
  

   Tastatura 



Cuprins: 

1.Descrierea diverselor tipuri de tastaturi 
 
2.Funcţiile tastelor 
 
3.Taste speciale Windows 
 
4.Deplasarea cursorului şi click-uri obţinute cu mouse-ul 
 
5.Tastele de editare 
 
6.Tastele funcţionale, rol 
 
7.Shortcut-uri – combinaţii de taste 
 
8.Poziţia corpului în timpul lucrului 
 
9.Utilizarea corectă a mâinilor în timpul lucrului 

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



1. Descrierea diferitelor tipuri de tastaturi 
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Tastatura  = componentã hardware a calculatorului ce permite utilizatorului sã introducã 

date prin apãsarea unor taste. 

Tastatura este probabil cel mai vechi dispozitiv de intrare, ea existând înainte de aparitia 

monitoarelor si evident înainte de aparitia mouse-ului.  

Cele mai folosite tastaturi sunt cele QWERTY.  

Denumirea vine de la primele sase taste de pe rândul al treilea.       

 Un alt tip de tastaturi este tipul QWERTZ. 

Cele mai rãspândite tastaturi sunt tastaturile cu 101 sau 104 taste, diferenta între tipuri 

fiind datã, în principal, de prezenta sau absenta unor taste care intrã în componenta lor.  

De exemplu, tastatura 101 nu are inclusã o tastã numitã Window Logo, în timp ce tastatura 

de tipul 104 are inclusã aceastã tastã. 

Fiecare tastã are asociat un numãr de identificare care poartã denumirea de cod de 

scanare. La apãsarea unei taste, tastatura trimite sistemului de calcul, codul de scanare 

corespunzãtor tastei respective (un numãr întreg de la 1 la n - numãrul de taste). 

 La primirea codului de scanare de la tastaturã, calculatorul face conversia între 

numãrul primit si codul ASCII corespunzãtor. Tastatura retine nu numai apãsarea unei 

taste, dar si eliberarea acesteia, fiecare actiune fiind înregistratã separat.  
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Tastatura QWERTZ sau QWERTZU este o configurație de tastatură utilizată pe 
scară largă în Europa Centrală 

Diferența principală dintre QWERTZ și QWERTY este că pozițiile 
tastelor Z și Y sunt comutate (de aici se numește porecla 
"kezboard"). Această modificare a fost făcută din 2 motive majore: 
• Z era o literă mult mai comună decât "Y" în germană 
• "T" și "Z" apar adesea unul lângă celălalt în ortografia germană 

Tastatura QWERTY 
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  Tastatura AZERTY este un aspect specific pentru caracterele alfabetului latin.  
Similar modelului german QWERTZ, acesta este modelat pe aspectul englez QWERTY. 
Este folosit de majoritatea vorbitorilor de limbă franceză din Europa 



Tastaturile calculatoarelor pot deţine una sau mai multe din următoarele caracteristici: 
 tastaturi standard 
 tastaturi ergonomice 
 tastaturi multimedia 
 tastaturi fără fir 
 tastaturi speciale 
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1. Descrierea diferitelor tipuri de tastaturi 



Tastaturi ergonomice pentru limba română 

Singura tastatură ergonomică pentru limba română existentă este tastatura Popak, creată 
în anul 2008. Autorul se numeşte Nicolae Popa (de unde şi numele tastaturii). 
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1. Descrierea diferitelor tipuri de tastaturi 



Tastaturi ergonomice pentru limba română =  tastatura Popak 

Avantaje  
• Majoritatea timpului (mai mult de 50%), degetele stau pe tastele de bază 
• Implementează diacriticele (ă,â,î,ș,ț) în poziții facile pentru degete 
• Introduce alte caractere specifice limbii române: ghilimele jos, ghilimele sus etc 
• Este mai eficientă decât tastatura standard (Qwerty) chiar și la scrierea în limba engleză 

 
Dezavantaje 

• Apărând cele 10 diacritice, 10 semne au fost astfel mutate în combinații cu 
tasta Alt 

• Așezarea logică a tastelor nu mai coincide cu așezarea lor fizică, deci trebuie 
învățată 
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1. Descrierea diferitelor tipuri de tastaturi 



Altă clasificare a tastaturilor: 
Tastaturi chorded În timp ce tastaturile normale asociază o acţiune cu fiecare 
tastă, tastaturile chorded asociază acţiuni cu combinaţii de taste apăsate. Din 
moment ce există multe combinaţii posibile, tastaturile chorded pot produce în 
mod eficient mai multe acţiuni pe o tastatură cu mai puţine taste. Cele mai rapide 
dactilografe (începând din 2007) utilizează un stenograf, un fel de tastatură 
chorded utilizată de către reporteri în instanţă. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tastatura software  sau tastatura pe ecran ia adesea forma unor programe de 
calculator care afişează pe ecran o imagine a unei tastaturi. Un alt dispozitiv de 
intrare cum ar fi un mouse sau un touchscreen poate fi folosit pentru fiecare tastă 
virtuală sau pentru a introduce un text. Tastaturile software au devenit foarte 
populare în telefoanele mobile cu touchscreen, datorită costurilor de 
implementare reduse faţă o tastatură hardware şi datorită eficientizării spaţiului 
fizic al telefonului. 
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1. Descrierea diferitelor tipuri de tastaturi 

