
Sistemul de operare

Sistemul de operare este un pachet de programe care asigură
gestionarea eficientă a resurselor fizice şi logice ale unui sistem
de calcul precum şi o interfaţă între utilizator şi calculator

Componentele unui sistem de operare sunt:
- Nucleul (Kernel) – conţine programele necesare

pentru gestionarea resurselor calculatorului şi pentru
controlarea activităţii echipamentelor şi programelor;

- Interfaţa (Shell) – defineşte modul în care utilizatorul
interacţionează cu S.O.



Funcţiile unui sistem de operare

Să asigure comunicarea între utilizator şi S.O.;

Să asigure controlul execuţiei programelor;

 Să asigure alocarea eficientă a resurselor fizice ale
sistemului;

 Să faciliteze utilizatorilor dezvoltarea de noi aplicaţii;

 Să faciliteze gestionarea eficientă a datelor;

 Să asigure securitatea sistemului



Cele mai cunoscute sisteme de operare pentru PC sunt:

 MS-DOS (MicroSoft Disk Operating System) este cel mai vechi si mai raspândit sistem de

operare pe platformele INTEL;

 OS/2 (Operating System 2) - o colaborare a firmelor IBM si MicroSoft;

 Apple DOS utilizat pe calculatoare Apple, este monouser monotasking;

 MacIntosh DOS proiectat pentru PC-uri de tip Apple MacIntosh implementate cu

microprocesoare MOTOROLA din seria 68XXX, care permit lucru în regim multitasking si

memorie virtuala;

 UNIX creat initial pentru minicalculatoare, este portabil pe toata gama de sisteme de calcul,

permite lucrul cu memorie virtuala, multitasking si multiuser. Exista mai multe implementari pe

PC dar nu dintre cele mai facile pentru utilizatorii obisnuiti. Versiunile care lucreaza cu interfata

XWINDOWS sunt foarte utilizate;

 WINDOWS ‘9X (‘95, ‘97, ‘98 si 2000, Vista, 7, 8) sunt cele mai raspândite sisteme de operare

la ora actuala. Sunt sisteme multitasking si multiuser.

 WINDOWS NT este cel mai complet sistem de operare cu larga utilizare, existent la dispozitia

tuturor utilizatorilor.



• În Windows 8, meniul Start este înlocuit cu ecranul Start, ce 
reprezintă viitorul Windows, interfaţa standard de utilizare 
pentru ecranele tactile. 

• Windows 8 are două interfeţe grafice separate ce au propriile
aplicaţii, metode de personalizare, navigatoare pe internet, etc
– două moduri total diferite de a lucra.

Windows 8 este o versiune a sistemului de operare 
Microsoft Windows, proiectată de corporaţia Microsoft

Sistemul de operare Windows



Ecranul start - nu mai este doar un meniu de lansare
pentru aplicaţii, ci devine un panou în care fiecare ”dală” ce
reprezintă o aplicaţie poate afișa în spaţiul său nu doar o
icoană reprezentativă pentru sine, ci chiar informaţii în
timp real pentru specificul fiecărei aplicaţii.



Personalizarea Ecranului Start

1. Accesați ecranul Start. 

(folositi tasta Windows)

2. Scrieți setari

3. Dați click pe Ecranul start (sau 

Ecranul Blocare) 

4. Alegeti Personalizare



Ordonarea plăcilor pe ecran 

• În ecranul Start, daţi click (butonul stâng al mouse-
ului) pe dala WORD; 

• Tragem dala WORD în prima poziţie pe ecran (colţul 
stânga sus) și eliberăm butonul mouse-ului



Fixarea/anularea aplicatiilor pe 
ecranul Start

• click dreapta pe aplicaţia pe care doriţi să o 
fixaţi(anulaţi) la Start. Puteţi selecta mai multe 
aplicaţii și le puteţi fixa deodată.

• clic pe Fixare la Start ( sau Anulaţi fixarea la Start) 
Aplicaţiile fixate vor apărea la finalul ecranului Start.

