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1.Sistemul de operare  
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Sistemul de operare este „sufletul” calculatorului, componenta software care va 
da „viață” tuturor dispozitivelor hardware: 

Sistemul de operare (SO = Operating System) reprezintă un pachet de programe care asigură 

• gestionarea eficientă a resurselor fizice şi logice ale unui sistem de calcul 

• o interfaţă între utilizator şi calculator 

 

Sistemul de operare asigură comunicarea 
dintre tine și calculator.  
 
Tu îi vei transmite comenzi calculatorului 
prin intermediul tastaturii sau mouse-ului, 
iar calculatorul îți va răspunde prin 
intermediul monitorului 
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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. 

 
Când pornești calculatorul, controlul acestuia este preluat de microprocesor.  
 
Acesta execută instrucțiunile din programul 
ROM – BIOS (Basic Input Output System –Sistem de intrare/ieșire de bază) – 
stocat pe un cip, aflat pe placa de bază, al cărui conținut nu se șterge atunci 
când calculatorul va fi oprit. 

 

Bios-ul stochează orice 
informaţie de hardware şi  
anumite setări din fabrică. 



1.Sistemul de operare  
 

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

ROM-BIOS,  include 
o programul POST (Power-On Self-Test), care verifică starea de funcționare a 

sistemului de calcul și programele de inițializare a activității sistemului 
 
o drivere fizice, rutinele care fac posibilă utilizarea componentelor fizice  

BIOS-ul realizează inițial un test numit POST (Power-On Self Test), care 
presupune o serie de verificări (existența  si functionalitatea corecta unor 
componente hardware, testarea memoriei)  
 
Dacă una dintre aceste componente  
lipsește sau nu funcționează normal,  
se afișează pe monitor un mesaj de eroare. 
 
 
 
 
 
 
 
După ce POST este finalizat, cu succes, BIOS-ul activează hard disk-ul 
computerului unde găsește prima piesă a sistemului de operare: bootstrap 
loader, un mic program care încarcă sistemul de operare în memorie și îi 
permite să își înceapă activitatea. 
 



2.Funcțiile sistemului de operare  
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Principalele funcții ale sistemului de operare: 

• gestionează resursele fizice ale calculatorului și dispozitivele periferice; 

• gestionează operațiile de intrare/ieșire; 

• gestionează datele pe suport de memorie externă; 

• controlează încărcarea în memoria internă, lansarea în execuție, execuția 

și încheierea execuției aplicațiilor folosite de utilizator; 

• semnalează mesaje de eroare și recomandări de rezolvare a erorilor care 

apar în timpul execuției unei aplicații; 

• asigură interfața cu utilizatorul,  

accesul acestuia în controlul programului, 
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Gestiunea resurselor fizice 

 
• La pornirea calculatorului dispozitivele sunt testate dacă funcționează corect. 

• În cazul în care nu funcționează corect, utilizatorul este avertizat prin mesaje de 
eroare 

• Programele interacționează cu dispozitivele periferice prin intermediul SO.  

• Exemplu - în cazul unei citiri/scireri pentru un anumit dispozitiv periferic, programul 
va apela SO. Acesta este cel care comandă operația și apoi returnează programului 
rezultatuul operației. 

• SO comunică cu dispozitivele periferice prin intermediu driver-elor (programe 
speciale care lucrează cu dispozitivele periferice) 

• Un driver este specific unui anumit dispozitiv. 

• Prin instalarea unui dispozitiv periferic se înțelege lansarea unui program special prin 
care i se furnizează SO-ului driver-ul de lucru corespunzător 

• Un concept modern este  plug and play prin care SO recunoaște automat o nouă 
componentă hardware, de exemplu o placă de sunet.  

 Automat se declanșează procesul de instalare al acesteia. 

2.Funcțiile sistemului de operare  
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Gestiunea resurselor logice 

 
-Programele și datele alcătuiesc resursele logice, care sunt memorate  pe hard-disk, 
CD, DVD, etc sub formă de fișiere și sunt lansate în executare prin intermediul SO 

-Pentru a fi executat, un program trebuie încărcat în memoria internă 

-Apoi se dă o comandă procesorului prin care acesta îl execută secvențial 

-Toate aceste operații sunt executate de SO 

-Gestiunea fişierelor stocate pe diferite tipuri de memorie externă. Fiecare sistem de 
operare are propria strategie de organizare a datelor pe suporturi de memorie externă, 
numitorul comun al acestor strategii fiind păstrarea datelor în fişiere care se pot grupa în 
dosare (foldere). 

- Un fisier este o colectie de date, structurate in functie de proprietatile obiectelor 
despre care se pastreaza date in el.  

- De exemplu: dacă este vorba de un fişier în care se păstrează notele studenţilor, atunci 
pentru fiecare sutdent trebuie să existe o înregistrare  în care se păstrează notele 
acestuia la toate disciplinele din planul de învăţământ. Dacă este vorba de o scrisoare, 
atunci fişierul  este o colecţie de caractere, organizate pe principii asemănătoare 
textelor scrise cu ajutorul maşinii de scris, etc. 