On-screen keyboard  



Tastaturile pliabile, flexibile = sunt construite dintr-un plastic moale sau din 
silicon şi pot fi rulate sau împăturite pentru a putea fi uşor transportate (fără a 
ocupa mult spaţiu). Aceste tastaturi pot fi folosite şi pe suprafeţe denivelate şi sunt 
mai rezistente la lichide decât tastaturile standard. De asemenea aceste tastaturi 
pot fi conectate şi la dispozitive portabile şi smartphone-uri. Unele modele sunt 
rezistente la scufundarea în apă fapt care le face utile în spitale şi laboratoare 
acestea putând fi dezinfectate. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tastaturi cu proiecţie / laser  = proiectează o imagine a tastelor, de obicei cu 
tehnologie laser, pe o suprafaţă plană. Apoi dispozitivul foloseşte o cameră sau un 
senzor infraroşu pentru a urmări mişcarea degetelor şi va contoriza o tastă ca 
fiind apăsată atunci când „vede” că degetul atinge imaginea proiectată. Tastaturile 
cu proiecţie pot simula tastaturile de mărime normală prin intermediul unui mic 
proiector. Tastele nu pot fi simţite atunci când sunt „apăsate” deoarece acestea 
sunt doar o imagine proiectată. De asemenea, pentru acest gen de tastatură se 
impune folosirea unei suprafeţe plane non-reflexive. 
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1. Descrierea diferitelor tipuri de tastaturi 



Tastaturi cu tehnologie optică = sunt cunoscute şi sub denumirile de tastaturi foto-optice 

sau foto-electrice. Tehnologia folosită în tastaturile optice utilizează emiţătoare de lumină 
şi senzori foto pentru a detecta optic tastele acţionate. Cel mai frecvent, emitorii şi senzorii 
sunt poziţionaţi într-un perimetru, montaţi pe un PCB (printed circuit board – placă cu 
circuite electrice trasate). Lumina este direcţionată dintr-o parte în alta a interiorului 
tastaturii şi poate fi blocată doar de tastele acţionate. Majoritatea tastaturilor optice 
necesită cel puţin două fascicole (cel mai frecvent un fascicol vertical şi unul orizontal) 
pentru a determina tastele acţionate. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tastaturi iluminate Tastaturile pot fi iluminate dinspre interior acestea fiind folosite în 
special ca echipamente pentru uz mobil. Iluminarea facilitează utilizarea tastaturii în 

medii întunecate. Unele tastaturi, special concepute pentru jocuri, au taste iluminate 
pentru a le face mai uşor de găsit de către jucători în timpul jocului într-o încăpere 
întunecată. Unele tastaturi pot avea mici LED-uri de lumină în taste mai importante pentru 
a aminti utilizatorului că o anumită funcţie este activată. 
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      2. Funcțiile tastelor  
    Cum sunt organizate tastele, pe baza funcţiei lor: 

Tastele de scriere (alfanumerice) = literele a-z, A-Z, cifrele 0-9 si semnele speciale: 
‘”~`!@#$%^&* (){}[]:;,./<>? 

•Tastele de control = se utilizează pentru a efectua anumite acţiuni; CTRL, ALT, ESC, 

tasta siglă Windows 

•Tastele funcţionale = F1, ..., F12 cu comenzi depinzand de program. 

•Tastele de navigare = sageti, TAB , PageUp, PageDown, Home si End 

•Minitastatură numerică = introducerea rapidă a numerelor.  
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      2. Funcțiile tastelor  
    Cum sunt organizate tastele, pe baza funcţiei lor: 

•Tastele de scriere (alfanumerice) = includ aceleaşi taste pentru litere, numere, punctuaţie 

şi simboluri precum cele ale unei maşini de scris tradiţionale. 

•Tastele de control = se utilizează individual /în combinaţie cu alte taste, pentru a efectua 

anumite acţiuni; cel mai frecvent utilizate sunt CTRL, ALT, tasta siglă Windows, ESC 

•Tastele funcţionale = se utilizează pentru a efectua activităţi specifice; sunt etichetate ca 

F1, F2, F3 etc. până la F12. Funcţionalitatea lor diferă de la un program la altul 

•Tastele de navigare = se utilizează pt deplasarea în documente /pagini Web şi pt editarea 

textului; includ tastele săgeată, HOME, END, PAGE UP, PAGE DOWN, DELETE, INSERT 

•Minitastatură numerică = este la îndemână pentru introducerea rapidă a numerelor. 

