
 
 

 

eBook IC3 - Obiectivele lecției 

Lecția 1: Sisteme de operare 
În cadrul acestei lecții veți învăța cum se pornește un computer și cum se accesează sistemul de operare 
(SO).  Totodată, în această lecție sunt prezentate câteva noțiuni introductive despre Windows.  La 
finalizarea acestei lecții veți fi familiarizați cu: 

 modul de funcționare a sistemului de operare 

 modul de pornire și închidere al Windows-ului 

 desktopul Windows 

 diferențele dintre aplicații și SO 

 utilizarea butonului Start 

 utilizarea desktopului 

 utilizarea barei de activități 

 relația dintre software și hardware 

 actualizarea programelor 

 

Lecția 2: Fișiere și foldere 
În această lecție veți explora diferitele moduri de vizualizare ale fișierelor și folderelor și veți învăța cum 
să le manipulați pe acestea din urma.  Când veți termina, veți știi: 

 cum să lucrați cu o fereastră tipică 

 ce este un fișier și ce este un folder 

 să selectați fișiere și foldere 

 să copiați sau să mutați fișiere și foldere 

 să modificați vizualizarea pentru unități de 
stocare, fișiere și foldere 

 cum să vizualizați și să modificați proprietățile 
fișierelor sau folderelor 

 să redenumiți fișiere și foldere 

 să căutați fișiere și foldere 

 

Lecția 3: Hardware 
În această lecție vă vor fi prezentate diferite tipuri de computere disponibile și veți învăța terminologia 
hardware de bază ce va include: 

 biți și baiți 

 mega, giga, tera, sau peta 

 hertz și gigahertz 

 CPU 

 cipul microprocesor 

 memoria ROM și RAM 

 stocare volatilă și nevolatilă 

 tipuri de dispozitive 

 

Lecția 4: Panou de control 
În cadrul acestei lecții, veți învăța cum să personalizați desktop-ul utilizând opțiunile oferite de Windows 
prin intermediul setărilor din Panoul de control.  La finalul acestei lecții, ar trebui să fiți familiarizați cu: 

 deschiderea panoului de control 

 schimbarea vizualizării 

 personalizarea desktop-ului 

 schimbarea datei și orei 

 modificarea setărilor lingvistice 

 identificarea opțiunilor de accesibilitate 

 configurarea opțiunilor de alimentare 

 identificarea tipurilor de conturi de utilizator și 
a restricțiilor 
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Lecția 5: Software 
În această lecție vi se va explica ce este software-ul și cum este el creat.  Veți putea de asemenea examina 
diferite programe (aplicații) și de a explora metodele obișnuite în care este folosit software-ul 
(programele).  Când terminați lecția, veți fi familiarizați cu: 

 diferite aplicații 

 instalarea unui nou program 

 dezinstalarea unui program 

 reinstalarea unui program 

 actualizarea unui program 

 

Lecția 6: Depanarea 
În această lecție veți învăța despre depanarea problemelor și ce pași trebuie să întreprindeți pentru a 
asigura o performanță maximă a hardware-ului și programelor instalate pe computer.  La finalul lecției 
veți fi familiarizați cu:  

 ce înseamnă depanarea 

 identificarea problemelor 

 gestionarea echipamentelor 

 

 recunoașterea cauzelor ce pot provoca 
funcționarea defectuoasă a programelor 

 identificarea unor soluții pentru problemele 
legate de software 

 găsirea și utilizarea resurselor de Ajutor 

 

Lecția 7: Caracteristici comune 
În această lecție veți examina câteva dintre caracteristicile comune partajate de către aplicațiile Microsoft 
Office 2010.  Veți explora, de asemenea, tehnicile fundamentale de lucru în aplicațiile Office.  La finalul 
lecției, veți fi familiarizați cu: 

 identificarea aspectului și caracteristicilor 
comune aplicațiilor Office 

 recunoașterea instrumentelor și sfaturilor 
ecran 

 deschiderea și închiderea unui program 
Microsoft Office 

 utilizarea și personalizarea barei de 
instrumente Acces rapid 

 folosirea comenzilor și navigarea prin Panglică 

 navigarea în ferestrele Microsoft Office 

 accesarea ajutorului din Microsoft Office 

 utilizarea filei Fișier și vizualizarea Backstage 

 modificarea opțiunilor și a setărilor implicite 
ale programelor Office 

 metode comune de manipulare a datelor  

 

Lecția 8: Microsoft Word 
În această lecție veți dobândi câteva dintre competențele de bază necesare pentru a crea documente 
simple, inclusiv scrisori, rapoarte și broșuri.  La finalizarea acestei lecții, ar trebui să fiți familiarizați cu: 

 introducerea și editarea de text 

 navigarea în document 

 crearea, salvarea, închiderea și deschiderea 
fișierelor 

 modificarea modului de vizualizare 

 formatarea textului, paragrafelor sau paginilor 

 organizarea datelor în tabele 

 lucrul cu ilustrații 

 urmărirea modificărilor și comentariilor  

 

  



Lecția 9: Microsoft Excel 
În această lecție vă veți familiariza cu abilitățile de bază necesare utilizării unei aplicații de calcul tabelar.  
Veți învăța să introduceți și să formatați text și formule, să navigați și să gestionați foi de lucru, să filtrați 
și să sortați date, să creați și să modificați diagrame și să stabiliți parametrii de imprimare.  La sfârșitul 
acestei lecții, veți fi familiarizați cu:  

 adăugarea și modificarea numerelor și 
etichetelor  

 introducerea unor formule simple 

 gestionarea foilor de lucru 

 formatarea datelor 

 sortarea și filtrarea datelor  

 crearea și manipularea diagramelor 

 personalizarea aspectului paginilor 

 