 

 

 

 

2.Funcțiile sistemului de operare  
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Interfața cu utilizatorul (GUI) 

 
-Utilizatorul comandă calculatorul prin intermediul SO 

-SO care sunt mai puțin evoluate pot fi manipulate doar prin comenzi care se introduc de 
la tastatură 

-SO actuale admit interfață grafică (Graphic User Interface), comenziile fiind date prin 
intermediul mouse-ului și a tastaturii. 

 

GUI reprezinta un ansamblu de componente grafice standard sau improvizate, cu ajutorul 
cărora se realizeaza comunicarea eficienta si comoda cu utilizatorul sistemului de calcul 

Piesele de baza ale unei interfere grafice sunt: 

• Cursorul grafic 

• Dispozitivul de deplasare a cursorului,  

• Pictogramele (icons),  

• Desktop-ul,   

• Ferestrele (windows),  

•  Meniurile 

 
 

2.Funcțiile sistemului de operare  
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Principalele funcții ale sistemului de operare: 

 

Recunoaste si instaleaza  
dispozitivele periferice Gestioneaza fisiere  

si foldere 
Gestioneaza operatiile  
de intrare / iesire 

Partajeaza memoria 
 

Incarca si ruleaza  
programe 

Citeste / Scrie date  
pe hard-disk Ajuta programele sa  

Comunice cu hardware 

Gestioneaza  
mesajele de  
eroare 
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1. După numărul de programe (task-uri) procesate simultan: 

 monotasking – pot executa la un moment dat un singur program (MS-DOS) 

 multitasking – pot executa simultan mai multe programe(Windows,Unix,Mac) 

     (exemplu tipărirea unui document în timp ce ascultăm muzică). 

2. După numărul de utilizatori care pot lucra simultan pe un calculator:  

 monoutilizator - cu un singur utilizator (Windows) 

 multiutilizator - cu mai mulți utilizatori (Mac OS,Unix, Linux) 

3. După popularitate 

 Windows, produs de compania Microsoft, este preferat datorită interfeței 
prietenoase (din 1985, si a ajuns la versiunea 10) 

 Mac OS, produs de compania Apple, rulează pe computere de tip Macintosh 
 Unix, interfața cu utilizatorul este bazată pe text, însă toate variantele sunt 

dotate și cu sistem grafic.(din 1969)  
 Linux este folosit tot mai mult ca server de utilizatori diverși(scoli, firme, 

laboratoare) ce au nevoie de disponibilitate și performanță ridicată. 
 pentru mobil: Android, iOS, Windows Phone și Blackberry OS  
 DOS: MS-DOS, DR-DOS, PC-DOS, cel mai vechi SO pe platformele INTEL 
  (din 1980, produs de Microsoft) 

 
 

      

trebuiesc definite strategiile de alocare a resurselor la procesele concurente 
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Evoluția sistemelor de operare – versiunile sistemului de operare Windows 

Siglele sistemelor de operare 
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Monotasking 

Multitasking 
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Monouser 

Multiuser 



3. Clasificarea sistemelor de operare  
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Multitasking si multiuser 



4. Elemente de interfață ale SO 
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GUI – (Graphical User Interface) o interfață grafică pusă la dispoziția utilizatorului de 
către sistemul de operare, prin intermediul căreia realizează comunicarea cu pc-ul. 
 
Majoritatea interfețelor grafice au la bază un sistem de ferestre, care este alcătuit 
dintr-un sistem de tip WIMP  
 
WIMP(Windows – ferestre, Icon – pictograme, Menu– meniu, Pointer – cursor). 
 
După instalarea sistemului de operare, când pornești calculatorul, pe monitor 
apare spațiul de lucru, numit și Desktop, pe care se găsesc pictograme. 
 
Pictogramele sunt o modalitate directă de a ajunge la adresa programului care 
se dorește a fi lansat în execuție. 
 
Simbolurile grafice atribuite pictogramelor sunt prestabilite pentru majoritatea 
programelor sau se pot alege dintr-o bibliotecă pusă la dispoziție de sistemul de 
operare. 
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Interfața sistemului de operare Windows 
 
Sistemul de operare Windows are zone de lucru de formă dreptunghiulară, 
numite ferestre.  
(numele sistemului de operare Windows = ferestre, în limba engleză.) 
 
Windows, fiind un sistem de operare multitasking, poate lucra la un moment 
dat cu mai multe aplicații, deci cu mai multe ferestre, însă doar una poate fi activă. 
 
Fereastra este activă când se acționează asupra ei cu mouse-ul. 
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Interfața sistemului de operare Windows 
 
Așa cum cărțile sunt așezate într-o bibliotecă pe rafturi, datele sunt stocate în 
memoria calculatorului sub formă de fișiere, care pot fi organizate, în funcție de 
specificul lor, în foldere, care mai sunt numite dosare sau directoare 
 
La acțiunea dublu clic pe butonul stâng al mouse-ului, 
asupra unei pictograme de tip fișier, se deschide aplicația 
specifică fișierului respectiv, așa cum o ușă se deschide cu 
cheia potrivită. 
 