Tastele sunt grupate împreună într-un bloc, ca un calculator convenţional / maşină de calcul. 
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3. Taste speciale Windows 

Tastele speciale nu produc aparitia nici unui caracter alfanumeric la apăsarea lor, ci au 
funcția de a lansa direct comenzi în cazul în care sunt apasate singure sau în cadrul unei 
combinatii cu alte taste.  
 
ENTER : este cea mai mare tasta si are forma caracteristica a literei "L" privita în oglinda.  
Tasta Enter are în principal rolul de a lansa în executie softurile, dar si de a determina 
calculatorul să execute o comandă importantă care este specificată de softul care se afla în 
functiune în momentul respectiv.  
Tasta Enter are într-o mare masurã aceeasi functionalitate ca si butonul stâng al mouse-ului.  
În cazul editãrii de text apãsarea tastei Enter duce la crearea unui paragraf nou de text, sub 
cel curent. 
 
 
 
 
BACKSPACE : Se gaseste de obicei deasupra tastei Enter si are rolul de a sterge ultimul 
caracter (litera, cifra, etc.) scris în cadrul unui text. Daca este tinutã apãsatã ea va determina 
stergerea tuturor caracterelor aflate la stânga cursorului.  
 
SHIFT : Este o tasta dublã, cea dreaptã gãsindu-se de obicei sub tasta Tasta Enter iar cea 
stingã pe acelasi rând însã la marginea stingã a tastaturii. Tasta Shift este cel mai des 
utilizatã pentru scrierea cu litere majuscule, pentru acesta trebuind sã apãsam în acelasi 
timp tasta Shift (indiferent care din ele) si tasta literei în cauzã.  
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CONTROL (CTRL) : Este o tastã dublã, cea dreapta gasindu-se de obicei sub tasta Tasta 
Shift iar cea stingã pe acelasi rând însã la marginea stânga a tastaturii. Tasta Ctrl este cel 
mai des utilizatã pentru comenzi care sunt lansate în executie la apãsarea unei 
combinatii de taste.  

 
ALT : Este o tastã dublã care se gãseste pe rândul cel mai de jos al tastaturii la ambele 
capete ale unei taste alungite ("Spacebar"). Tasta Alt este cel mai des utilizatã pentru 
activarea barei de meniuri a ferestrelor softurilor, dar si pentru comenzi care sunt lansate 
în executie la apãsarea unei combinatii de taste.  

 
 
 
 
 
WINDOWS (WIN) : Este o tasta dublã având desenat pe ea logoul ("simbolul") SO 
Windows si care se gaseste pe rândul cel mai de jos al tastaturii, lângã tastele Alt. Tasta 
Windows este cel mai des utilizatã pentru comenzi care sunt lansate în executie la 
apãsarea unei combinatii de taste.  

 
TASTA PENTRU MENIUL CONTEXTUAL : Este situatã intre tastele Win si Ctrl din 
partea dreaptã. Apãsarea ei duce la aparitia unui meniu contextual care constã dintr-o 

listã de comenzi utile, listã care este specificã fiecarui soft în parte si contextului particular 
de folosire a acestuia.  
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3. Taste speciale Windows 



 
ESCAPE (ESC) : Este tastã pozitionatã de obicei în coltul din stânga sus al tastaturii. Ne 
permite sã evitam executarea unei comenzi în situatia în care nu suntem siguri ca am 

facut alegerea cea mai buna. Numele tastei este sugestiv, "escape" însemnind fugã, evitare 
a unei situatii. Apãsând tasta Esc ne întoarcem la o situatie în care putem sã cântãrim inca o 
datã decizia pe care dorim sã o luãm în privinta unei anumite comenzi 
 
 
 
 
 
 
TAB : Este pozitionatã la marginea stângã a tastaturii si are desenate pe ea doua sãgeti 

îndreptate în directii opuse. Tasta Tab este folositã în principal pentru navigarea rapidã 
între elementele importante ale ferestrei unui soft (de ex. atunci cind avem de ales între 
mai multe optiuni si dorim sã trecem rapid de la o optiune la alta fãrã a folosi mouse-ul) sau 
între legãturile continute într-o paginã web.  
 
SPACEBAR (BARA DE SPATIU) : Este tastã lungã aflatã pe rândul cel mai de jos al 
tastaturii. Este folositã exclusiv pentru introducerea de spatii goale în texte, de exemplu 
atunci cind dorim sã despãrtim cuvintele dintr-o frazã. Datoritã mãrimii si asezãrii ei este 
folositã si în foarte multe jocuri pentru cã este usor de apãsat fãrã a ne desprinde ochii de pe 
ecran.  
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3. Taste speciale Windows 



 
 
CAPS LOCK : Este pozitionatã pe rândul cel mai din stinga ala tastaturii, intre tastele 
TAB si SHIFT. Are functia de a bloca ("lock") corpul de litera pe care il folosim intr-
un text. Tasta este activatã prin apãsare si din acest moment textul va fi scris cu 
majuscule. Dezactivarea se face tot prin apãsarea pe tasta si ca urmare textul va fi scris cu 
litere mici. în cazul în care tasta este activata se va aprinde un led (dioda luminescenta) 
aflat în partea din dreapta sus a tastaturii.  
 
