
Capitolul 2    Sisteme de operare Windows 

 

Organizarea informațiilor 
 

Informațiile din calculator (hard disk, CD, DVD, discheta, memory stick etc) sunt organizate cu ajutorul 

directoarelor și fișierelor. 

 

1. Directorul (folder) – reprezintă locul unde salvăm fișierele (asemănător coperților unui dosar) 

                                       - se recunoaște după nume 

2. Fișierul (file) –este o colecție de date care trebuie păstrate mai mult timp (documente, fotografii, muzica, filme, 

etc) 

              -  se recunoaște după nume.extensie, unde extensia reprezintă o secvență de 3 litere în funcție de 

tipul fisierului 

.doc – fișiere document 

.exe – fișiere executabile 

.bmp, .jpg , .gif– fișiere imagini 

.mp3 – fișiere de muzică etc 

.html, .htm – fișiere pagini web 

Fișierele si folderele sunt organizate pe nivele, într-o structură arborescentă. 

Primul nivel al structurii se numește rădăcina. Pe nivelele subordonate se coboară urmând relația de descendență 

părinte-copil. 
 

Aplicația My Computer 

- se deschide prin dublu clic pe shortcut-ul de pe Desktop 

- în această fereastră se pot vedea discurile logice: A-Floppy disk-discheta, C, D – partițiile Hard-discului, 

E, F – CD, DVD, numele computerului, etc. 

Aplicația Windows Explorer 

- se deschide de la Start/Programs/Accessories/Windows Explorer 

- fereastra aplicației este împărțită în 2 părți, partea stângă afișează structura de directoare iar partea dreaptă 

afișează conținutul directorului selectat 

- cu ajutorul acestei aplicații se pot realiza diferite operații cu foldere și fișiere 

 

1.Vizualizarea conținutului unui folder/fișier 

Metode:  

- se executa dublu clic pe folder/fișier 

- prin comanda Vizualizare/Detalii din aplicația Windows Explorer se poate vedea data modificarii directoarelor și 

fișierelor din director, mărimea și tipul fișierelor din acel director 

 

2.Crearea unui folder (director): Cu clic dreapta se deschide meniul rapid, se alege opțiunea Nou/Folder, se introduce 

numele directorului și se apasă Enter 

 

3.Crearea unui fișier text: Clic dreapta pentru meniul rapid, Nou/ Document Microsoft Word, se introduce numele 

fișierului și se apasă Enter 

 

4.Salvarea unui fișier 

Fișier/Salvare, se alege directorul în care se dorește să fie salvat, se apasă butonul Salvare 

Salvarea unui fișier cu un alt nume sau în alt loc: 

Fișier/Salvare ca, se alege directorul în care se dorește să fie salvat, se apasă butonul Salvare 

 

5.Copierea unui folder sau fișier 

clic dreapta pe folder/fișier, se selecteaza comanda copy(copiere), se selecteaăa folderul unde se dorește să fie copiat, se 

dă clic dreapta și se alege comanda Paste (lipire) 

 

6. Mutarea unui fișier/folder 

clic dreapta pe folder/fișier, se selectează comanda Cut(decupare), se selectează folderul unde se dorește sa fie copiat, se 

dă clic dreapta și se alege comanda Paste (lipire) 
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7. Ștergerea unui folder sau fișier 

clic dreapta pe folder/fișier, se alege comanda Delete (șterge). Folderul/fișierul va fi mutat în Recycle Bin. 

 

8. Redenumirea unui folder sau fișier 

clic dreapta pe folder/fișier, se alege comanda Rename (redenumire) , se introduce numele dorit, se apasă tasta Enter 

 

10. Căutarea unui fișier  

Start/Search/Documents/Use advanced search options/…. 

 

 

 

Aplicații: 

 
1. Creați urmatoarea structura de directoare, pe desktop: 

 

 Nume  

                 Lectii 

                                    Mate 

                                    LR 

                                    Info 

                 Divertisment 

                                    Muzica 

   Filme 

   Jocuri 

                 Fotografii 

   Excursii 

   Scoala 

   Familia 

 

2. Redenumiți folderele Mate cu Matematica, LR cu Limba Romana, Info cu Informatica 

3. Ștergeți folderul Scoala din folderul Fotografii 

 

4. Deschideți un fișier Word în care introduceți următoarele date: 

1. nume și prenume  

2. doua sugestii legate de ora de Informatică 

3. planuri pentru vacanța de iarna 

Salvati fișierul (File/Save) pe desktop cu numele date personale.doc 

 

5. Să se caute toate documentele din My Documents care au în conţinut cuvântul calculator. 

(Start/Search/Documents/Use advanced search options/….) 


