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I. Introducere 
Materialele de predare reprezintă o resursă – suport pentru activitatea de predare, 
instrumente auxiliare care includ un mesaj sau o informaţie didactică. 

Prezentul material de predare, se adresează cadrelor didactice care predau în cadrul 
liceelor, domeniul Electronica automatizări, calificarea Tehnician operator tehnică 
de calcul. 

El a fost elaborat pentru modulul Mentenanţa sistemelor de calcul şi a reţelelor de 
calculatoare, ce se desfăşoară în 50 ore, din care:   

 Laborator tehnologic 30 ore 

Competenţe  Teme Fise suport 

25.1 Realizează 
mentenanţa 
hardware a 
sistemelor de 
calcul desktop şi 
laptop utilizând 
instrumente 
adecvate, 
conform 
specificaţiilor 

• Tema 1. Utilizarea 
trusei de scule şi a 
documentaţiei de firmă 
în procesul de 
instalare  

• Fişa suport 1.1. Utilizarea trusei de 
scule 

• Fişa suport 1.2. Utilizarea 
documentaţiei de firmă în procesul de 
instalare 

• Fişa suport 1.3. Întreţinerea şi 
îngrijirea corectă a sculelor  

• Tema 2. Norme de 
protecţia muncii şi de 
securitate 

• Fisa 2.1 Norme de protecţia muncii 

• Fisa 2.2 Norme de securitate 

• Tema 3. Explicarea 
scopului mentenanţei 
(întreţinerii preventive) 

• Fişa suport 3.1 Scopul întreţinerii 
preventive 

• Fişa suport 3.2 Identificarea paşilor 
problemă 

• Fişa suport 3.3 Identificarea 
problemelor generate de drivere  

• Fişa suport 3.4 Paşi procesului de 
depanare 

• Tema 4. Întreţinerea 
sistemelor informatice 

• Fişa suport 4.1 Întreţinerea 
calculatoarelor portabile şi desktop 

• Fişa suport 4.2 Întreţinerea altor 
dispozitive portabile 

• Tema 5. Mentenanţa 
unităţii centrale  

• Fişa suport 5.1 Operaţiuni de curăţare 
a procesorului şi a plăcii de bază 

• Fişa suport 5.2 Operaţiuni de curăţare 
a dispozitivelor din interiorul unităţii 
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Competenţe  Teme Fise suport 

centrale 

• Tema 6. Mentenanţa 
dispozitivelor 
periferice 

• Fişa suport 6.1 Întreţinerea 
monitorului tastaturii şi a mausului  

• Fişa suport 6.2 Întreţinerea 
imprimantelor şi a scanerului  

25.2 Realizează 
mentenanţa 
software a 
sistemelor de 
calcul desktop şi 
laptop utilizând 
programe 
adecvate, 
conform 
specificaţiilor 

• Tema 7 Mentenanţa 
software a sistemelor 
desktop si laptop 

• Fişa suport 7.1 Actualizarea 
programelor  

• Fişa suport 7.2 Întreţinerea logică a 
harddiskului  

• Fişa suport 7.3 Devirusarea  

• Fişa suport 7.4 Remedierea 
problemelor frecvente 

• Fişa suport 7.5 Protecţia Datelor 

25.3 Verifică 
funcţionalitatea 
reţelelor de date 
cu ajutorul 
instrumentelor 
software şi 
hardware 
specifice 

• Tema 8 Mentenanţa 
reţelelor de date 

• Fişa suport 8.1 Inspecţia vizuala a 
reţelei si a echipamentelor 

• Fişa suport 8.2 Întreţinerea 
echipamentelor de reţea  

• Fişa suport 8.3 Verificarea funcţionării 
reţelelor de date  

• Fişa suport 8.4 Monitorizarea 
conexiunilor locale 

 

Absolvenţii nivelului 3, liceu, calificarea Tehnician operator tehnica de calcul, vor fi 
capabili să îndeplinească sarcini cu caracter tehnic de interconectare, punere în 
funcţiune, configurare şi depanare a echipamentelor de reţea. 
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II. Documente necesare pentru activitatea de predare 
Pentru predarea conţinuturilor abordate în cadrul materialului de predare cadrul 

didactic are obligaţia de a studia următoarele documente: 

• Standardul de Pregătire Profesională pentru calificarea Tehnician operator 
tehnică de calcul, nivelul 3 – www.tvet.ro, secţiunea SPP sau www.edu.ro , 
secţiunea învăţământ preuniversitar 

• Curriculum pentru calificarea Tehnician operator tehnică de calcul, nivelul 3 – 
www.tvet.ro, secţiunea Curriculum sau www.edu.ro , secţiunea învăţământ 
preuniversitar 

• Legea nr.319/2006 a securităţii şi sănătăţii în muncă  

• H.G. nr.1425/2006 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a legii 
319/2006 

• ORDIN nr. 163 din 28/02/2007 pentru aprobarea Normelor generale de apărare 
împotriva incendiilor – secţiunea a 4-a.  
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III. Resurse 

Tema 1. Utilizarea trusei de scule şi a documentaţiei de firmă în 
procesul de instalare 

Fişa suport 1.1. Utilizarea trusei de scule 

Acest material vizează competenţa / rezultat al învăţării : „Realizează mentenanţa 
hardware a sistemelor de calcul desktop şi laptop utilizând instrumente adecvate, conform 
specificaţiilor” 

Un tehnician în munca lui se foloseşte de diverse scule. Aproape orice trusa de scule 
conţine una sau mai multe şurubelniţe drepte (figura 1.1.1).     

      

                                      
Figura 1.1.1 Şurubelniţa în linie           Figura 1.1.2  Şurubelniţa în cruce  

 

Aceasta trebuie aleasă în aşa fel încât lăţimea şurubelniţei (1.5 mm – 4 mm) să fie cât 
fanta şurubului pentru a nu defecta şurubul sau şurubelniţa.  