 
 
 
 
 
 
NUM LOCK : Determinã care este functionalitatea tastelor aflate în grupul situat în 
partea dreapta a tastaturii, grup în care este situata si tasta NUM LOCK. Tasta este activata 
si dezactivata prin apãsare. Atunci cind tasta este activata (situatia obisnuitã) grupul de 

taste din partea dreaptã este folosit pentru scrierea de cifre. În cazul în care tasta este 
dezactivatã grupul de taste poate fi folosit pentru navigare, în mod similar cu tastele 
navigationale. În cazul în care tasta este activatã se va aprinde un led aflat în partea 
dreapta sus a tastaturii.  
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3. Taste speciale Windows 



 
Tastele navigationale :  
Grupul tastelor navigationale este împãrtit în douã subgrupuri si anume  
• tastele HOME, END, PAGE UP,PAGE DOWN pe de o parte  
• si tastele directionale (care au desenate niste sãgeti pe ele) pe de alta parte. sunt folosite 

pentru navigarea în cadrul ferestrelor diverselor softuri sau în cadrul unei pagini de text.  
 

 Tasta HOME ne duce la începutul unui text, 
  tasta END ne duce la sfârsitul unui text,  
 tastele PAGE UP si PAGE DOWN ne urcã, respectiv ne coboarã cu o paginã (ecran) în 

cadrul unui text.  
 Tastele cu sãgeti (stânga, dreapta, sus, jos) ne permit navigarea în cadrul unui text cu 

câte un caracter la stânga sau la dreapta, respectiv cu câte un rând în sus si în jos.  
 

DELETE : Este folositã pentru stergerea unor elemente prezente în fereastra unui soft 

(fisierele în Windows Explorer, mesajele de postã electronicã în Outlook Express, etc.) dar 
cel mai frecvent este folositã pentru a sterge caracterele aflate la dreapta cursorului în 
cadrul unei pagini de text. Poate fi folositã pentru stergerea unui singur caracter (dacã o 
apãsãm o singurã datã) sau pentru stergerea unui sir de caractere (dacã o tinem apãsatã mai 
mult timp).  
 
 
 

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

3. Taste speciale Windows 



Pozitia mouse-ului pe ecran este data de cursorul de mouse. 
  
Operatii uzuale cu mouse-ul: 
-indicare: cursorul de mouse este pozitionat pe un anumit obiect de pe ecran pe care-l indica 
-click: se actioneaza scurt un buton al mouse-ului 
-dublu-click: se actioneaza scurt de doua ori consecutiv un buton al mouse-ului 
-glisare (tragere): se deplaseaza mouse-ul tinand un buton apasat. 
-“scrolling”: derularea paginii cu rotita 
  
Obs. 
 -daca nu se precizeaza, operatia “click” se considera pentru butonul stang al mouse-ului. 
-notatii: MCD – (mouse) click-dreapta, MCS – (mouse) clic stanga 
-mouse-ul poate sa mai aiba buton cu rol de dublu-click. 
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4. Deplasarea cursorului şi click-uri obţinute cu mouse-ul 



4. Deplasarea cursorului şi click-uri obţinute cu mouse-ul 

Deplasarea cursorului şi click-uri cu tastatura:  
Se realizeaza cu tastele numerice, după activarea opțiunii specifice din Control Panel 
click Buton Start – tastare Control Panel – Appearance and Personalization – Turn on easy 
access keys – bifam Turn on mouse keys (Set up Mouse keys) - apply 
  
Schimbarea tipului de tastatura (pentru litere din alte limbi):  
click Buton Start – tastare Windows Settings – Time & Language – Region & 
Language – selectare English – options – add a keyboard 
 
click Buton Start – tastare Windows Settings – Time & Language – Region & Language 
– Add a language 
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5.Tastele de editare 

Tastele de editare cuprind 
•  tastele alfanumerice care sunt aşezate central şi sunt reprezentate de 

tastele cu litere, cifre, semne de punctuaţie şi semne speciale. Fiecare tastă 
este proiectată să comunice două caractere, dar numai unul este transmis la 
un moment dat, în funcţie de alegerea utilizatorului (cu ajutorul tastei Shift). 

 
•  tastele numerice grupate în partea dreaptă a tastaturii, care devin active prin 

apăsarea tastei NumLock. 
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5.Tastele de editare 

CTRL+A  Selectează pagina curentă 

 
CTRL+SHIFT+A Selectează toate paginile din documentul curent 
 
CTRL+C  Copiază adnotările selectate. Copiază textul selectat 
 
CTRL+X  Decupează adnotarea selectată 
 
CTRL+I  Copiază zona selectată ca o imagine bitmap 
 
CTRL+SHIFT+X Decupează pagina selectată 
 
CTRL+SHIFT+C Copiază pagina selectată 
 
CTRL+V  Lipește adnotările decupate sau copiate 

   Lipește textul sau imaginea copiate (ca o adnotare) 
CTRL+SHIFT+V Lipește o pagină copiată sau tăiată.       
   Dacă o imagine a fost copiată,ea este lipită la o pagină nouă. 
 
