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Barem corectare SUBIECTUL II: 

1. Deschidere folder, Clik dr.  fereastră, view details,                         nume fişier comp_a  - 400 KB. 

 

2. Dispozitive periferice de ieşire - Monitorul , Imprimanta, Plotter-ul, Interfata audio (dispozitive 

electronice de tipul amplificatoarelor de sunet, difuzoarelor, incintelor acustice); Videoproiector  

3. LAN (Local Area Network), MAN (Metropolitan Area Network), WAN (Wide Area 

Network), INTERNET - se referă la World Wide Web, reţeaua mondială unică de 

computere. 

4. Butonul Forward este folosit pentru trimiterea unui mesaj primit către un alt utilizator. În 

acest caz corpul mesajului este completat automat, trebuind specificată doar adresa 

destinatarului noului mesaj.  

5. 44,83 

6. Internet Explorer, Mozilla Firefox, Google Chrome, Apple Safari, Opera, Nestcape 

Navigator, Yahoo, etc. 

7. Funcţiile sistemului de operare sunt: 

1. funcţia de instalare automată a unui nou sistem de operare pe un sistem de calcul; 

2. funcţia de încărcare în memoria internă a sistemului de operare, la pornirea sistemului de 
calcul; 

3. funcţia de configurare dinamică a sistemului de operare, conform cu modificările 

intervenite în structura hardware sau cu necesităţile de exploatare a sistemului; 

4. efectuarea operaţiilor de intrare / ieşire la nivel fizic, pentru a permite utilizatorului tratarea 
echipamentelor periferice la nivel logic, adică independent de caracteristicile constructive 

ale lor. Această funcţie permite degrevarea utilizatorului de sarcina tratării specifice a 

fiecărui tip de echipament periferic în parte. De exemplu, orice tip de imprimantă este tratat 
în acelaşi mod de către utilizator; caracteristicile specifice fiecărui tip în parte sunt tratate de 

programul specializat de accesare la nivel fizic al echipamentului, numit driver de 

imprimantă şi de componenta sistemului de operare care tratează operaţiile de ieşire prin 
intermediul imprimantei: driverul portului paralel ; 

5. oferirea unei interfeţe cu utilizatorul, prin intermediul unui limbaj specific, numit limbajul 

de comandă al sistemului de operare;  

6. controlul execuţiei programelor: sistemul de operare încarcă programul în memoria internă, 
pentru execuţie, îl lansează în execuţie, urmăreşte execuţia în toate etapele sale şi încheie 

execuţia programului; 
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7. gestionarea alocării resurselor sistemului de calcul: sistemul de operare gestionează 

alocarea timpului UCP, a memoriei interne, accesul la fişiere, accesul la echipamentele 
periferice, etc. pe toată durata execuţiei unui program, în scopul utilizării cât mai eficiente a 

acestor resurse. În cazul în care este posibilă executarea simultană a mai multor programe, 

sistemul de operare realizează alocarea resurselor între programe pe baza unor criterii de 

alocare, în scopul optimizării execuţiei programelor, conform obiectivelor de eficienţă de 
mai sus; 

8. asigurarea protecţiei între utilizatori, acolo unde sistemul de operare permite accesul 

concomitent al mai multor utilizatori (programe) la resursele sistemului de calcul, şi 
asigurarea protecţiei între programe, fie că este vorba de programe utilizator sau programe 

ale sistemului de operare. Această protecţie se referă la evitarea cazurilor de interferenţă 

între mai multe programe în execuţie, care ar putea duce la alterarea zonelor de program din 
memoria internă sau la alterarea, de către un program, a datelor utilizate de un alt program; 

9. tratarea erorilor: sistemul de operare poate trata erori la nivelul maşinii fizice (de exemplu: 

erori de citire / scriere în memoria externă, erori de acces la un echipament periferic, lipsa 

din configuraţia sistemului de calcul a unui echipament, etc.) sau erori logice, care pot să 
apară în timpul executării unui program (de exemplu: operaţii interzise, ca împărţirea la 0, 

tentativa de acces în zone protejate ale memoriei interne, tentativa de execuţie a unor 

instrucţiuni privilegiate, etc.); 
10. funcţii auxiliare, cum ar fi: contabilizarea activităţii sistemului de calcul, jurnalizarea 

comenzilor adresate interpretorului de comenzi al sistemului de operare, jurnalizarea 

erorilor, etc. 

8. Clik dreapta folder – general: tip, locaţie, mărime, mărime ocupată pe disk, conţinut, 

data creării, atribute (doar citire, ascuns), etc. 

 
9. .avi; .mp4; mpg 4. 

10. Unitatea centrală de prelucrare (UCP) este realizată sub forma unui procesor central care 

realizează funcţiile de: calcul - prelucrare a datelor şi comandă – control  

echipamente. 

11. Sistemele de mesagerie instantanee (desemnate și prin anglicismul chat, pronunțat în 

română /ʧet/, însemnând „sporovăială, taifas, discuție”) sunt sisteme care asigură:  

- schimbul instantaneu de mesaje de tip text cu una sau chiar mai multe persoane 

disponibile 

- chatul este de obicei gratuit (presupunând accesul la Internet) 

- se practică intensiv cu viteze mulțumitoare, chiar la depărtări intercontinentale 

http://ro.wikipedia.org/wiki/Anglicism
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- se pot constitui grupuri de discuţii (conferinţe on-line) 

- comunicare audio şi video 

- posibilitate de transmitere a fişierelor 

- oportunităţi pentru ca oamenii să socializeze si să cunoască alte persoane. 

12.    Touchpad-ul este o suprafaţă sensibilă la atingere. Prin schimbarea 

poziţiei degetului pe această suprafaţă, se schimbă poziţia cursorului. Se foloseşte în 

special la calculatoarele portabile, ca dispozitiv periferic de intrare similar cu mous-ul. 

13. RAM - Random Access Memory (Memoria cu acces aleatoriu)  poate fi accesată 

aleator, oferind acces direct la orice locație sau adresă a ei, în orice ordine, chiar și la 

întâmplare. Memoriile RAM sunt volatile adică datele stocate se pierd dacă alimentarea cu 

energie electrică se întrerupe. 

14.  xyz2020 @ yahoo.com;   xyz2020@ gmail.com, etc.  

 

 

15. Componenta hardware: reprezintă ansamblul elementelor fizice si tehnice cu ajutorul 

cărora datele se pot culege, verifica, transmite, stoca si prelucra, suporturile de memorare a 

datelor, precum si echipamentele de redare a rezultatelor. Reprezintă componentele ce pot 

fi practic atinse (ex: unitatea centrală, dispozitivele periferice. 