Sfat

Pentru a căuta rapid o aplicație, începeți să tastați numele in ecranul Start.



• Dalele pot fi redimensionate pentru a se potrivi cu stilul 
nostru de organizare al ecranului

• Click dreapta pe dala dorită- se deschide Meniul de 
organizare



Interfata sistemului de operare Windows 7
GUI=Graphical User Interface (interfata grafica)

• Windows se deschide cu un 
ecran specific numit 
desktop.

• Desktopul este o masă de lucru 

virtuală care prezintă organizat 

activităţile efectuate de 

calculator



Personalizare Desktop

Click dreapta pe desktop



Vizualizarea informatiilor referitoare la resursele PC-ului

Click dreapta pe Computer si alegem Proprietati 
(Properties) sau deplasam mouse-ul in coltul din dreapta al 
ecranului – Setari(Settings) –PC Info



Închiderea unei aplicaţii
specifice Windows 8 

Tastatură: Alt + F4.

Mouse:

• După afișarea barei cu aplicaţiile deschise(coltul din stanga
sus) putem da un click dreapta pe aplicaţia dorită, iar din
meniul afișat alegem Închidere.

• Poziţionăm cursorul mouse-ului pe marginea superioară a
ecranului, iar de acolo ţinând apăsat butonul stâng al
mouse-ului tragem până la marginea inferioară unde
eliberăm butonul.



Bara Charms - ”bara de farmece”

• ne oferă acces la instrumente de căutare și
partajare din aplicaţia în care ne aflăm,
precum și acces la dispozitivele conectate
la computer și setările acestuia.

• Bara Charms poate fi afișată prin mutarea
cursorului în oricare din colţurile din partea
dreaptă a ecranului.

• Prin apăsarea butonului Setări avem acces
la instrumentele de reţea, de volum,
luminozitate, notificări, alimentare,
tastatură și la setările computerului.



Restartarea sistemului de calcul/Inchiderea 
sistemului de calcul

In Windows 7

1. Click pe butonul Start. Va aparea
meniul Start

2. Click pe Shut Down(Inchidere). 
Va aparea fereastra de dialog Shut 
Down(Inchidere)

3. Click pe butonul
Restart(Repornire) sau Inchidere

4. Click pe OK

Restartarea se face, de obicei, dupa instalarea unei aplicatii

In Windows 8
1. Deplasam mouse-ul in coltul din 

dreapta al ecranului. 
2. Click pe Setari si alegem

Alimentare (Power)
3. Alegem Repornire sau

Inchidere

Observatie: Pentru a inchide o aplicatie care nu mai raspunde la
comenzi, se deschide fereastra Windows Task Manager,
prin apasarea simultana a combinatiei de taste
Ctrl+Alt+Del



Elementele unei ferestre

1. Control Box – ofera un meniu

2. Bara de meniu – contine un meniu alcatuit din 

comenzile aplicatiei

3. Bara de titlu – contine numele aplicatiei si 

numele fisierului

4. Buton de minimizare – reduce fereastra 

aplicatiei la un buton in bara de task-uri

5. Buton de maximizare/restaurare – prin 

actionarea acestul buton fereastra va ocupa tot 

ecranul

6. Buton de inchidere – inchide aplicatia sau 

fisierul deschis

7. Bara de derulare

8. Marginea ferestrei

9. Zona de lucru

Comutarea intre mai multe 

ferestre deschise se face cu 

combinatia de taste

Alt+TAB



Aplicatia practica

• Deschideţi un document Word şi notaţi informaţii referitoare
la resursele hardware şi software ale calculatorului la care 
lucraţi (versiunea sistemului de operare, tipul procesorului, 
memorie instalată)

• Modificaţi fundalul desktop-ului la care lucraţi.

• Personalizaţi Ecranul Start

• Fixaţi pe Ecranul Start aplicaţiile Notepad şi Calculator

• Aşezaţi pe prima poziţie aplicaţia Notepad

• Deschideţi Notepad, realizaţi o captură ecran şi precizaţi care 
sunt elementele ferestrei deschise.
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