DELETE  Șterge adnotarea selectată 

 
SHIFT+DELETE Șterge paginile selectate 
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6.Tastele funcţionale, rol 

Tastele funcţionale sunt cele aşezate în linie, în partea de sus a tastaturii şi au 
denumirea formată din litera F şi un număr.  
 
În funcţie de aplicaţia în care sunt utilizate pot lansa anumite comenzi.  
O tastă funcţională cu acelaşi rol în toate aplicaţiile Windows este F1, prin care se 
comandă activarea help-ului (explicaţii despre utilizarea anumitor comenzi, sfaturi) 
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F2 Redenumirea elementului selectat 

F3 
Căutarea unui fișier sau unui folder în 

Explorer 

F4 Afișarea listei din bara de adrese în Explorer 

F5 Reîmprospătarea ferestrei active 

F6 
Parcurgerea elementelor de pe ecran într-o 

fereastră sau pe desktop 

F10 Activarea barei de meniu în aplicația activă 

F11 
Maximizarea sau minimizarea ferestrei 

active 

F1 Functia de ajutor 



7. Shortcut-uri – combinaţii de taste 

În general fiecare soft (program) are prevăzute câteva combinaţii de taste care permit 
lansarea unor comenzi, fără a apela la mouse.  
 
Numărul de combinaţii posibile este mare şi în general se folosesc combinaţii de două sau 
cel mult trei taste activate simultan.  
 

O combinaţie de două taste se scrie sub forma tasta1+tasta2  (de ex. Ctrl+A).  
 
Combinaţiile de taste trebuie să includă în mod obligatoriu o tastă specială, dar celelalte 
taste pot fi atât taste speciale (Shift, Tab, etc.), cât şi taste obişnuite (tasta A, tasta C, etc.) 
sau funcţionale (F2, F6, etc.). 
 
Dacă numele unui buton dintr-o casetă de dialog începe cu o literă subliniată, se apasă 
simultan tastele Alt şi litera subliniată pentru a executa acţiunea care îi corespunde 
butonului. Această combinaţie de taste se numeşte hotkey (tastă de lansare rapidă). 

 
Două exemple de taste shortcut care pot fi utilizate cu Internet Explorer sunt: 
F4 - deschide lista derulantă cu adrese web, astfel încât poate fi încărcat rapid un site care a 
fost vizitat recent 
F6 (sau Alt+D) - plasează cursorul text în Adrress Bar cu adrese Web, astfel încât să poată fi 
tastată o adresă ce va fi accesată 
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Ctrl + A 
Selectarea tuturor elementelor dintr-un document sau dintr-

o fereastră 

Ctrl + X Decuparea elementului selectat 

Ctrl + C (sau Ctrl + Insert) Copierea elementului selectat 

Ctrl + V (sau Shift + Insert) Lipirea elementului selectat 

Ctrl + Z Anularea unei acțiuni 

Ctrl + Y Refacerea ultimei anulări de comandă 

Alt + Tab Comutarea între aplicațiile deschise 

Alt + F4 Închiderea elementului activ sau ieșirea din aplicația activă 

Comenzi rapide de la tastatură 
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Ctrl + D (sau Delete) 
Ștergerea elementului selectat și mutarea lui în Coșul de 

reciclare 

Ctrl + R (sau F5) Reîmprospătarea ferestrei active 

Ctrl + Alt + Tab 
Utilizarea tastelor săgeată pentru a comuta între toate 

aplicațiile deschise 

Ctrl + Esc Deschiderea Start 

Ctrl + Shift + Esc Deschiderea Managerului de activități 



Comenzi rapide de la tastatură 
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Shift + Delete 
Ștergerea elementului selectat fără a-l muta mai întâi în Coșul de 

reciclare 

Esc Oprirea sau închiderea activității curente 

CTRL+Alt+Delete 
Accesarea managerului de activități  închide activitățile ce nu 

răspund 

Alt+Enter Afișarea proprietăților elementului selectat 

Ctrl+P 

Imprimare (în aplicații care permit imprimarea; editoare text 

Word, calcul tabelar Excel,  browser, etc) 

 

Ctrl+S  

Salvare (în aplicații care permit salvarea: Word, Excel, Notepad, 

Paint, etc) 

 



Comenzi rapide de la tastatură 

Tasta siglă Windows  - Deschiderea sau închiderea meniului de Start 

     - Similar cu Alt +Tab, dar mai estetic 

 

       - Similar cu Tasta siglă Windows  + Tab,       

     dar nu deschide aplicațiile, ci dar le mărește puțin pe bara de stare 

 

     - Blocarea PC-ului sau comutarea între conturi 

      

     - Afișarea și ascunderea desktopului        

     (Toate ferestrele și aplicațiile deschise vor fi minimizate) 

     - minimizarea tuturor ferestrelor deschise 

     - Deschidere / închidereExplorer 

     - Deschiderea căutării (Search) 

                   

     - Deschide fereastra de rulare a comezilor (Run) 
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Comenzi rapide de la tastatură 

Tasta siglă Windows  - Deschiderea sau închiderea meniului de Start 

     - Deschiderea setărilor 

 

       -  Această comandă rapidă este dezactivată în mod implicit.   

