozitat în altă locație.  În practică veți folosi probabil un dispozitiv de 
stocare cu o capacitate mult mai mare decât o unitate flash sau un DVD.  În acest 
exercițiu, veți selecta o cantitate mică de date astfel încât acestea să poată fi 
salvate pe un DVD. 
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Exercițiu 1 - 9 
11. Faceți clic pe unitatea DVD din listă pentru a selecta destinația copie de rezervă, 

iar apoi pe Următorul. 

Alegeți fișierele care urmează să fie incluse în copia de rezervă – dacă realizați un 
backup al fișierelor de pe computer în scop de arhivare, alegeți prima opțiune, 
cea care realizează backup ul fișierelor  
din biblioteci, de pe desktop sau din  
folderele implicite Windows.  Altfel,  
puteți să specificați care sunt fișierele  
pentru care doriți să creați copia de  
rezervă, de exemplu documente  
personale, fotografii sau fișiere  
specifice clientului de email.  Pentru  
această demonstrație, vom alege cea  
de-a doua opțiune pentru a crea o copie de rezervă doar pentru anumite fișiere. 

12. Faceți clic pe Se permite alegerea iar apoi pe Următorul. 
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Exercițiu 1 - 10 
Windows va căuta acum elementele care vor fi include în backup. 

13. Debifați toate opțiunile, apoi extindeți  
opțiunea cu numele dvs. sau contul de  
conectare folosit în acest curs.  În lista  
extinsă, debifați casetele de selectare  
pentru biblioteci implicite (Documente,  
Muzică, Imagini, Fișiere video) în așa fel  
încât să rămână bifată doar caseta de  
selectare Locații suplimentare. 

În mod normal, includeți toate  
bibliotecile implicite în backup, dar  
pentru a simplifica exercițiul am ales o  
modalitate mai ușoară de backup. 

13. Faceți clic pe Următorul. 
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Exercițiu 1 - 11 
14. Faceți clic pe Salvare setări și executare copie de rezervă dacă aceasta este prima 

dată când efectuați o copie de rezervă, sau pe Salvare setări și ieșire. 
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Exercițiu 1 - 12 
În acest moment Windows  
începe copierea de rezerva pe  
unitatea DVD. 

 

 

 

15. Asigurați-vă că aveți un DVD  
gol inserat în computer.  Dacă  
vi se cere să specificați un titlu  
pentru disc, acceptați titlul  
sugerat.  Daca vi se cere să specificați cum doriți să folosiți acest disc, selectați 
Similar unei unități flash pentru USB (Sistem de fișier live).  Vi se poate cere 
formatarea DVD-ului, sau Windows poate prelua în mod automat această sarcină. 

© CCI Learning Solutions Inc. 28 



Exercițiu 1 - 13 
Observați pictograma      în zona de notificări din bara de activități, ceea ce indică 
faptul că procesul de backup este activ. 

În momentul în care procesul de backup este finalizat, va apărea următorul ecran: 

   

 

 

 

 

 

 

16. Faceți clic pe Închidere. 
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Exercițiu 1 - 14 
Să presupunem că a trecut ceva timp și că acum aveți nevoie de un fișier care a 
fost șters din greșeală de pe computer.  Puteți să restaurați acest fișier de pe 
DVD-ul de backup. 

17. În zona de Restaurare clic pe Restaurare fișiere. 
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Exercițiu 1 - 15 
18. Faceți clic pe Răsfoire după fișiere pentru a alege un fișier dintr o copie de 

rezervă anterioară. 
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Exercițiu 1 - 16 
19. Faceți dublu clic pe Copie de  

rezervă a acestui C: iar apoi  
extindeți folderele pentru a  
identifica fișierul care urmează  
a fi restaurat.  Faceți clic pe  
fișierul identificat; apoi faceți  
clic pe butonul Adăugare  
fișiere.  Apoi faceți clic pe Următorul. 

20. Alegeți locația în care doriți să restaurați fișierul (în cele mai multe cazuri veți 
dori să îl restaurați în locația originală dar aveți posibilitatea de a-l salva într o 
altă locație, dace doriți acest lucru).  Faceți clic pe Restaurare. 