Marea majoritate a şuruburilor, precum cele care asigura capacul carcasei (sau panourile 
laterale), unităţile optice, unităţile floppy, hardisk-urile, sursa de alimentare, plăcile 
adaptoare sau ventilatoarele sunt de regula cu cap în cruce. Pentru acestea se folosesc 
atât la fixare cât şi la desfacere şurubelniţe în cruce (figura 1.1.2) specifice mărimii 
şurubului. 

La şuruburile cu cap îngropat alegeţi cu grija tipul şurubelniţei în cruce pentru că 
deteriorarea capului şurubului va face imposibila desfacerea acestuia 

Aceleaşi şuruburi pot prezenta opţional şi cap hexagonal.  

 

                                 
       Figura 1.1.3  Şurubelniţa tubulara      Figura 1.1.4  Şurubelniţa cu cap stelat  

Nu strângeţi excesiv şuruburile ! 

Anumite mărci de calculatoare au adoptat şuruburi cu cap stelat (figura 1.1.4).  
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Figura 1.1.5   Şurubelniţa cu vârfuri interschimbabile      Figura 1.1.6  Penseta  

Pentru a ocupa mai puţin spaţiu suntem tentaţi să folosim şurubelniţe cu vârfuri 
interschimbabile (figura 1.1.5). 

Anumite echipamente precum o tabla interactivă pot prezenta şi şuruburi care se pot 
desface sau strânge cu chei hexagonale. 

                       
           Figura 1.1.7  Penseta din plastic                    Figura 1.1.8 Cleşte cu vârf ascuţit 

Atunci când dorim să mutăm un jumper dintr-o poziţie în alta putem folosi o penseta (figura 
1.1.6). Aceasta poate fi îmbrăcată în plastic pentru izolare. Daca am scăpat acest jumper 
pe placa de baza şi nu dorim să o zgâriem putem folosi o penseta din plastic (figura 1.1.7).  

Dacă extragerea jumper-ului din hardisk se poate dovedi o operaţie delicată cu ajutorul 
pensetei atunci putem folosi cleştele cu vârf plat. Dar deopotrivă acesta poate fi folosit 
pentru îndreptarea pinilor la cipuri sau la apucarea altor piese mici. 

Daca aţi îndoit din greşeala pini la mufa PS2 atunci cleştele plat nu vă poate ajuta prea 
mult şi este nevoie de un cleşte cu vârf ascuţit (figura 1.1.8). 

Când dorim să tăiem un cablu şi să-l pregătim pentru sertizare ar trebui să folosim un 
cleşte de tăiat fire (figura 1.1.9). Dacă trebuie să dezizolăm un cablu atunci folosim un 
cleşte de dezizolat (figura 1.1.10). 

          
 Figura 1.1.9   Figura 1.1.10                Figura 1.1.11       
 Cleşte de tăiat fire   Cleşte de dezizolat                  Cleşte de sertizat 

Pentru sertizarea cablurilor UTP trebuie să folosim un cleşte de sertizat (figura 1.1.11). 
Pentru sertizarea prizelor UTP moderne şi respectiv, a panoului de conectare, din dulapul 
de comunicaţie (patch panel-ului), se foloseşte cleştele krone (figura 1.1.12). Din ce în ce 
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mai rar este folosit cleştele pentru extras circuite integrate (figura 1.1.13) care se mai 
găseşte încă în trusele specializate. În mod similar insertorul (figura 1.1.14) 

                                                        
     Figura 1.1.12          Figura 1.1.13          Figura 1.1.14       
     Cleşte Krone                             Extractor                             Insertor 

Aceste încă pot fi folosite pentru extragerea sau inserarea circuitelor de BIOS din plăcile 
de baza sau adaptoare mai vechi, respectiv a microcontrolerelor din soclurile de pe plăcile 
de test. 

O problema majoră a componentelor electronice o reprezintă depunerea de praf. Praful se 
poate îndepărta de pe componentele calculatorului cu ajutorul următoarelor: aspirator PC, 
spray cu aer comprimat, pensula antistatică, şerveţel speciale antistatice1 pe care s-a 
pulverizat soluţie gata preparată (figura 1.1.17), cârpă înmuiată în apă sau în soluţie moale 
de detergent cu apă. 

                               
 Figura 1.1.15                                Figura 1.1.16                        Figura 1.1.17 
            Pensule                            Soluţie de curăţat dischete   Spray cu soluţie şi şerveţel   

Aspiratorul se poate folosi atunci când se doreşte îndepărtarea prafului din calculator se 
face într-o încăpere. Spray-ul cu aer comprimat poate fi o alternativă, dar sar putea să fie 
insuficient. Daca alegeţi o pensula, căutaţi una antistatică. La folosirea pensulelor similare 
cu cele din figura 1.1.15 aveţi grija la perii acestora care pot sa se agate foarte uşor si pot 
ramane in socluri sau printre contactele pieselor de pe plăcile calculatorului. Pentru 
unităţile optice se foloseşte pentru curăţarea lentilei de praf un cd de curăţare. La unitatea 
de dischete se foloseşte o discheta speciala ce are, în loc de suport magnetic, un 
materiale textil ce in prealabil se umezeşte în soluţia cu care aceasta este însoţită (figura 
1.1.16) 

Daca lucraţi seara sau nu aveţi suficienta lumină pentru a localiza un jumper folosiţi o 
lanternă. 

Dar nu ne putem apuca de lucru daca nu avem in vedere electricitatea statica si modul de 
descărcare al acesteia. Pentru aceasta se recomanda folosirea unui covoraş antistatic 
împreuna cu o brăţara antistatică.  
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                 Figura 1.1.18 Folosirea brăţării antistatice      

Utilizarea cleştelui Krone 

         
    a) vedere din stânga        b)vedere din dreapta  c) sertizarea efectiva 

Figura 1.1.19 Aşezarea cleştelui Krone 

Daca ne-am grăbit şi am greşit putem extrage un fir sertizat cu ajutorul cârligului cu care 
este dotat cleştele Krone (figura 1.1.19) 

 
Figura 1.1.20 Extragere fir sertizat      

Transportul componentelor se realizează în cutii speciale (figura 1.1.21), pungi ce oferă 
protecţie la şocuri (figura 1.1.22) 

                            
Figura 1.1.21 Cutie transport Harddisk  Figura 1.1.22 Punga ce oferă protecţie  



11 
 

la şocuri 

                                 
                                    Figura 1.2.23  Pungi antistatice  

Plăcile adaptoare, memoria, placa de bază pot fi transportate în pungi antistatice. La 
mânuirea componentelor calculatorului folosiţi brăţara antistatică. 