     Pentru a o activa, selectați Start  > Setări  > Cortana, activați   

     comutatorul de sub Permiteți ca aplicația Cortana să asculte  

      comenzile mele atunci când apăs tasta siglă Windows + C. 

     - Alegerea unui mod de afișare a prezentării      

       (Duplicate /Extend/ Pc screen only/ Second screen only) 

                   

     -Deschiderea căutării 
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Tasta siglă Windows  + o cifră (1-9) - Pornește aplicația de pe bara de stare, cu 
numărul apăsat. Adică, dacă pe bara de stare, a 3-a aplicație este Word, și se va 
apăsa conbinația de taste Tasta siglă Windows  + 3, se va deschide utilitarul Word 
Tasta siglă Windows  + plus(+)/minus (-)  - Mărirea/micșorarea conținutului, 
folosindu-se Lupa (Magnifier) 
 
 

Tasta siglă Windows  + Alt + D 
Afișarea și ascunderea datei și orei pe 

desktop 



Găsirea comenzilor rapide de program 

Găsirea comenzilor rapide de program 
În majoritatea programelor se poate lucra utilizând tastatura. Pentru a vedea ce 
comenzi au comenzi rapide de la tastatură, deschideți un meniu. Comenzile 
rapide (dacă sunt disponibile) sunt afișate lângă elementele meniului. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
Comenzile rapide de la tastatură apar lângă elementele meniului. 
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8. Poziţia corpului în timpul lucrului 

Monitorul: asigura-te ca suprafata ecranului este perfect curata.  
Echilibreaza luminozitatea si contrastul pana la nivelul optim de confort.  
Monitorul trebuie sa pozitionat drept in fata utilizatorului pentru a evita torsionarea 
excesiva a muschilor gatului. 
Pozitia monitorului trebuie sa fie in unghi drept cu fereastra pentru a evita stralucirea. 
Monitorul trebuie sa fie departe de sursa directa de lumina care furnizeaza prea multa 
lumina. Este de preferat ca sursa de lumină solară să cadă din stânga monitorului. 
 
Tastatura – cele mai multe probleme ergonomice legate de munca la birou, la calculator, 
se regasesc la umeri, coate, antebrate, incheieturile mainilor si palmele. Munca fara 
intrerupere la calculator poate sa provoace intepaturi repetate in aceaste zone, extinderi 
musculare fortate, cu atat mai mult daca biroul nu este instalat corespunzator. 
 
Recomandari: 
• Regleaza scaunul, apoi cu bratele relaxate pe langa corp, ridica antebratele astfel incat 

sa formeze un unghi de 90°, cu bratele, ajusteaza “tavita” mobila a tastaturii astfel 
incat umerii sa fie relaxati.  

• Tastatura trebuie sa fie pozitionata chiar in fata utilizatorului si destul de aproape 
pentru a evita intinderile excesive.  

• Antebratele trebuie sa fie paralele cu podeaua.  
• Tasteaza usor, nu brusca tastele si nu le tineti apasate prea mult timp.  
• Mentineti umerii, bratele, mainile si degetele relaxate. 
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8. Poziţia corpului în timpul lucrului 
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8. Poziţia corpului în timpul lucrului 

• În opinia multor specialişti, cea mai importantă piesă de mobilier în birouri 
este scaunul 

• Pentru cei mai mulţi oameni cel mai important echipament de birou este 
calculatorul. Într-adevăr, atât calculatorul cât şi proiectarea întregii staţii de 
lucru este astăzi importantă, dar să nu uităm că fără un scaun confortabil, 
munca lucrătorilor nu poate fi eficientă. 
 

• Majoritatea lucrătorilor din birou stau în medie opt ore pe zi pe scaun la masa 
de lucru, de aceea nu este deloc uimitor că scaunul a devenit astăzi cea mai 
importantă piesă de mobilier în birouri. 
 