21. Faceți clic pe Terminare când restaurarea s-a finalizat, apoi închideți fereastra 
Copie de rezervă și restaurare. 
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Gestionarea programelor 
• Actualizarea programelor 

− Actualizările sunt lansate dintr-o varietate de motive. 

− Când sunteți notificat de existența unor actualizări, asigurați-vă că 
înțelegeți scopul acestora înainte de a decide dacă le veți instala. 

− Pachetele de service conțin o combinație de corecturi și caracteristici 
suplimentare și trebuie instalate dacă aveți probleme cu programul 
respectiv. 

− Puteți fi notificat prin e-mail, prin zona de notificare sau prin postări în 
rețelele sociale. 
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Gestionarea programelor 
− Dacă o aplicație vă creează probleme după actualizare: 

− Dezinstalați actualizarea pentru a reveni la versiunea anterioară 

◦ Nu beneficiați de erori corectate dar măcar aveți o versiune funcțională. 

− Închideți toate celelalte aplicații înainte de a reinstala actualizarea. 

◦ Vă asigurați că nu există fișiere partajate blocate de alte aplicații. 

− Reporniți computerul și încercați din nou programul. 

◦ Unele actualizări nu se finalizează decât după repornirea computerului. 
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Gestionarea programelor 
• Înnoirea sistemului de operare. 

− Există numeroase motive care vă pot determina să o faceți. 

− Cele mai cunoscute versiuni de Windows, sunt: 

 

 

 

 

 

− Diferența dintre înnoire și actualizare: 

− Înnoire: Cumpărarea și instalarea unei alte versiuni a sistemului de operare. 

− Actualizare: Instalarea unor îmbunătățiri a sistemului de operare existent. 
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 Version Starter Home Home 
Basic 

Home 
Premium 

Professional Business Ultimate Enterprise 

Windows XP      
Windows Vista       
Windows 7       
Windows 8.1  Windows 8.1    



Gestionarea programelor 
− Fiecare versiune este proiectată pentru un anumit „hardware”. 

− Verificați cerințele de sistem înaintea unei înnoiri a sistemului de operare. 

− Unele aplicații mai vechi este posibil să nu fie compatibile cu înnoirea SO. 

− Înnoirea poate cauza probleme de genul: 

− Uitați să activați noua versiune a SO. 

− Instalați o ediție greșită, alta decât cea pentru care aveți cheia de produs. 

− Provocați un conflict între noua versiune a OS și aplicațiile vechi. 

− Pentru ajutor în toate aceste cazuri, apelați la un specialist IT. 
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Probleme provocate de Malware 
• Malware este un termen generic care cuprinde toate 

programele și fișierele create cu scopuri malițioase. 
− Virușii (viruses) pot distruge fișierele și datele. 

− Viermii (worms) consumă resursele de sistem. 

− Caii troieni (Trojan horses) oferă căi de acces ilicit în computer. 

− Programele spion (spyware) colectează date cu caracter personal fără 
consimțământul dumneavoastră. 

• Planificați scanări regulate ale computerelor, împotriva 
amenințărilor malware. 
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Probleme provocate de Malware 

• Personalul departamentului IT trebuie: 
− Să verifice periodic fișierele din carantină de pe sistemele companiei. 

− Să ceară angajaților să aducă laptopurile pentru verificările și întreținerea 
de rutină. 

• Instalați un antivirus cât de repede posibil și scanați computerul 
împotriva virușilor rezidenți în memorie. 

• Înregistrați programul antivirus pentru actualizări automate. 

• Este recomandată scanarea sistemelor de calcul după instalarea 
actualizărilor programului antivirus. 
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Probleme provocate de Malware 
• Dacă programul antivirus este actualizat: 

− El va cunoaște semnăturile celor mai noi viruși 

− Va scana fișierele și programele împotriva celor mai recente amenințări 
malware. 

− În cazul depistării unei virusări, hard discul poate fi de cele mai multe 
ori, devirusat imediat.  