Lecția 10: Microsoft PowerPoint 
În această lecție vor fi prezentate competențele de bază pentru lucrul cu aplicații specifice prezentărilor 
în vederea expunerii acestora în diferite medii.  Veți crea prezentări și veți crea și edita diapozitive ce 
includ text, imagini, diagrame, tabele și multimedia.  Când ați terminat această lecție, veți fi familiarizați 
cu următoarele: 

 structura de bază și principiile creării 
prezentărilor 

 crearea unei prezentări noi și folosirea unui 
șablon pentru crearea unei prezentări 

 salvarea, închiderea și deschiderea unei 
prezentări 

 schimbarea modului de vizualizare pentru 
diapozitive 

 inserarea, ștergerea și copierea diapozitivelor 

 schimbarea aspectului diapozitivelor 

 adăugarea sau manipularea textului în 
diapozitive 

 adăugarea sau manipularea tabelelor și 
diagramelor în diapozitive 

 adăugarea sau manipularea obiectelor 
multimedia cum ar fi imagini, filme și fișiere 
audio 

 configurarea și expunerea diapozitivelor 

 crearea notelor pentru diapozitive 

 imprimarea diapozitivelor 

 

Lecția 11: Microsoft Access 
În această lecție veți învăța un instrument de administrare a bazelor de date relaționale pe care îl puteți 
folosi pentru a organiza și extrage cantități mari de informație.  Când veți termina lecția, veți ști: 

 ce este o bază de date 

 cum să creați, salvați, deschideți sau închideți 
o bază de date 

 cum să creați și modificați înregistrări 

 cum să folosiți interogări simple 

 cum să creați și să folosiți rapoarte 

 

 

Lecția 12: World Wide Web 
În această lecție vă veți pregăti pentru navigarea pe internet prin vizualizarea modurilor în care sunt 
organizate site-urile web și prin identificarea principalelor elemente ale paginilor web.  Veți învăța, de 
asemenea, să efectuați câteva acțiuni folosind un browser web.  La final, veți fi familiarizați cu: 

 diferența dintre world wide web, internet și 
browsere 

 structura unui URL 

 identificarea principalelor elemente ale 
paginilor web 

 funcțiile de bază ale browserelor web 

 navigarea utilizând un browser 

 utilizarea filelor în navigare 

 utilizarea semnelor de carte 

 vizualizarea istoricului 

 personalizarea opțiunilor browserului web 

 



Lecția 13: Conectarea 
În această lecție veți examina echipamentele de rețea, mediile de transmisie și setările necesare 
conectării la rețeaua unei organizații sau la internet.  La sfârșitul lecției, veți înțelege: 

 avantajele lucrului în rețea 

 vitezele de rețea cele mai folosite 

 modelele de rețea cele mai cunoscute 

 rolul protocolului TCP 

 rețele locale (LAN-uri) 

 cum funcționează conectarea cu și fără fir 

 adresele folosite în rețeaua LAN 

 rețelele globale (WAN-uri) 

 semnalizarea analogică și digitală 

 metodele de conectare la internet 

 rolul numelor de domenii (DNS) 

 rolul securități 

 rolul paravanelor de protecție și a porților de 
acces (gateways) 

 folosirea rețelelor private locale (VPN-uri) 

 tehnici fundamentale de depanare 

 

Lecția 14: Comunicarea digitală 
În această lecție vor fi prezentate diferite metode de comunicare și mijloace de partajare a informației, 
accentul fiind pus pe utilizarea serviciului de poștă electronică.  Parcurgerea ei vă va familiariza cu: 

 diferitele tipuri de comunicare electronică 

 identificarea utilizatorilor în sistemele de 
comunicații 

 diferitele metode de comunicare 

 utilizarea corectă a comunicării electronice 

 avantajele comunicării electronice 

 structura unei adrese de poștă electronică 

 structura unui mesaj de poștă electronică 

 utilizarea atașamentelor 

 gestionarea mesajelor nesolicitate 

 probleme obișnuite legate de comunicarea 
electronică 

 

Lecția15: Cetățenie digitală 
În această lecție veți învăța despre practicile unei bune cetățenii digitale și despre securitatea în mediul 
online.  La final, veți fi familiarizat cu următoarele: 

 standardele pentru comunicarea profesională 

 cum să evitați comportamentul inadecvat în 
cadrul mediului online 

 proprietatea intelectuală, dreptul de autor și 
normele privind licența de utilizare 

 ergonomie și cum să vă amenajați spațiul de 
lucru 

 cum să vă protejați computerul împotriva 
amenințărilor software 

 ce sunt virușii și cum să evitați ca aceștia 
să producă daune computerului 
dumneavoastră 

 cum să vă protejați când sunteți implicați 
în comerțul electronic sau achiziții online 

 

Lecția 16: Găsirea informației 
În această lecție veți cerceta și evalua informația găsită pe internet.  La final veți deveni familiarizați cu: 

 găsirea informației pe internet 

 evaluarea rezultatelor căutării 

 căutarea unui element pe un anumit site 

 cum funcționează un motor de căutare 

 îngustarea unei căutări în motorul de căutare 

 evaluarea informației în internet 
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