• Un scaun ergonomic ar trebui să ofere spatelui, în special zonei lombare, un 
suport. Scaunul trebuie, de asemenea, să ofere, în special pentru oamenii mai 
scunzi, posibilitatea de sprijin a  picioarelor pe podea sau pe un suport  

• Un bun scaun ergonomic ar trebui să permită ajustarea atât în privinţa înclinării 
pe spate cât şi adâncimea platformei 

 
Înălţimea scaunului de la pământ 393,7-495,3 mm 
Lăţimea scaunului să nu fie mai mică de 330,2 mm 
Lărgimea scaunului 406,1 şi 431,8 mm 
Înălţimea spătarului de la nivelul platformei între 203,2 mm şi 301,8 mm 
Adâncimea spătarului între 127mm şi 152,4 mm 
Lărgimea spătarului – nu mai mare de 304,8 mm 
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8. Poziţia corpului în timpul lucrului 
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9. Utilizarea corectă a mâinilor  
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9. Utilizarea corectă a mâinilor  

Sfaturi pentru folosirea corecta a tastaturii 

 
Caracteristici pentru alegerea tastaturii: 

• dispunerea tastelor 
• dimensiunea tastelor 
• rezistenta tastelor la apasare 
• unghiul si inaltimea tastaturii 

 
Asezati tastatura central in fata dumneavoastra. Daca tastatura are blocul numeric(Numpad), 
utilizati bara de spatiu (sau litera H) ca reper pentru centrare. 
Cand tastati, tineti incheieturile mainii intr-o pozitie dreapta, naturala. 
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9. Utilizarea corectă a mâinilor  

Nu indoiti incheieturile mainilor in sus, in jos sau in lateral.  
 
Indoirea in mod repetat a incheieturilor mainilor sus si in jos (extensie si flexie) poate 
comprima structuri din interiorul tunelului carpian aflat in incheietura mainii. 
 
 Acest lucru poate provoca dureri si poate duce la leziuni, cum ar fi sindromul de tunel 

carpian. 
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9. Utilizarea corectă a mâinilor  

Ce este sindromul de tunel carpian? 

            Sindromul de tunel carpian apare atunci cand tendoanele de la nivelul mainii si 
incheieturii sunt iritate din cauza utilizarii prelungite a articulatiei maini intr-o pozitie 
nefiziologica.  
 
Asa se intampla atunci cand antebratele, incheieturile si mainile sunt mentinute incorect in 
timpul tastarii sau folosirii mouseului. 
 
Iritarea tendoanelor produce edem ce comprima nervii care trec prin articulatie catre mana, 
in special nervul median. C 
 
Compresia nervilor este cea care produce durerea surda specifica acestei afectiuni. 
  
 Care sunt simptomele sindromului de tunel carpian? 
            Simptomele sindromului de tunel carpian includ oboseala incheieturii, senzatia de 
amorteala a incheieturii, mainii si degetelor si durerea difuza.  
 
Uneori simptomele apar imediat, in alte cazuri apar la ore distanta dupa lucrul la tastatura 
sau in timpul noptii.  
 
Simptomele sindromului de tunel carpian nu trebuie ignorate pentru ca pod degenera in 
durere severa a mainii si articulatiei si in unele cazuri poate afecta bratul, umarul si spatele 
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9. Utilizarea corectă a mâinilor  

Pozitia corecta previne sindromul de tunel carpian: 

            Sindromul de tunel carpian poate fi evitat prin adoptarea unei pozitii corecte a 
bratelor si mainilor in timpul folosirii tastaturii si prin reducerea gradului de extensie in 
articulatie. Iata cateva sfaturi, utile in timpul tastatului, cu ajutorul carora poate fi prevenit 
acest sindrom: 
 Tine mainile, incheieturile si antebratele drepte; 
 Mentine coatele aproape de corp; 
 Pozitioneaza tastatura astfel incat sa fie la nivelul coatelor, iar antebratele, articulatiile 

si mainile sa fie in linie dreapta si cat mai aproape de orizontala, in timp ce tastezi; 
 Cand simti ca s-a acumulat tensiune in articulatie, opreste-te din lucru si efectueaza 

cateva miscari de flexie–extensie si de rotatie in articulatia mainii; 
 Nu-ti odihni incheieturile pe tastatuta sau pe birou; foloseste un suport capitonat care 

tine articulatia mai ridicata (prezenta acum la unele tastaturi ergonomice); 
 In timpul tastatului sau utilizarii mouseului evita sa stai cu articulatia mainii pe 

marginea biroului; 
 Nu apasa puternic pe taste pentru ca nu vei tasta mai repede ci doar vei irita tentoanele 

flexorilor; 
 Ia-ti o pauza de 15 minute la fiecare doua ore de tastat – te va ajuta sa-ti odihnesti 

musculatura flexoare a antebratului, tendoanele acestor muschi, iti vei putea reajusta 
postura si pozitia la birou. 
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9. Utilizarea corectă a mâinilor  

Cum să poziționați corect tastatura 
Chiar dacă nu aveţi tastatură ergonomică, este important de știut:  
1. Tastaturile standard au tastele numerice în partea dreaptă. Dacă centrați tastatura, tastele 
alfabetice sunt deplasate spre stânga. Acest lucru duce la o postură incorectă a mâinii 
drepte. O soluţie simplă pentru acest lucru ar fi alinierea după tastele alfabetice, astfel "H" 
ar trebui să fie aliniată cu centrul corpului.  
Păstraţi tastatura la o distanţă la care coatele să fie aproape de corpul dumneavoastră în 
timp ce tastaţi. Acest lucru vă va împiedica să vă apleacați în faţă şi să extindeți braţele 
pentru a ajunge la tastatură.  
 