• Este extrem de important ca programul antivirus să fie actualizat și 
configurat astfel încât să se actualizeze automat. 

• La fel de importantă este păstrarea activă a modulelor rezidente de 

scanare inclusiv a celui pentru mesajele de poștă electronică. 
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Probleme provocate de Malware 
• Pentru evitarea infectării cu malware 

− Descărcați toate fișierele din surse externe într-un folder dedicat și 
scanați-le cu programul antivirus, înainte de a le deschide.  

− Scanați toate mediile de stocare amovibile înainte de a copia sau 
deschide fișiere de pe acestea. 

− Dacă partajați fișiere prin intermediul unor dispozitive portabile, 
scanați fișierele împotriva virușilor, înainte de a le da altora. 

− Configurați programul antivirus pentru a scana traficul de mesaje. 

− Scanați întotdeauna atașamentele din mesajele de poștă electronică 
înainte de a le deschide. 
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Probleme provocate de Malware 
− Fiți suspicioși vis-a-vis de atașamentele neașteptate primite în mesajele 

de poștă electronică sau de mesagerie instant (IM). 

− Nu deschideți astfel de atașamente! 

− Încercați să contactați expeditorul pentru a întreba despre atașamente. 

− Dacă nu puteți contacta expeditorul, este întotdeauna mai sigur să ștergeți 
în întregime mesajul respectiv împreună cu atașamentul său! 

− Prevenția este cea mai bună protecție! 

− Majoritate virușilor pot fi îndepărtați fără daune permanente alte sistemului 
de calcul și a datelor existente pe acesta. 

− Majoritatea, dar nu toți!   

◦ După unele dezinfectări, datele nu mai pot fi accesate, sunt corupte, programele 
nu mai funcționează corespunzător sau întregul sistem de operare devine 
inutilizabil! 
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Probleme provocate de Malware 
− Puteți suspiciona o virusare a sistemului de calcul dacă: 

− Vedeți mesaje sau notificări pe care nu le-ați mai întâlnit. 

− Computerul funcționează mai încet și brusc anumite programe funcționează 
defectuos. 

− Anumite aplicații nu mai funcționează deloc. 

− Vedeți pe hard disc, fișiere pe care nu le recunoașteți. 

− Vă apar mesaje de eroare indicând absența unui fișier. 
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Probleme provocate de Malware 
− Efectuați scanări ale computerului și dacă depistați un virus: 

− Carantinați fișierul virusat sau dacă e posibil ștergeți-l cu totul. 

− În cazul unui virus rezident în memorie, este posibil să nu puteți lansa 
programul antivirus.  În acest caz, apelați la personalul IT. 

− Dacă nu puteți șterge fișierul infectat, carantinați-l. 

◦ Notați-vă denumirea virusului și căutați pe site-ul producătorului programului 
antivirus, un program dedicat de curățare a respectivului virus. 

− Verificați toate discurile și copiile de rezervă cu programul antivirus. 

− Înlocuiți fișierele și programele afectate, cu versiunile din copiile de 
rezervă. 

− Reinstalați programele de pe mediile originale de instalare. 
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Exercițiu 2 - 1 
În acest exercițiu veți descărca și veți instala Microsoft Security Essentials, un 
program gratuit de protecție anti virus. 

1. Navigați la www.microsoft.com/ro-ro. 

2. Faceți clic pe fila Descărcări. 

3. Dacă este afișat Microsoft Security Essentials pe site ul principal de descărcări, 
faceți clic pe link.  Apoi săriți direct la pasul 5. 
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Exercițiu 2 - 2 
4. Dacă Microsoft Security Essentials nu este afișat pe site ul principal de descărcări, 

localizați și faceți clic în câmpul de căutare și tastați: microsoft security 
essentials.  Faceți clic pe link ul potrivit pentru a descărca Microsoft Security 
Essentials. 
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Exercițiu 2 - 3 
5. Acum trebuie să fiți deja pe pagina de descărcare Microsoft Security Essentials. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. Faceți clic pe Descărcați acum. 
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Exercițiu 2 - 4 
Următoarea casetă de informații va apare în partea de jos a ecranului: 

 

 

7. Faceți clic pe Salvare pentru a salva acest fișier în folderul Descărcări, setat ca 
locație implicită pentru stocarea fișierelor descărcate de pe internet. 

