
  

 Operaţii cu directoare şi fişiere 



Cuprins: 

1. Disc logic, director, fişier:     
 identificare, proprietăţi, vizualizare conţinut 
 

2. Operaţii cu directoare şi fişiere:   
 creare, copiere, mutare, ştergere, căutare, 
redenumire, realizarea unei copii de siguranţă 
pe dischetă / CD 
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Într-un sistem de calcul se pot afla unul sau mai multe discuri  (HDD - Hard Disk Drive, 

SSD - Solid State Drive, DVD, memory-stick, etc).  

În sistemul de operare Windows unitatea de dischete este reprezentată de litera A:, iar 

primul hard disk este reprezentat de litera C:, restul hardware-ului de stocare primeşte 

literele ce urmează lui C. 

Un HDD / SSD poate fi partiţionat/ împărţit în 2/ mai multe discuri numite și discuri logice.  

Orice hard disk are cel puţin o partiţie, adică o zonă în care datele sunt stocate conform 

unui anumit standard denumit generic sistem de fişiere.  

Dacă spaţiul de stocare al hard disk-ului este divizat în mai multe parţii, vor exista mai multe 

litere de acces – fiecare literă oferind accesul către o anumită partiţie. 

Partiţiile permit o gestionare mai bună a datelor înmagazinate de un hard disk. 

 Puteţi crea o partiţie  pentru S.O,             

 una pentru documente,             

 alta pentru muzica preferată              

  

 

 

•   
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O partiţie este tratată de 
sistemul de operare ca şi 
cum ar fi un hard disk în sine 

Disc logic, director, fişier 

Schimbarea discului de lucru curent se 
realizează din This Pc (My computer) 



Foldere (directoare, dosare) = se folosesc pentru organizarea fișierelor  

• Folderele sunt indexi ale tuturor adreselor fisierelor pe care acestea le contin.  

• Folderele pot fi organizate ierarhic, un director putând conţine unul sau mai multe 

directoare și/sau fișiere.  

• Într-un director nu se pot afla două fișiere sau directoare cu același nume!!!! 

• Numele fișierelor și directoarelor pot avea o lungime de 255 caractere  

• Numele fișierelor și directoarelor nu pot conţine caracterele:      \ : / * ? „ >< |. 

• Un director dintr-un alt director se numeste subdirector. 

• Directorul care contine mai multe subdirectoare se numeste  director parinte. 

• În sistemul de operare Windows, folderul pãrinte care înmagazineazã toate celelalte 

foldere, subfoldere si fisiere, poartã denumirea de radãcinã (root). 

• Directorul care se formeaza in mod automat la formatarea unui disc se numeste

  director radacina.  

• Folderul rãdãcinã are o structurã arborescentã. 
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Disc logic, director, fişier 



Astfel se poate crea o structura arborescenta de directoare:  

la formatarea discului se crează directorul rădăcină (root directory), care are numele 

unităţii urmat de backslash (exp: ”C:\”), si în care pot fi create subdirectoare. 

 Un subdirector are un singur director părinte şi poate să aibă mai multe directoare copii. 

 Directorul curent este directorul în care se lucrează la un moment dat. 

 Schimbarea directorului curent se face selectând noul director în fereastra This PC 

(COMPUTER)  

Calea de director (path) este drumul parcurs pentru regăsirea unui subdirector pe disc, 

pornind de la directorul curent (calea nu începe cu ”\”) sau de la directorul rădăcină (calea 

începe cu ”\”). 

 Exemplu :  

\9A\SEM I\Medii.xls  

SEM I\Medii.xls  

C:\9A\Adeverinta.doc 

 Adeverinta.doc 
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Disc logic, director, fişier 



Disc logic, director, fişier 

• Pe suport extern informaţiile sunt salvate în fișiere.  

 Un fișier este o colecţie de date, identificabile prin numele fișierului.  

• Numele fișierului este compus din două părţi: numele propriu-zis și o extensie,  

            separate prin semnul punct. 

            nume_fisier.extensie 

   

     Există peste 90 000 de extensii.  

• Dacă dorești să afli informaţii despre un tip anume de extensie poţi accesa site-uri ca: 

www.file-extensions.org sau www.filext.com. 
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 Toate fisierele au: 

 nume - (file) name (max. 255 caractere)  

 extensie - extension ( >=3 caractere)  

 dimensiuni - size 

 data si ora sistem a ultimei modificãri -

 (date) modified 

 

În functie de sistemul de operare, fisierele 

mai pot avea: 

 atribute - attribute 

 proprietar - owner 

 permisiuni - permissions 

 legãturi - links 
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Din punct de vedere al informatiilor pe care le contin, fisierele pot fi :  
- fisiere executabile (contin programe executabile)  
- fisiere neexecutabile (care contin date): fisiere de texte, fisiere document,  

fisiere cu imagini, fisiere cu sunete, fisiere video etc 
 

Calea fişierului  = formată din lista de nume ale dosarelor în ordinea ierarhiei, 
separate prin caracterul „\”, ce trebuie parcursă până la fişier - > C:\Folder\Doc.txt  

 

• Alte exemple de extensii:  
 exe – fişier executabil  
 sys – fişier sistem  
 rar  /zip – format arhivă 
 
Inițial extensiile erau alcătuite dintr-un punct urmat de 3 caractere, de ex. la MS-DOS. 
Sistemele de fișiere moderne permit și extensii cu mai mult de 3 caractere. 