 Sugestii metodologice 

UNDE?  Conţinutul poate fi predat în laboratorul de informatică sau laborator tehnologic. 

CUM?   

Se recomandă utilizarea calculatoarelor pentru activităţile de fixare a noilor cunoştinţe. 

Clasa poate fi organizată frontal sau pe grupe de 3-4 elevi. 

Ca materiale suport se pot folosi: 

O prezentare ce poate sa cuprindă:  

o pentru fiecare din scule: denumire, rol şi mod de utilizare. 

o Se mai pot studia pe lângă cele enumerate. 

§ Scule de mână: oglinda  

§ Instrumente de diagnostic: multimetru digital, adaptor de control 

§ Instrumente de lipit: un ciocan de lipit electric cu puterea de 30-60W, 
pompa de fludor(pentru absorbirea aliajului de lipit la dezlipire), fludor (LP 
60)- pentru lipituri colofoniu(sacâz) pentru îndepărtarea oxidului 
(decapant) 

§ Alte consumabile: banda izolatoare, mufe RJ-45, manşoane, alcool 
izopropilic, pasta termica(termoconductoare), şervetele de curăţat 
monitoare, coliere de plastic 

§ Alte echipamente: lampa, scule organizate in truse 

Demonstraţie 

o Folosirea ambalajelor de protecţie 
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Activităţi interactive, de genul următor: 

a. Activităţi de asociere între numele sculelor şi imaginii lor (realizarea de către 
elevi a unei prezentări cu scule echivalente) 

b. Activităţi referitoare la căutarea de modele constructive ale sculelor 

Ca materiale de evaluare se pot folosi: 

o Probe practice şi scrise 
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Fişa suport 1.2. Utilizarea documentaţiei de firmă în procesul de instalare 

Acest material vizează competenţa / rezultat al învăţării :” Realizează mentenanţa 
hardware a sistemelor de calcul desktop şi laptop utilizând instrumente adecvate, conform 
specificaţiilor” 

Utilizarea documentaţiei presupune consultarea acesteia atunci când tehnicianul foloseşte 
un produs nou, sau un produs utilizat destul de rar. 

 În documentaţia de firmă a unui produs putem găsi: instrucţiuni referitoare la 
despachetare2, instalare, folosire3, întreţinere sau instalare hardware sau software. 

Documentaţia unei plăci de bază poate să cuprindă: informaţii de siguranţă (siguranţa 
electrică, siguranţa de operare), instalarea procesorului, instalarea radiatorului şi a 
ventilatorului, instalarea memoriei, instalarea plăcii de bază, instalarea sursei de 
alimentare şi cuplarea acesteia la placa de bază, instalarea plăcilor de extensie, instalarea 
unităţilor de disc (SATA, PATA, unitatea de dischetă), informaţii privind conectarea 
cablurilor panoului frontal, enumerarea dispozitivelor periferice ce se pot conecta la placa 
de bază prin porturile puse la dispoziţie de aceasta, informaţii referitoare la prima pornire, 
paşi privind actualizarea BIOS-ului, scurta descriere a folosirii utilitarelor care însoţesc 
placa de bază, a unor opţiuni din BIOS, informaţii despre depanarea plăcii de bază, 
diverse întrebări frecvente, modul de instalare a driverelor pentru diverse sisteme de 
operare. 

Documentaţia unei placi adaptoare poate sa cuprindă: modul de cuplare a altor 
subsisteme la aceasta, modul de instalare a driverelor pentru diverse sisteme de operare, 
caracteristici tehnice. 

Documentaţia unităţii optice poate să cuprindă: prezentarea părţii din faţă, prezentarea 
părţii din spate, instalarea şi conectarea unităţii, schema de conectare a cablurilor, 
caracteristici tehnice. 

Documentaţia unui ventilator poate să cuprindă: caracteristici tehnice şi descriere 
generală. 

Documentaţia unei unităţi de harddisk (sau floppy) poate să cuprindă: descriere conectori, 
etapele de montare ale unităţii, caracteristici tehnice. 

Documentaţia carcasei poate sa cuprindă: caracteristicile, descrierea carcasei, modul de 
instalare, descrierea panoului din spate, modul în care se cuplează cablurile de 
alimentare, detalii despre alimentarea sursei 

Documentaţia unui dispozitiv flash (stick) poate să cuprindă: descrierea părţilor 
componente, instalare, caracteristici tehnice. 

Documentaţia unei imprimante poate să cuprindă: caracteristici tehnice generale, viteze de 
lucru şi rezoluţii, sisteme de operare suportate şi dimensiuni şi greutate. 

Documentaţia unui calculator portabil poate să cuprindă: indicaţii privind identificarea 
componentelor, indicaţii privind indicatorii luminoşi ai acestuia, pregătirea calculatorului 
portabil pentru folosire, elemente de utilizare, utilizarea unităţii optice, elemente privind 
securizarea calculatorului portabil, etape pentru întreţinere, metode de gestionare a 
consumului de energie, utilizarea bateriei, conectarea calculatorului portabil la reţea, 
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descrierea modului de folosire a cardurilor ce se pot conecta la calculatorul portabil, modul 
de conectare a dispozitivelor externe şi etapele ce ţin de configurarea calculatorului 
portabil, modul de pornire al acestuia, elemente ce ţin de siguranţa utilizatorului.    