Odată ce fișierul a fost salvat, veți vedea următorul mesaj: 

 

 

8. Faceți clic pe Executați pentru a iniția instalarea. 

Dacă apare o casetă de dialog Control cont utilizator, faceți clic pe Da sau cereți 
formatorului să vă pună la dispoziție informațiile cerute. 
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Exercițiu 2 - 5 
Următoarea casetă de informații va apare în partea de jos a ecranului: 

 

 

7. Faceți clic pe Salvare pentru a salva acest fișier în folderul Descărcări, setat ca 
locație implicită pentru stocarea fișierelor descărcate de pe internet. 

Odată ce fișierul a fost salvat, veți vedea următorul mesaj: 

 

 

8. Faceți clic pe Executați pentru a iniția instalarea. 

Dacă apare o casetă de dialog Control cont utilizator, faceți clic pe Da sau cereți 
formatorului să vă pună la dispoziție informațiile cerute. 
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Exercițiu 2 - 6 
9. Faceți clic pe Angajamentul de  

respectare a confidențialității  
pentru a l citi, apoi clic pe  
Următorul în fereastra Microsoft  
Security Essentials. 

 

 

 

 

10.Citiți Termenii Licenței iar 
apoi clic pe Accept. 
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Exercițiu 2 - 7 
11. Puteți alege să vă alăturați  

programului de îmbunătățire a  
produsului, dacă doriți acest lucru.   
În cadrul acestui exercițiu, faceți  
clic pe Nu doresc să particip la  
program în acest moment.   
Apoi faceți clic Următorul. 

 

 

 

12.Faceți clic pe Următorul. 
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Exercițiu 2 - 7 
13. Faceți clic pe Instalare. 

În acest moment, programul va  
începe instalarea și va afișa o bară  
de progres. 

 

 

 

14.Faceți clic pe Terminare. 

Procesul de instalare se va finaliza 
și va afișa un ecran pe care îl 
puteți folosi să configurați 
programul pentru a vă proteja 
sistemul. 
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Exercițiu 2 - 8 
15. Închideți browserul web dar lăsați  

Microsoft Security Essentials să caute  
actualizări pentru program (în cazul  
de față actualizările vor fi pentru  
viruși noi, spyware sau fișiere de  
definiție malware din momentul  
lansării acestui program). 

 

 

 

16. Dacă există actualizări, permiteți programului să realizeze actualizarea.  În caz 
contrar, Microsoft Security Essentials va începe să scaneze sistemul pentru a 
identifica existența de viruși, spyware sau malware). 
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Exercițiu 2 - 9 
În momentul în care scanarea s-a finalizat, veți un ecran similar cu cel de mai jos: 

 

 

 

 

 

 

Să explorăm acum interfața programului și să parcurgem opțiunile pe care le 
puteți folosi pentru a proteja sistemul în mod automat. 
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Exercițiu 2 - 10 
17. Faceți clic pe fila Actualizare. 

 

 

 

 

 

 

 

Puteți folosi această filă pentru a actualiza manual definițiile de viruși oricând 
doriți.  În exercițiul nostru, Security Essentials a actualizat automat sistemul.  
Este indicat să verificați din când în când această filă pentru a vă asigura că 
beneficiați de cele mai recente actualizări, mai ales în situația în care alegeți să 
ignorați mesajele care apar în zona de notificări. 
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Exercițiu 2 - 11 
18. Faceți clic pe fila Istoric. 

 

 

 

 

 

 

Utilizați această filă pentru a afișa fișierele care au fost detectate și șterse sau 
puse în carantină în timpul scanării.  Anumite fișiere sunt șterse automat, iar 
altele sunt plasate în carantină. 
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Exercițiu 2 - 12 
19. Faceți clic pe fila Setări. 

 

 

 

 

 

 

Utilizați această filă pentru a preciza momentul în care când doriți să scanați 
computerul.  Este important să configurați aceste setări în așa fel încât scanarea 
să înceapă odată cu pornirea computerului. 