Ajustaţi scaunul și unghiul format la nivelul cotului  
2. Ajustaţi scaunul sau stația de lucru pentru a permite coatelor să fie la acelaşi nivel cu 
masa şi tastatura. Acest lucru vă asigură că antebraţele sunt paralele cu podeaua. Cu 
tastatura pe masă, incheieturile dumneavoastră vor fi relaxate în timp ce tastaţi.  
 
Se recomandă menţinerea tastaturii ergonomice cât mai plat posibil. Reduceți tensiunea 
din încheietura mâinii prin coborârea sau ridicarea tastaturii sau a scaunului pentru a 
obţine o poziţie neutră a încheieturii mâinii.  
 
O altă recomandare ar fi să amplasați tastatura pe un plan înclinat în jos, astfel încât tasta 
“space” să fie mai sus decât tastele numerice. Acest lucru vă va încuraja să vă păstraţi 
încheietura mâinii dreptă pe măsură ce tastaţi.  
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9. Utilizarea corectă a mâinilor  

Sfaturi pentru folosirea corecta a mouse-ului 

 
Folositi un mouse care se potriveste cu mana dvs. atat ca forma cat si ca dimensiune 
 
Plasati mouse-ul la indemana, pe partea laterala a tastaturii. Pastrati incheietura mainii intr-o 
pozitie confortabila si naturala, atunci cand utilizati mouse-ul. 
 
Este recomandat sa controlati miscarile mouse-ului miscand mana de la cot, nu din 
incheietura mainii. Folosind cotul ca punct pivot puteti pastra incheietura mainii dreapta, 
intr-o pozitie neutra. 
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9. Utilizarea corectă a mâinilor  

Nu indoiti incheieturile mainilor in sus, in jos sau in lateral.  
 
Ca si in cazul folosirii incorecte a tastaturii, indoirea in mod repetat a incheieturilor 
mainilor sus si in jos (extensie si flexie) in timpul folosirii mouse-ului poate duce la 
compresia structurilor din interiorul tunelului carpian aflat in incheietura mainii.  
 
Acest lucru poate provoca dureri si poate duce la leziuni. 
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     Concluzii 

Despre tastatura 

https://www.mindomo.com/mindmap/tipuri-de-tastaturi-

2c41daadf02b4259ba227cb6b1777891 

https://en.wikipedia.org/wiki/QWERTY 

https://en.wikipedia.org/wiki/Keyboard_layout 

Cursul de tastare oarbă! 

https://www.typingstudy.com/ro/ 
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     Concluzii 

Recomandari: 

• pozitia corecta a mouse-ului este in partea dreapta a tastaturii. 

• tastarea se va face cu ambele maini 

• spatele va fi drept, lipit de spatarul scaunului iar distanta  

 ochi-monitor va fi mai mare de 60 cm 

• nu se vor sprijini coatele pe masa de lucru 

• se va potrivi inaltimea scaunului intr-o pozitie  

 comoda  si se va asigura o luminozitate adecvata 

• mouse -ul se va deplasa pe o suprafata neteda  

 si curata numita "pad“ asezat in partea dreapta a tastaturii 
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     Concluzii 

Combinatii de taste uzuale 

  

-selectare: SHIFT+sageti 

-selectare totala: CTRL+A 

-copiere (in memoria clipboard): CTRL+C sau CTRL+Insert, 

-lipire (din memoria clipboard): CTRL+V sau SHIFT+Insert, 

-schimbarea tipului de tastatura (romana-engleza): ALT+SHIFT sau Windows+Spatiu 

  

Alte combinatii de taste: 

- Windows Logo Key + D - afiseaza Desktop-ul 

- Windows Logo Key + E - deschide My Computer 

- Windows Logo Key + L - blocheaza calculatorul (Lock) 

- Windows Logo Key + M - minimizeaza toate ferestrele Windows-ului 

- Windows Logo Key + R - deschide fereastra Run pentru comenzi 
• Windows Logo Key + U - deschide Utility Manager (pentru cei cu disfunctii) Sfat 

• Apăsați Alt + PrtScn pentru a capta numai imaginea ferestrei active, în locul 

întregului ecran.!!!!!!! 
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     Aplicații 

1. Deschideti fereastra  This PC (My Computer) 

a) Apasati tasta F1 si notati rolul ei. 

b) deschideti discul C:, selectati un folder oarecare, apasati tasta F2 si notati rolul ei. 

c) apasati tasta F5 si notati rolul ei. 

d) selectati un folder oarecare si tastati ALT+ENTER; notati rolul combinatiei de taste. 

2. Efectuati cateva teste de tastare rapida de la una din adresele: 

– http://www.typingtest.com 

– https://10fastfingers.com/typing-test/romanian 

• Notati nr.-ul si media cuvintelor pe minut tastate. 

3. Deschideti tastatura vizuala (On-screen keyboard = din meniu de start) 

• Creati o imagine cu utilitarul si salvati-o in folderul vostru cu denumirea vizuala.  
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