Documenatia unui aparat de măsura4 poate sa cuprindă: domeniile de măsurare, precizia 
si instrucţiuni de folosire. 

Documentaţia care insoteste aparatul poate sa cuprindă caracteristici la mai multe 
modele. Identificaţi modelul aparatului si citiţi documentaţia corespunzătoare 

 Sugestii metodologice 

UNDE?  Conţinutul poate fi predat în laboratorul de informatică  

CUM?  Se recomandă utilizarea calculatoarelor pentru activităţile de fixare a noilor 
cunoştinţe. 

Clasa poate fi organizată frontal sau pe grupe de 3-4 elevi. 

Ca materiale suport se pot folosi: manuale tehnice ale plăcilor de bază ale 
calculatoarelor din dotare sau altele găsite pe internet 

Sarcini de căutarea pe diverse teme în manualele componentelor sau perifericelor:  

o pentru fiecare din documentaţie aleasa – elevii sa facă un scurt rezumat. 

Activităţi interactive, de genul următor: 

a. Activităţi de comparare a caracteristicilor a mai multe modele de placi de 
baza 

Ca materiale de evaluare se pot folosi: 

o Probe orale şi scrise  
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Fişa suport 1.3. Întreţinerea şi îngrijirea corectă a sculelor  

Acest material vizează competenţa / rezultat al învăţării :” Realizează mentenanţa 
hardware a sistemelor de calcul desktop şi laptop utilizând instrumente adecvate, conform 
specificaţiilor” 

Se urmăreşte: 

1. Găsirea uşoara a sculelor, pregătite pentru utilizare imediată 

2. Curăţarea sculelor (după terminarea intervenţiei asupra sistemului, trebuie curăţate 
sculele folosite )  

3. Păstrarea ordonată a sculelor şi a consumabilelor în cutii şi casete (grijă, practice, 
curate, durabile, să protejeze sculele) exemplu: vezi figura 1.3.4 

       
  Figura 1.3.1 Organizator piese mici        Figura 1.3.2 Cleşte ruginit 

4. Se recomandă agăţarea sculelor de mână – dacă acestea o permit (acest lucru va 
permite sa aveţi grijă faţă de muchii şi vârfuri); in cazul surubelnitelor este vorba 
despre gaura de agatare (figura 1.3.3) 

             

   Figura 1.3.3 Surubelnita         Figura 1.3.4 Trusa scule retea 

5. Întreţinerea sculelor: curăţarea periodică în vederea evitării deteriorării lor (curăţare 
de rugină, ungerea, etc.) 

6. Înlocuirea sculelor uzate. 

Neîntreţinerea sculelor le poate face pe acestea greu de utilizat, îl pot predispune pe 
cel care le foloseşte la accidente. 
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Sculele se pot depozita in cutii de scule ce poate asigura protecţia la efecte exterioare: 
lovituri, presări, murdărie şi umiditate. Cutiile în care sunt păstrate sculele trebuie să fie 
trainice. Sculele ruginite se pot curata cu ajutorul unui burete de sarma după care se 
ung. Alte scule precum un tester de cablu UTP sunt livrate în huse. După folosirea 
acestuia puneţi-l înapoi în husă 

 Sugestii metodologice 

UNDE?  Conţinutul poate fi predat în laboratorul de informatică sau în laborator 
tehnologic. 

CUM?  Clasa poate fi organizată frontal sau pe grupe de 3-4 elevi. 

Activităţi interactive, de genul următor: 

a. Ungerea cleştilor,  

b. Ştergerea sculelor după utilizarea lor 

c. Verificarea aparatelor de măsura  

Evaluare şi îndrumare în cadrul practicii  

a. Activităţi de tip observare la locurile de desfăşurare a practicii; se urmăreşte 
ca elevii să îşi organizeze locul de muncă; 

b. Se va atrage atenţia elevilor la organizarea locului de munca, prin exemple 
de la locurile de practică sau când profesorul face o demonstraţie  

Ca materiale de evaluare se pot folosi: 

o Probe practice  
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Tema 2. Norme de protecţia muncii şi de securitate  

Fisa suport 2.1 Norme de protecţia muncii 

Acest material vizează competenţa / rezultat al învăţării :” Realizează mentenanţa 
hardware a sistemelor de calcul desktop şi laptop utilizând instrumente adecvate, conform 
specificaţiilor” 

Exemplu de reguli specifice ce trebuie respectate în laboratorul de informatica: 

Generale: 

- Operatorii (sau depanatorii) care lucrează cu aparate şi montaje, au obligaţia de a 
folosi numai tensiunea pentru care acestea au fost construite . 

- Aparatele supuse reparaţiilor vor fi scoase de sub tensiune; se interzice efectuarea 
montajelor sub tensiune. 

- Este interzis lucrul cu conductori neizolaţi şi mâini ude . 

- Pentru protecţia reţelei electrice, respectiv a echipamentelor, alimentarea de la 
reţea se va face printr-un tablou cu siguranţe . 

- Pentru protecţia lucrătorilor părţile metalice ale aparatelor sub tensiune vor fi legate 
la pământ . 

- Este interzis folosirea sculelor cu mânere neizolate. 

- Este interzisă folosirea cablurilor neizolate sau defecte. 

- Este interzis manevrarea cablurilor şi a mufelor de legătură dintre componentele 
sistemelor de calcul dacă acestea sunt încă conectate la reţeaua electrică. 

- Nu este permisă apăsarea cu brutalitate pe tastatură, atingerea monitorului cu 
degetele sau alte obiecte, să zgârie carcasa unităţii centrale sau monitorul. 

Organizatorice: 

- în cabinetul de informatică/laborator tehnologic: 

o nu se consumă mâncare, apă sau băuturi răcoritoare. 

o este obligatorie păstrarea curăţeniei şi a ordinii 

- utilizatorii cabinetului de informatică/laborator tehnologic au obligaţia să recunoască 
şi să anunţe orice potenţial pericol 

Specifice şcolilor1: 

- În cabinetul de informatica elevii sunt foarte atenţi la indicaţiile şi cerinţele 
profesorului.  