20. Închideți fereastra Microsoft Security Essentials. 
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Utilizarea modului de siguranță (Safe Mode) 

• Folosiți acest mod în cazul în care computerul nu pornește 
corespunzător sau nu pornește de loc. 
− Acest mod încarcă doar serviciile și driverele generice strict necesare 

sistemului și vă permite să diagnosticați problema. 

• Acest mod poate fi necesar sau poate apărea automat în 
timpul procesului de pornire, dacă: 
− Windows s-a închis necorespunzător. 

− Windows afișează desktopul și apoi se blochează (îngheață). 

− Este necesară o scanare antivirus și programul nu pornește. 

− Dispozitivele de intrare/ieșire nu mai funcționează după pornire. 
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Utilizarea modului de siguranță (Safe Mode) 

• Safe Mode: Pornește sistemul cu minimum de drivere și servicii, fără 
servicii de rețea.  

• Safe Mode with Networking:  
Pornește la fel ca Safe Mode dar 
include driverele și serviciile de 
rețea necesare accesării internetului 
sau a unui computer din rețeaua 
locală 

• Start Windows Normally: Pornește sistemul cu toate driverele și 
serviciile obișnuite. 
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Utilizarea modului de siguranță (Safe Mode) 

• Pentru a utiliza modul de siguranță: 
1. Porniți computerul. 

2. Apăsați tasta F8 în mod repetat până la apariția meniului respectiv. 

3. Selectați cu tastele săgeți modul de siguranță dorit și apăsați Enter. 

4. Pe desktop textul „Safe Mode” va apare în cele patru colțuri. 

5. Utilizați instrumentele disponibile pentru a identifica problema. 

6. După identificarea și corectarea problemei reporniți computerul. 

• Dacă pornește normal, considerați problema rezolvată, dacă 
nu, apelați la un specialist IT. 
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Ajutor și Asistență Windows 

• Pentru a activa asistența: 
− Selectați Ajutor și Asistență din meniul Start sau  

− apăsați tasta F1 sau 

− Faceți click pe butonul     (Help) al oricărei ferestre disponibile. 

• Fereastra Ajutor și asistență Windows, conține: 
− Unelte de navigare și căutare 

− Legături către o serie întreagă de resurse offline și online. 

 

© CCI Learning Solutions Inc. 60 



Ajutor și Asistență Windows 
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1 Bara de instrumente. 
    

2 Bara de căutare. 
  
3 Linkuri către câteva categorii ajutătoare 

pentru a găsi mai ușor răspunsul căutat.   

4 Link către site-ul Microsoft dedicat celui mai 
nou sistem de operare Windows.    

5 Sugestii pentru alte opțiuni de asistență. 
  
6 Setări și selectarea opțiuni de ajutor offline 

sau online.   

3 

4 

5 
6 

1 

2 



Ajutor și Asistență Windows 

1 Înapoi / Înainte – Deplasare pas cu pas prin 
sistemul de asistență. 

4 Răsfoire Ajutor – Afișează locația curentă în cuprinsul 
materialului de asistență.     

        
2 Pagina de pornire Ajutor și Asistență – 

Deplasare la pagina de pornire Ajutor și 
Asistență. 

5 Informații despre alte opțiuni de asistență – Sugestii 
privind alte opțiuni prin care puteți avea acces la 
asistență și ajutor. 

    

        
3 Imprimare… – Tipărește subiectul afișat în 

fereastră. 
6 Opțiuni – Meniu cu opțiuni suplimentare. 
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Ajutor și Asistență Windows 
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• Utilizarea cuprinsului 
− Pentru a-l accesa: 

− În fereastra Ajutor și Asistență Windows, 
faceți clic pe linkul  Navigați prin subiectele 
de Ajutor sau 

− Pe bara de unelte faceți clic pe butonul    
(Răsfoire Ajutor). 

− Categorii de linkuri întâlnite în cuprins: 

−     deschide articole referitoare la subiectul 
respectiv.      