Disc logic, director, fişier 



Un fişier poate să aibă următoarele atribute:  

 Archive („arhivă”) – fişier arhivă  

 Read-only („numai citire”) – fişier protejat la scriere, nu poate fi modificat/şters  

 Hidden („ascuns”) – nu este vizibil pentru utilizator dacă nu se bifează opţiunea de 

vizualizare fişiere ascunse  

 System („sistem”) – fişier al sistemului de operare  

• Atributele anterioare sunt folosite şi pentru dosare  

• Atributul unui fişier poate fi vizualizat prin opţiunea      

 Properties („proprietăţi”) din meniul afișat după      

 executarea click dreapta pe fișier 
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Disc logic, director, fişier 
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Arhivarea unui fișier/folder  ( 7-Zip file Manager sau WinRar) 
 

• se selectează fișierul /folderul, apoi click dreapta se alege opțiunea 
• –> add to archive 
• sau –> send to –> compressed (zipped) folder 

În tabul Advanced de la WinRar avem opțiunea 
 de a seta parola pentru arhivă 

Operaţii cu directoare şi fişiere 
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Salvarea unui fișier/folder  pe CD / DVD /floppy/ stick 

 
•  se selectează fișierul /folderul, apoi click dreapta se alege opțiunea Send to din 

meniul afișat și se selectează discul unde se vor copia datele 

Operaţii cu directoare şi fişiere 



www.tic.diferite.ro   Tehnologia informației şi a comunicațiilor   tic@diferite.ro 

Cautare fisiere  

 
 după extensie   (*.extensie  -> *.xlsx ) 
 după data de creare  (datemodified:today ) 
 după marime   ( size > 1KB) 

 
This Pc (My computer)– > dublu click pe partiția / folderul unde se dorește 
căutarea – > în caseta Search introducem condiția de căutare 
 

Sau în meniul Start  
tastăm Search  
 
sau tastăm exact 
ceea ce dorim să 
căutăm 

număr 
rezultate 

Criterii căutare 

Operaţii cu directoare şi fişiere 



Programul  utilitar Windows Explorer  

• Este un program ce permite navigarea printre informaţiile stocate pe hard-disc-ul 

calculatorului, structurate în dosare şi fişiere  

• Realizează diferite operaţii asupra fişierelor  

• Variante de lansare în execuţie:  

1. Dublu clic cu butonul stâng pe This Pc (My Computer) de pe desktop  

2. Start - > This PC (My Computer) 

3. Combinaţia de taste Windows + E  
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Operaţii cu directoare şi fişiere 
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Afişarea extensiilor:  
Din Windows Explorer (This PC) -> tab-ul View -> se bifează „File name extensions” 
 
sau din Windows Explorer (This PC) ->  Options –> change folder and search options –> 
tab View –> se debifează „ Hide extensions for known file types” 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  •Ascunderea extensiei este periculoasă, favorizând răspândirea viruşilor  
   (ex: imagine.gif.exe – poate părea o imagine, dacă nu apare extensia)  
 

Operaţii cu directoare şi fişiere 



Opţiuni de vizualizare - moduri de vizualizare a pictogramelor:  

1. Extra Large Icons  

2. Large Icons  

3. Medium Icons  

4. Small Icons  

5. List  

6. Details  

7. Titles  

8. Content  

 

• Primele care sunt afişate sunt dosarele apoi fişierele  

• Ordonarea se face de regula după nume  
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Operaţii cu directoare şi fişiere 



Opţiuni de vizualizare - moduri de vizualizare a pictogramelor:  
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Operaţii cu directoare şi fişiere 



Modalitati de vizualizare a continutului unui folder sau fisier 

1.     Se selecteaza folderul sau fisierul ----- Enter 

2.     Dublu click pe folder sau fisier 

3.     Click dreapta pe folder sau fisier ---- Open 

Crearea unui folder  

• File ---- New ---- Folder ---- apare o pictograma si o caseta in care trebuie scris numele 

directorului ----- Enter. 

• Click dreapta(meniul rapid) --- New ---- Folder ---- apare  caseta in care trebuie scris 

numele directorului ----- Enter. 

Crearea unui fisier pentru un document text 

• File ----- New ---- Text Document ------ se scrie numele documentului---- Enter. 