                                                
1  Extras din ROI (Regulament de ordine interioară) 
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- Nu este permis elevilor să introducă în calculator stick-uri, CD-uri sau DVD-uri 
aduse de acasă. Ele trebuie predate profesorului la intrarea în cabinetul de 
informatică şi vor fi recuperate la sfârşitul orei. 

- este nevoie să contribuie la realizarea curăţeniei pentru ca activitatea să se 
desfăşoare în condiţii igienice. 

- Relaţiile elev - elev, şi elev - profesor trebuie să fie de respect reciproc pentru 
menţinerea unui climat optim de lucru. 

Nerespectarea acestor reguli atrage după sine producerea de accidente neplăcute, 
accidente de care elevii sunt direct răspunzători. 

Sancţiuni: 

- Elevii răspund material precum şi moral în faţa consiliului profesoral al clasei pentru 
stricăciunile cauzate intenţionat sau nu, aşa cum au semnat în procesul verbal la 
începutul fiecărui semestru. 

 Sugestii metodologice 

UNDE?  Conţinutul poate fi predat în laboratorul de informatică sau în laborator 
tehnologic. 

CUM?   

Clasa poate fi organizată frontal sau pe grupe de 3-4 elevi. 

Ca materiale suport se pot folosi: 

O prezentare multimedia care să cuprindă noţiuni din “Norme generale de protecţia 
muncii, 2002”  

Activităţi interactive, de genul următor: 

a. Activităţi de tip observare la locurile de desfăşurare a practicii; se urmăreşte 
ca elevii să respecte regulile de protecţia a muncii; 

b. Activităţi de tip rebus: referitor la normele de protecţia muncii 

Ca materiale de evaluare se pot folosi: 

o Probe practice si scrise 
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Fisa suport 2.2 Norme de securitate 

Acest material vizează competenţa / rezultat al învăţării :” Realizează mentenanţa 
hardware a sistemelor de calcul desktop şi laptop utilizând instrumente adecvate, conform 
specificaţiilor” 

Ca tehnician, trebuie sa fiţi conştient de numeroasele riscuri de la locul de munca şi ar 
trebui sa va luaţi masurile de precauţie necesare pentru a le evita. 

Se recomandă  să lucraţi în condiţii de siguranţă la locul de muncă în aşa fel încât aceasta 
să devină o rutină. Respectaţi toate procedurile de siguranţa şi utilizaţi instrumentele 
adecvate pentru fiecare activitate. Aceasta politică vă va ajuta să nu vă răniţi sau să 
avariaţi echipamentele. 

Menţineţi locul de munca sigur prin respectarea normelor generale de protecţie din fişa 
suport 2.1 şi a următoarelor reguli: 

• Nu desfaceţi monitorul unui calculator dacă nu sunteţi instruit în acest domeniu 

• Nu purtaţi în timpul lucrului bijuterii şi ceasuri 

• Nu priviţi undele laser localizate în interiorul calculatorului. 

• Asiguraţi-vă că există extinctor şi trusa de prim ajutor este disponibilă. 

• Acoperiţi marginile tăioase cu bandă izolatoare când lucraţi în apropierea acestora. 

Când lucraţi, ar trebui să urmaţi întotdeauna aceste reguli de baza: 

• Folosiţi suprafeţe antistatice (covoare sau mese special proiectate) pentru a reduce 
şansele ca descărcările electrostatice (ESD) să vă deterioreze echipamentul.  

• Păstraţi materialele periculoase şi toxice într-un dulap închis (ex.: alcool izopropilic).  

• Curăţaţi podeaua de orice ar putea să facă o persoana să se împiedice.  

• Curăţaţi locul de munca la intervale regulate.  

Ar trebui să acţionaţi cu prudenţă atunci când mutaţi echipamente de calculatoare dintr-un 
loc în altul. 

Folosirea sculelor conform destinaţiei lor 

De foarte multe ori suntem tentaţi să folosim o şurubelniţa dreaptă pe post de levier. 
Aceasta sar putea deteriora. Evitarea folosirii sculelor deteriorate (accidente prin mânere 
deteriorate, şurubelniţele uzate distrug capetele şuruburilor, ocupă spaţiu) 



20 
 

 
Figura 2.2.1  Ochelari de protecţie 

La curăţarea de praf a pieselor de calculator cu pensula sau cu aer comprimat se 
recomandă purtarea echipamentului de protecţie format din ochelari (figura 2.2.1) şi 
masca de praf. Nu suflaţi praful cu gura. Particule de saliva ar putea ajunge şi deteriora 
componentele electronice.  

Recunoaşterea mediilor operaţionale optime privesc aspecte ca: grija pentru cel care 
lucrează prin: identificarea operaţiilor repetitive care ar putea genera tulburări asupra 
fizicului uman, eliminarea acestora prin operaţii complementare şi grijă privind modul de 
mânuire a  aparatelor din dotare şi funcţionarea acestora 

În ceea ce priveşte tehnicianul acesta trebuie să ridice, susţină, aşeze, să  împingă, să 
tragă, sau să se deplaseze cu un monitor ori cu o unitate centrală. Acestea au  o greutate 
nu foarte mare dacă ne referim doar la unul, două. Însă dacă trebuie să descărcăm dintr-o 
maşină (camion sau dubă) deja putem considera o muncă repetitivă. Dacă mai ţinem cont 
că aceste ar putea fi noi atunci sunt împachetate în cutii de carton şi pot ocupa un volum 
dublu.  Trebuie să ţinem cont că nu toţi putem efectua deplasări cu astfel de greutăţi. De 
asemenea am putea suferi de diverse leziuni şi se pot transforma în probleme serioase de 
sănătate. Bineînţeles  că într-o firmă, mai trebuie zugrăvit şi atunci pregătirea încăperii ar 
putea presupune mutarea mobilierului.  