−     afișează o listă cu articole pe un anumit 
subiect. 

 



Ajutor și Asistență Windows 

• Obținerea de asistență tehnică suplimentară 
− Contactați Microsoft 

− Apelați la o firmă care vinde computere și oferă și asistență tehnică. 

− Angajați un consultant pentru repararea computerului sau care vă poate 
asista în rezolvarea problemelor. 

− Participați la cursuri suplimentare de Windows pentru a studia tehnici 
suplimentare de depanare și alte abilități avansate. 

− Căutați pe internet grupuri specializate în Windows sau alte zone 
comunitare în care se partajează astfel de informații. 
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Ajutor și Asistență Windows 

• Pentru a putea transmite echipei de asistență versiunea de Windows: 
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− clic Start, Panou de 
control, Sistem și 
securitate, Sistem; 
sau 

− clic Start, clic dreapta 
pe Computer, apoi clic 
pe Proprietăți 



Ajutor și Asistență Windows 

• Utilizarea bazei de cunoștințe Microsoft 
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1. Navigați la: 
http://support.microsoft.com/?ln=ro2  

2. Alegeți un produs pentru care vă 
interesează să primiți asistență. 

3. Vedeți dacă articolele deja existente vă pot 
fi de folos. 

4. Dacă aveți nevoie de ajutor suplimentar 
apelați al Answer Desk                           și 
urmați indicațiile. 

 

http://support.microsoft.com/?ln=ro2
http://support.microsoft.com/?ln=ro2


Exercițiu 3 - 1 
În acest exercițiu veți învăța cum să căutați ajutor și cum să folosiți sistemul Ajutor și 
Asistență Windows. 

1. Faceți clic pe Start iar apoi clic pe Ajutor și Asistență. 

Se afișează fereastra Ajutor și Asistență Windows 

2. Tastați: Windows 7 în câmpul Căutare în Ajutor și faceți clic pe butonul     , sau 
apăsați Enter. 

Rezultatele căutării vor fi afișate sub forma celor mai bune 30 de rezultate găsite 
pentru „Windows 7”.  Observați că Windows împarte rezultatele pe categorii 
pentru a vă ajuta să identificați noțiunile pentru care doriți mai multă asistență. 

3. În lista subiectelor, faceți clic pe linkul care este de interes pentru dvs. cum ar fi 
Cum obțin limbi de afișare suplimentare. 

Informația apare în fereastră cu o serie de linkuri către asistență adițională pentru 
diferite alte subiecte. 
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Exercițiu 3 - 2 
4. În această fereastră faceți clic pe elementul care apare cu verde și este subliniat 

(dacă există un asemenea element afișat). 

Linkurile text cu verde afișează definiția unui text pentru o înțelegere mai ușoară 
a termenilor. 

Linkurile text cu albastru vă vor conduce direct către o altă pagină care conține 
informații suplimentare despre subiectul cercetat. 

Până în acest moment, ați aflat cum să găsiți informații despre un subiect care vă 
interesează.  Navigând prin meniul Ajutor și Asistență Windows, veți observa apariția 
butoanelor Înapoi și Înainte. 

5. Faceți clic pe       (Înapoi) pentru a merge la pagina anterioară. 

6. Faceți clic pe linkul dorită din lista de 30 de rezultate principale. 

Observați că Windows afișează acum un articol.  Puteți să continuați să căutați 
ajutor pentru anumite subiecte, sau puteți să vă întoarceți la ecranele Ajutor 
anterioare în funcție de necesități. 
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Exercițiu 3 - 3 
7. În bara de instrumente Ajutor și Asistență Windows, faceți clic pe     (Răsfoire 

Ajutor). 

Ar trebui să vedeți acum linkuri adiționale referitoare la subiectul pe care l-ați 
ales la pasul 6. 

8. Faceți clic pe      (Înapoi) pentru a reveni la pagina de ajutor anterioară. 

9. Faceți clic pe     (Înainte) pentru a vedea din nou link urile adiționale de la  
pasul 7. 

10. Faceți clic pe      (Pagina de pornire) pentru a reveni la pagina de Ajutor și 
Asistență Windows. 

11. Închideți fereastra Ajutor și Asistență Windows. 
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Exercițiu 3 - 4 

Haideți să încercăm să căutăm un informații despre un subiect folosind câteva dintre 
site urile web de asistență tehnică cele mai populare. 