• Click dreapta ------ New ----- Text Document ----- se scrie numele documentului ---- 

Enter. 
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Operaţii cu directoare şi fişiere 



Copierea unui folder sau a unui fisier 

1. Se selecteaza directorul /fisierul ---- click dreapta ---- Copy(sau se alege din meniul Edit). 

2. Se deschide directorul in care va fi copiata informatia --- click dreapta ---- Paste   

 (sau se alege din meniul Edit). 

Stergerea unui folder sau a unui fisier 

• Se selecteaza folderul sau fisierul. 

• Din meniul rapid ---- Delete(sau se apasa tasta Delete). 

• Din caseta de dialog se alege Yes in caz afirmativ sau No in caz contrar. 

Redenumirea unui folder sau a unui fisier 

• Click pe numele folderului sau fisierului ( sau se alege din meniul rapid Rename). 

• Se modifica numele folderului sau fisierului. 

• Se apasa Enter. 
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Operaţii cu directoare şi fişiere 



Concluzii 

 Datele de identificare ale fișierelor sunt  

 calea (path),  

 numele (name)  

 extensia (extension).  

Acestea trei luate împreună determină univoc fiecare fișier aflat pe dispozitivul de stocare 

respectiv. 

Dosarul (folderul) sau directorul (directory) este un catalog in care se tine evidenta unui 

grup de fisiere si directoare de pe disc 

Discul, ca suport de informatie, reprezinta un volum de memorie externa. 

 Eticheta de volum (Volum Label) este un sir de caractere prin care se poate identifica 

suportul de informatie. Astfel, fiecare unitate de disc se identifica printr-o litera 

Extensia unui fisier poate sa contina caracterele * ( care inlocuieste mai multe caractere) 

si ? (care inlocuieste un singur caracter). 

 Ex:    ana.d?c se refera la fisierele cu numele ana, extensia incepe cu d si se termina cu c. 

  a*.txt se refera la fisierele care incep cu litera a iar extensia este txt. 
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Concluzii 

 Fișă de lucru 

• Să se creeze pe desktop folderul CLASĂ cu subfolderele CLASĂ1 şi CLASĂ2. 

• Să se schimbe iconurile celor două subfoldere. 

• Să se creeze pe desktop un shortcut la folderul CLASĂ. 

• Să se schimbe atributul folderului CLASĂ în Read Only. 

• Să se creeze în folderul CLASĂ1 fişierul FIŞĂ1.doc ce va cuprinde imaginea ferestrei 

active. 

• Să se creeze în folderul CLASĂ2 fişierul zambet.bmp ce va conţine o față veselă 

• Să se atribuie fişierului zambet.bmp atributul Hidden. 

• Să se găsească toate fişierele cu extensia xlsx create după data de 1 Octombrie, mai mari 

decât 1 Ko. Să se realizeze o captură de ecran cu informaţiile găsite şi să se salveze captura 

la sfârşitul fişierului FIŞĂ1.doc. 

• Să se arhiveze folderul CLASĂ şi să se schimbe numele arhivei cu numele vostru, având 

grijă să nu-i schimbaţi extensia. 

• Să se trimită arhiva creată, prin email, la tic@diferite.ro 
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Concluzii 

 Aplicație 

 Creați un fișier de tip text în care vă scrieți numele și pe care-l salvați pe desktop cu 

numele vostru 
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Știați că… 

•  O unitate de stocare SSD poate fi considerată o versiune mai mare și mai sofisticată al 

unui stick de memorie USB. 

• Ca și un stick de memorie, un SSD nu are părți mobile, informația este stocată în 

microcipuri. Un Hard Disk folosește un braț mecanic pentru operațiunile de 

citire/scriere, acest braț se mișcă continuu de-a lungul unui platan de stocare (platan 

care are forma unui CD). Lipsa componentelor mecanice este unul din principalele 

motive care face dintr-un SSD o unitate de stocare mai rapidă. 

• Un avantaj major al unităților de stocare de tip HDD este acela că sunt capabile să 

stocheze multă informație ieftin.  

Ca o analogie, de ce este mai rapid un SSD? 

• Gândește-te că vrei să cauți o carte într-o cameră pentru a obtine informații, nu ar fi mai 

simplu ca prin magie să îți apară cartea în față? Cam în acest fel este comparat un HDD 

cu un SSD, un HDD necesită miscare mecanică pentru a obține informația iar un SSD 

este capabil să acceseze direct informația. 

• Ca și concluzie, un HDD îl poți folosi: dacă vrei o capacitate mare de stocare, nu vrei să plătești 

prea mult pentru spațiul de stocare și nu te dezavantajează vitezele de scriere/citire ale unui HDD, 

• Iar un SSD îl poți folosi: dacă vrei performanțe superioare, dacă vrei să plătești mai mult pentru 

o performanță ridicată, dacă nu te deranjează o capacitate de stocare mai mică. 
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