Nu mutaţi de unul singur echipamente sau mobilier ce: depăşeşte 20-25 kg, au volum 
foarte mare, sunt greu de prins, pot fi instabile sau se dezechilibrează, nu permit 
asigurarea lor în timpul transportului, împiedică vizibilitatea, implică poziţii sau mişcări 
incomode, iluminat insuficientv  

Principalele drepturi şi obligaţii ale lucrătorului, precum şi obligaţiile angajatorului sunt 
stipulate în Legea nr.319/2006 a securităţii şi sănătăţii în muncă şi în H.G. nr.1425/2006 
pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a legii. 

După repararea unui calculator trebuie întocmit un raport. Această sarcină un tehnician o 
poate face în cel mult o oră în funcţie de complexitatea raportului. Dacă însă trebuie să 
introducă date ce s-ar putea întinde pe o perioadă mai mare de timp, sau să parcurgă o 
documentaţie, acesta trebui să ţină cont de mai multe reguli când lucrează la calculator. 

Poziţia corecta la calculator se refera la: capul să fie centrat pe mijlocul monitorului, la o 
lungime de braţ de acesta şi cu marginea de sus a ecranului la nivelul sprâncenelor; 
umerii ţinuţi confortabil în jos şi cu spatele drept, menţinând curbura lombară; coatele 
trebuie să fie relaxate, apropiate de corp la aproximativ 900 ; încheieturile relaxate într-o 
poziţie neutră, fără să se sprijine de marginea biroului; genunchii trebuie să fie puţin mai 
jos decât coapsele; scaunul împins uşor înainte; gâtul drept, fără a fi înclinat faţă-spate; 
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degetele uşor îndoite spre palmă; tălpile lipite de pardoseala. După o oră de lucru în faţa 
monitorului se recomandă o pauză de 10 minute.  

În încăperile unde funcţionează calculatoarele pot fi montate sisteme de aer condiţionat. 
Se recomandă controlul filtrelor mecanicevi pentru eliminarea prafului de pe acestea, dacă 
unitatea în care lucraţi nu are un contract de service pentru aceste echipamente.  

Înainte de a vă apuca de repararea/demontarea unui calculator este bine ca acesta să fie 
oprit, respectiv monitorul oprit şi deconectat de la reţeaua electrică. 

În cursul operaţiei de dezasamblare este bine să fim ordonaţi pentru ca apoi la asamblare 
să regăsim uşor piesele ce trebuie asamblate. Piesele mici (distanţiere, şuruburi, etc.) ar fi 
bine să le păstrăm în cutii (organizatoare – figura 1.3.1) 

 Sugestii metodologice 

UNDE?  Conţinutul poate fi predat în laboratorul de informatică sau în laborator 
tehnologic. 

CUM?  Clasa poate fi organizată frontal sau pe grupe de 3-4 elevi. 

Ca materiale suport se pot folosi: 

O prezentare multimedia care să cuprindă următoarele noţiuni  

o Echipamente de protecţie pentru scule, pentru om, pentru echipamente (se 
vor reaminti echipamentele ce fac referire la descărcarea electrostatica: 
pungi, brăţara, covoraş) . 

o Se poate face referire la Ordin nr. 310 din 07/08/1996 privind aprobarea 
Normelor specifice de securitate a muncii pentru prelucrarea automată a 
datelor 

o Se poate face referire la Legea din 1963 privind securitatea birourilor, 
magazinelor şi căilor ferate 

o Se poate face referire la ORDIN nr. 163 din 28/02/2007 pentru aprobarea 
Normelor generale de apărare împotriva incendiilor 

Activităţi interactive, de genul următor: 

a. Activităţi de tip rebus pentru conştientizarea normelor de securitate 

b. Urmărirea elevilor pentru întrebuinţarea echipamentelor de protecţie şi 
respectarea normelor 

Ca materiale de evaluare se pot folosi: 

o Probe practice şi scrise 
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Tema 3. Explicarea scopului mentenanţei (întreţinerii preventive) 

Fişa suport 3.1 Scopul întreţinerii preventive 

Acest material vizează competenţa / rezultat al învăţării :” Realizarea mentenanţei 
hardware a sistemelor de calcul desktop şi laptop utilizând instrumente adecvate, conform 
specificaţiilor” 

Reducerea riscului de apariţie a problemelor hardware sau software se poate face prin 
control sistematic şi periodic, al hardware-ului şi software-ului pentru a asigura 
funcţionarea corespunzătoare. 

Reducerea timpului de nefuncţionare al calculatorului şi a costului reparaţiilor.  

Întreţinere hardware: 

Asiguraţi-vă că partea hardware operează corespunzător:  

§ Verificaţi starea componentelor, în funcţie de condiţiile de mediu: lunar (birou cu 
trafic mare de persoane în care se fumează şi în care nu se efectuează curăţenie zilnic), 
trimestrial (birou cu trafic mic de persoane în care se fumează şi în care se efectuează 
curăţenie zilnic) sau anual (birou cu trafic mic de persoane în care nu se fumează şi se 
efectuează curăţenie zilnic). Verificarea poate fi condiţionată de reclamaţiile utilizatorului 
cu privire la diverse disfuncţionalităţi ale sistemului de calcul (echipamente oprite: scoase 
din priză, echipamente cuplate la alimentare necorespunzător: ştecher cuplat pe jumătate 
sau semi-decuplat din cauza rearanjării biroului), echipamente zgomotoase (zgomote 
neobişnuite: ventilatore prinse de carcase necorespunzător, unitate optică uzată). 

§ Reparaţi sau înlocuiţi componentele uzate (cordoane de alimentare defecte, 
triplu-ştechere uzate, unităţi optice prăfuite sau uzate, unitate de dischetă prăfuită sau 
blocată, etc.).  

§ Păstraţi componentele curate (odată cu verificarea componentelor este bine şi 
efectuarea curăţării lor, curăţaţi tastatura şi mouse-ul, îndepărtaţi praful de pe ventilatoare, 
îndepărtaţi praful din sursa de alimentare, îndepărtaţi praful de pe componentele din 
interiorul calculatorului).  