12. Deschideți un browser web și tastați în bara de adresă: yoda.ro și apoi apăsați 
Enter. 

13. Derulați și parcurgeți subiectele afișate în listă.  Apoi faceți clic pe subiectul de 
interes. 

14. Citiți informațiile și apoi faceți clic pe Înapoi. 

15. Dacă identificați un alt subiect de interes, faceți clic pe acesta pentru mai multe 
informații 
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Exercițiu 3 - 5 

Acum încercați să vizualizați un alt site web pentru a căuta informații. 

16. În bara de adrese, tastați: scientia.ro/tehnologie și apăsați Enter. 

17. Faceți clic pe una dintre categoriile de subiecte afișate pentru a vedea lista 
articolelor. 

18. Derulați pagina pentru a vizualiza articolele listate aici și dacă doriți, faceți clic 
pe un link de interes sau navigați spre următoarele pagini cu articole. 

Veți observa că informațiile de pe ambele site uri web sunt valoroase atunci când 
doriți să găsiți ajutor referitor la un anumit subiect. 

19. Închideți browserul web. 
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Managerul de activități  

• Pentru a deschide Manager activități: 
− Apăsați Ctrl + Alt + Delete, apoi faceți clic pe 

Pornire Manager activități sau 

− apăsați Ctrl + Shift + Esc sau 

− faceți clic dreapta pe bara de activități și apoi 
clic pe Pornire Manager activități  

• Utilizați primele trei file pentru a vă face 
o ideea despre aplicațiile active și 
resursele consumate de acestea pentru a 
putea decide apoi ce măsuri să luați dacă 
ceva nu este în regulă. 
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Managerul de activități 
• Fila Aplicații 

− Afișează stare programelor deschise 

− Puteți face clic dreapta pe o activitate 
pentru a efectua o anumită acțiune. 

− Puteți sorta activitățile făcând un clic 
pe capul de coloană. 

− Dacă închideți o activitate, se va 
închide aplicația în cauză și orice 
document deschis în aceasta, la care 
lucrați înainte de a deschide managerul 
de activități. 
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Managerul de activități 
• Fila Procese 

− Afișează toate procesele curente 

− Utilă pentru depanare 

− Pentru a opri un proces, selectați-l 
apoi apăsați butonul Închidere 
proces. 

− Sortați procesele după criteriul dorit 
făcând clic pe capurile de coloană. 

− Pentru detalii despre un proces, 
consultați coloana Descriere. 
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Managerul de activități 
• Fila Servicii 

− Afișează serviciile curente. 

− Aceste sunt programe care îndeplinesc 
anumite funții de sistem, fără 
implicarea utilizatorului. 

− Pentru a opri un serviciu, faceți clic 
dreapta de acesta și apoi clic pe 
comanda Oprire serviciu. 

− Faceți clic pe butonul Servicii pentru a 
accesa consola de gestionare a 
serviciilor de sistem.  
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Exercițiu 4 - 1 
În acest exercițiu veți porni o serie de programe iar apoi veți utiliza Manager 
activități pentru a opri unul dintre acestea. 

1. Faceți clic pe butonul Start, mergeți la Toate programele, iar apoi faceți clic pe 
Windows Media Center. 

2. Faceți clic pe butonul Start încă odată, mergeți la Toate programele, faceți clic 
pe Accesorii iar apoi pe Paint. 

3. Faceți clic pe butonul Start, mergeți la Toate programele, apoi faceți clic pe un 
alt program din lista de sus, de exemplu pe Windows Live Movie Maker sau 
Windows Media Player. 

4. Faceți clic pe butonul Start, mergeți la Toate programele, faceți clic pe 
Microsoft Office, și apoi pe Microsoft Excel 2010. 