La acțiunea dublu clic pe butonul stâng al mouse-ului, 
asupra unei pictograme de tip folder, se deschide o fereastră 
cu conținutul acestuia, așa cum un sertar se deschide și putem vedea ce conține. 
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Tipuri de ferestre: 
 
1.Ferestrele de dialog îți permit să comunici cu sistemul de operare, pentru 
acceptarea sau anularea unor comenzi sau pentru stabilirea unor opțiuni pentru 
programe. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pentru a adăuga noi dispozitive hardware, calculatorul necesită un software 
specific,dezvoltat pentru a permite interacțiunea cu dispozitivul respectiv, numit 
driver. 
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2. Tipuri de ferestre: 
 
Ferestrele de program sunt ferestrele în care rulează programul, numele acestuia 
fiind afișat pe bara de titlu a ferestrei.. 
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3.Tipuri de ferestre: 
 
Ferestrele de explorare îți permit vizualizarea conținutului dosarelor și discurilor 
din calculator. 

Sistemul de operare grupează în mod automat fișierele de un anumit tip în 
foldere, cu denumiri specifice, vizibile cu ajutorul aplicației Explorer. 
Pentru a deschide aplicația Explorer se acționează din Bara de activități, 
butonulStart, apoi clic pe butonul stâng al mouse-ului, pe pictograma aplicației. 
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Elementele de bază ale unei ferestre sunt: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1. Bara de titlu – este poziționată în partea de sus a ferestrei și conține: 
• titlul ferestrei – conține numele aplicației asociate; 
• butonul de minimizare – fereastra se va regăsi în bara de activități; 
• butonul de maximizare/restaurare care are două forme: 

 butonul de maximizare – mărește fereastra cât tot ecranul,apoi apare buton de restaurare 

 butonul de restaurare – reface fereastra la dimensiunile anterioare maximizării  
• butonul de închidere – închide fereastra și implicit aplicația. 
2. Bara de meniuri – conține o serie de meniuri și opțiuni cu ajutorul cărora 
se pot efectua mai multe operații. 
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Elementele de bază ale unei ferestre sunt: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3. Bara de butoane – conține o serie de butoane pentru cele mai utilizate operații 
din fereastră. În cazul aplicațiilor complexe, cu multe operații, pot fi mai multe 
bare de instrumente  
4. Bara de stare – afișează informații despre operațiile și obiectele din fereastră. 
5. Barele de derulare – apar în momentul în care conținutul ferestrei nu se 
încadrează în zona de lucru și este necesară derularea acesteia. 
6. Zona de lucru – reprezintă zona în care se detaliază conținutul aplicației și 
poate fi împărțită în mai multe secțiuni. 
7. Colțurile și marginile – sunt folosite pentru redimensionarea ferestrei utilizând 
metoda drag and drop, cu butonul stâng al mouse-ului. 



Concluzii 

Să ne aducem aminte!!! 

• Un calculator este alcătuit din două componente: HARDWARE (cele fizice)  

           şi SOFTWARE (programele) 

• Interfaţă = toate obiectele care ne ajută să comunicăm cu calculatorul 

 a gestiona = a conduce, a administra    fişier = colecţie de informaţii 

Curiozităţi 

• Prima interfaţă grafică a apărut în 1960 

• Driver-ul este un program special care controlează un anumit dispozitiv periferic 

conectat la calculator 

Natalia şi-a cumpărat un calculator nou şi a reuşit să conecteze corect toate componentele. 

Cu toate acestea este supărată pentru că nu se poate juca. 

 Calculatorul nu funcţionează. De ce? 

 Lipseşte „sufletul” calculatorului, componenta software care va da „viaţă” tuturor 

dispozitivelor hardware: sistemul de operare 
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Concluzii 

Clasificarea sistemelor de operare: 

•După numărul de programe procesate simultan: monotasking şi multitasking 

•După numărul de utilizatori: monouser şi multiuser 

•După popularitate: Windows, MacOS, Unix, Linux 
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Concluzii 

Funcțiile 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 
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Concluzii 

Un utilizator obişnuit va solicita din partea sistemului de operare asistenţă în rezolvarea 

unor probleme precum:  

1) lansarea în execuţie a unui program existent pe un suport de memorie externă în 

format executabil, recunoscut de sistemul de operare; 

2) copierea conţinutului unui document de pe un suport de memorie pe altul; 

3) modificarea aspectului interfeţei grafice cu utilizatorul (imaginea de fundal, 

culoarea fundalului, dispunerea shortcut-urilor, etc.); 

4) modificarea atributelor unui fişier 

5) instalarea unui mediu de programe 

6) formatarea unui hard disk 

7) partiţionarea unui hard disk. 

     Prezentare despre BIOS 

     https://www.youtube.com/watch?v=_TPqXaturX4  
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https://www.youtube.com/watch?v=_TPqXaturX4


Concluzii 
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Sistemul de operare are rol de gazdă pentru aplicațiile 
care rulează pe echipamentul respectiv 
și asigură interfața cu utilizatorul. 