§ Creaţi un program de întreţinere hardware (stabiliţi acest program împreună cu 
utilizatorii acestor echipamente, încercaţi să respectaţi acest program pentru buna 
funcţionare a echipamentelor) .  

§ Verificaţi şi asiguraţi cablurile nefolosite: acestea ar putea cădea deasupra 
ventilatorului sau între paletele lui (posibil exemplu în figura 3.1.1 a cu conectorul şi b cu 
firele) şi iar putea rupe paletele sau l-ar putea frâna ne mai asigurând un flux de aer 
suficient pentru răcirea radiatorului procesorului, sistemului sau plăcii video. 
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a)         b)        c) 

Figura 3.1.1 Aşezarea cablurilor 

§ Creaţi back-up-uri de siguranţă (în funcţie de importanţa datelor) 

Beneficiile întreţinerii preventive 

§ Reducerea timpilor de nefolosire a calculatorului.  

Curăţarea la timp de praf poate reduce timpul de nefuncţionare al calculatorului de la 
câteva săptămâni (timpul în care am avea bani să investim într-o piesă nouă, precum 
placa de bază sau placa video) la câteva ore necesare curăţării unui calculator 

§ Reducerea costurilor de reparaţii (dacă din neglijenţă se arde o placă de bază, 

sau din cauza răcirii defectuoase se arde un procesor – observaţi preţurile lor). 

§ Reducerea pierderilor de productivitate a lucrătorilor 

• Creşteţi securitatea datelor (creare de back-up-uri regulate).  

• Extindeţi durata de viaţă a componentelor (prin îndepărtarea regulată a 
prafului) 

• Creşteţi stabilitatea echipamentelor 

• Reduceţi costurile de reparaţie 

• Reduceţi numărul de echipamente defecte  

 

 Sugestii metodologice 

UNDE?  Conţinutul poate fi predat în laboratorul de informatică sau în laborator tehnologic 

CUM?  Se recomandă utilizarea calculatoarelor pentru activităţile de fixare a noilor 
cunoştinţe. 

Clasa poate fi organizată frontal sau pe grupe de 3-4 elevi. 

Ca materiale suport se pot folosi: 
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Demonstraţia:  

o Elevii sa facă o planificare a întreţinerii a unui laborator cu 25 calculatoare. 

Activităţi interactive, de genul următor: 

a. Activităţi de planificare a întreţinerii 

b. Activităţi de efectuare a întreţinerii: 

• Verificarea spaţiului disponibil pe disc: ştergerea fişierelor temporare, 
ştergerea sau salvarea fişierelor folosite mai rar 

• Verificarea funcţionarii imprimantei: pagina de test, calitatea 
imprimării, starea consumabilelor 

• Verificarea logurilor: eliminarea cauzelor care generează erori 

• Reorganizarea datelor salvate pe disc 

• Verificarea permisiilor pe directoare 

Ca materiale de evaluare se pot folosi: 

o Probe practice şi scrise 
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Fişa suport 3.2 Identificarea situaţiilor problemă 

Acest material vizează competenţa / rezultat al învăţării :” Realizarea mentenanţei 
hardware a sistemelor de calcul desktop şi laptop utilizând instrumente adecvate, conform 
specificaţiilor” 

Verifică problemele evidente:  

• Cabluri externe necuplate (sau cuplate necorespunzător) 

                       
    a)                           b)                                           c)  

Figura 3.2.1 Cuplă externă de date montată incorect 

În figura 3.2.1 în imaginea (a) este afişată o cuplă parţial desprinsă ceea ce va duce la 
lipsa semnalului pentru video-proiector. În imaginea (b) este afişată o cuplă neasigurată, 
ceea ce poate duce la o lipsa a semnalului în timpul unei prezentări la o simplă atingere a 
cablului. În imaginea (c) a aceleaşi figură cupla de date este asigurată parţial ce ar putea 
duce la o lipsa a semnalului la video-proiector dacă dintr-un motiv sau altul decidem să 
schimbăm poziţia acestuia.  

          
                             a) corect                 b) incorect 

Figura 3.2.2 Cuplă de alimentare  

În figura 3.2.2 în imaginea (a) este afişată o cuplă de alimentare montată corect, iar în 
imaginea (b) este montată incorect. După cum se observă în aceste imagini este suficient 
ca 4 mm să nu fie folosiţi  atunci când cuplăm spre alimentare din 18 mm efectivi ai cuplei  

Atenţie! Cuplarea incorectă a alimentării creşte riscul de incendiu. Un cuplaj imperfect 
al alimentării poate determina stricarea aparatului alimentat, respectiv a cablului prin mici 
scântei ce se produc între contactele cuplelor de alimentare, încălzirea până la topire a 
contactelor dacă scânteile persistă. O dată cu topirea contactelor se pot topi şi carcasele 
sau protecţiile şi de aici riscul de incendiu 

• Cablu interne necuplate sau cuplate necorespunzător 
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Cel mai adesea se poate întâmplă să decuplăm unitatea optică şi să uităm să o 
reconectăm. Dar atunci când ne grăbim, putem omite cuplarea corectă ca cuplelor (figura 
3.2.3 a si b).  

                                     
a)       b)       c) 

Figura 3.2.3 Cuplarea firelor de alimentare 

Recunoaşteţi un cuplaj imperfect prin miros şi zgomot caracteristic. 

• Ordine de încărcare incorectă în BIOS (verificaţi aceste setări) 

 
Figura 3.2.4 Ordine de căutare a sistemului de operare 

În figura 3.2.4 se poate observa ordinea în care calculatorul caută să încarce sistemul de 
operare. Dacă în unitatea optică se află un cd nebootabil va trece peste acestea la 
unitatea de discheta şi abia apoi la harddisc. Dacă în unitatea floppy se află o dischetă 
nebootabilă există posibilitatea ca sistemul dă se blocheze fără să se încarce un sistem de 
operare. Pentru a funcţiona calculatorul se scoate discheta şi se reporneşte sistemul sau 
la următoare repornire se schimbă ordinea de încărcare lăsându-se harddisk-ul primul.  