5. Pe bara de activități, faceți clic pe browserul web pentru a porni acel program. 
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Exercițiu 4 - 2 
Să presupunem că observați că există o problemă cu una din aplicațiile pe care le-ați 
pornit.  Decideți să verificați în Manager activități dacă există într-adevăr o 
problemă. 

6. Apăsați tastele Ctrl + Alt + Del o singură dată. 

7. Faceți clic pe Manager activități. 

8. Asigurați-vă că vizualizați fila Aplicații iar apoi faceți clic pe programul activat la 
pasul 3 pentru a-l selecta. 

9. Faceți clic pe Închidere activitate. 

10. Închideți Manager activități. 

11. Închideți fiecare aplicație deschisă folosind propriul buton de Închidere. 
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Sumarul lecției 
• Ce înseamnă depanare. 

• Identificarea problemelor. 

• Modalități de gestionare a componentelor hardware. 

• Posibilele cauze ale problemelor software. 

• Soluții posibile la problemele software. 

• Identificarea și utilizarea resurselor de asistență. 
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Întrebări recapitulative 
1. Andrei începe să vadă numeroase mesaje referitoare la lipsa de spațiu pe 

unitatea de disc. Ce ar trebui să facă? 

a. Să noteze mesajele de eroare care apar. 

b. Să contacteze asistența tehnică pentru rezolvarea problemei. 

c. Să închidă computerul până sosește asistența tehnică. 

d. Să cumpere un computer nou. 

2. La ce se referă termenul firmware? 

a. Software încorporat care controlează felul în care funcționează un dispozitiv. 

b. Software care permite sistemului de operare să comunice cu un dispozitiv. 

c. Un tip de mediu de stocare. 

d. Un standard pe care o firmă dorește să îl impună pentru fiecare computer al firmei. 
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Întrebări recapitulative 
3. Ce ar putea cauza întreruperea unei actualizări a sistemului de operare după ce 

75% din aceasta a fost instalată? 

a. Nu mai aveți permisiunea de a continua instalarea. 

b. Nu mai aveți timp să finalizați instalarea. 

c. Nu aveți suficient spațiu pe unitatea de disc pentru a instala toate fișierele. 

d. Vă dați seama că aveți deja programul instalat. 

4. Dacă stocați o copie de rezervă a datelor în Cloud, unde se află de fapt acele date? 

a. Pe o unitate de disc din rețeaua locală. 

b. Într-o altă locație, de exemplu acasă. 

c. Pe unitatea de disc locală. 

d. Pe computerul unui furnizor de servicii într-o locație externă, de exemplu un folder 
OneDrive. 
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Întrebări recapitulative 
5. Dacă o actualizare a unui program cauzează oprirea funcționării acestuia, ce pași 

puteți întreprinde înainte de a încerca reinstalarea actualizării? 

a. Dezinstalați programul. 

b. Închideți toate aplicațiile deschise, inclusiv programul de email, și reporniți computerul. 

c. Reinstalați sistemul de operare. 

d. Toate cele de mai sus. 

6. Dintre actualizările sistemului de operare enumerate mai jos, care este ceea mai 
importantă? 

a. O actualizare care corectează o breșă de securitate cunoscută. 

b. O actualizare care recunoaște noile dispozitive BlueTooth. 

c. O actualizare care include software experimental (beta). 

d. Toate actualizările de mai sus sunt importante. 
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Întrebări recapitulative 
7. Ce puteți face ca să minimalizați posibilitatea infectării computerului cu un virus? 

a. Salvați și scanați toate atașamentele email înainte de a le deschide. 

b. Nu deschideți niciodată un fișier cu extensia .exe transmis prin email fără a-l scana. 

c. Dacă descărcați un fișier de pe internet, salvați și scanați fișierul înainte de a-l utiliza. 

d. Toate cele de mai sus. 

e. a și c 

8. Unde puteți găsi ajutor sau sfaturi pentru rezolvarea unei probleme pe computerul 
dvs.? 

a. Departamentul IT 

b. Surse online, de exemplu Baza de cunoștințe Microsoft. 

c. Surse offline, de exemplu biblioteca. 

d. Toate cele de mai sus. 

e. a și b 
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