• Întrerupătorul de pe sursă se află în poziţia oprit (verificaţi starea lui, figura 
3.2.5) sau întrerupător de pornire în aşteptare (figura 3.2.6a– led portocaliu) 

        
 a) oprit  b) pornit                 a) în aşteptare         b) pornit – led verde 
                    Figura 3.2.5                                                   Figura 3.2.6 
     Buton de pornire a sursei unui PC        Buton cu semnalizare luminoasă a stării de                                     
                                                                                 funcţionare 

• Sursa de protecţie este oprită (se porneşte de la butonul dedicat) 

• Dispozitivul este defect (figura 3.2.7 a curea transmisie sărită, figura 3.2.8 
unitate floppy blocata cu tăbliţa protectoare a dischetei) 
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a)       b)              Figura 3.2.8 

            Figura 3.2.7 Curea de transmisie sărită    Unitate floppy blocată 

 
Figura 3.2.9 Pini îndoiţi din cauza manipulării incorecte 

Alte posibile defecte: ventilator blocat la sursa de alimentare datorită transportului, curea 
de transmisie ruptă la unitatea optică, ansamblu radiator-ventilator desprins de pe soclu 
din cauza transportului, pini îndoiţi la microprocesor datorită manipulării incorecte (figura 
3.2.9) 

Verificaţi toate cablurile dacă sunt conectate la locurile lor. 

Îndepărtaţi şi reconectaţi cablurile. 

Reporniţi calculatorul sau dispozitivele de reţea. 

Când depanaţi, porniţi calculatorul şi ascultaţi codul transmis sub formă de semnal sonor. 
Reţineţi semnalul sonor şi căutaţi (în manualul plăcii de bază, pe site-ul ) pentru a 
determina codul specific hardware-ului în cauză.  

În cazul în care calculatorul porneşte, şi se opreşte după testul POST, investigaţi setările 
BIOS pentru a determina unde se găseşte problema. Uitaţi-vă în manualul plăcii de bază 
pentru a vă asigura că setările BIOS sunt corecte.  

La curăţarea sau înlocuirea ventilatorului, verificaţi mai întâi dacă calculatorul este în 
garanţie. Puteţi pierde garanţia dacă vă apucaţi să înlocuiţi sau să curăţaţi ventilatorul 
sursei (figura 3.2.10 ). Dacă ventilatorul este gripat şi are firele lipite în placa sursei se 
recomandă înlocuirea sursei.  

În timpul funcţionarii monitorului, culorile pot avea într-un colţ tendinţa către culoarea mov. 
În acest caz se poate folosi funcţia de demagnetizarea a monitorului ce este apelabilă în 
meniul afişat pe ecran la apăsarea unui buton de control. 
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       Figura 3.2.10 Sursa de alimentare  Figura 3.2.11 Mesaje pe monitor 

Atunci când pe monitor apar alte informaţii decât cele la care vă aşteptaţi să apară (figura 
3.2.11), sau monitorul afişează doar culori de bază intermitent (roşu, albastru, etc.) sau 
imaginea este neclară, sau imaginea baleiază vertical sau orizontal, încercaţi să opriţi 
monitorul şi să-l porniţi din nou. Dacă nu se remediază problema, decuplaţi-l de la 
alimentare, respectiv cupla de date, ştergeţi-l de praf, şi recuplaţi-l din nou. Dacă  este în 
garanţie şi problema persistă duceţi-vă şi reclamaţi defectul.   

Probleme legate de garanţie 

Atrage-ţi atenţia clientului asupra transportării echipamentelor de calcul. Acesta trebuie să 
se facă în cutiile originale cu ajutorul distanţierelor sau suporţilor  (polistiren, carton, pungă 
antistatică, etc.) furnizaţi la cumpărarea produsului, manualelor tehnice şi a cd-urilor de 
instalare. Nerespectarea condiţiilor de transport poate duce la pierderea garanţiei. 

 

 Sugestii metodologice 

UNDE?  Conţinutul poate fi predat în laboratorul de informatică sau în laborator tehnologic 

CUM?  Se recomandă utilizarea calculatoarelor pentru activităţile de fixare a noilor 
cunoştinţe. 

Clasa poate fi organizată frontal sau pe grupe de 3-4 elevi. 

Ca materiale suport se pot folosi: 

Prezentări multimedia ale elevilor ce vor cuprinde:  

o Situaţiile problema întâlnite frecvent. 

Activităţi interactive, de genul următor: 

a. Verificări asupra parţii hardware pusa la dispoziţie 
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Ca materiale de evaluare se pot folosi: 

o Probe practice şi scrise 
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Fişa suport 3.3 Identificarea problemelor generate de drivere  

Acest material vizează competenţa / rezultat al învăţării :” Realizarea mentenanţei 
hardware a sistemelor de calcul desktop şi laptop utilizând instrumente adecvate, conform 
specificaţiilor” 

Verificaţi periodic dacă driverele instalate funcţionează corect.  Starea lor se poate verifica 
mai întâi în Device Manger. Dacă aici nu sunt semnalate probleme puteţi folosi programele 
de diagnostic propuse de producător. Există, de asemenea, programe generale de la terţi 
care pot identifica componentele hardware şi pot preciza starea de funcţionare a acestora 
şi în unele cazuri pot testa diverşi parametrii de funcţionare. 

Dacă un dispozitiv hardware nu funcţionează, conectaţi-va ca utilizator diferit. Pot exista 
setări în profil care nu mai permit navigarea pe internet sau accesarea unui dispozitiv; se 
remediază prin recrearea profilului. 

Verificaţi dacă calculatorul are instalate ultimele update-uri prin accesare paginilor 
producătorilor de hardware sau prin folosirea opţiunii Microsoft Update (în cazul sistemelor 
de operare Microsoft) 

Ghidaţi-vă în căutarea soluţiei prin folosirea de programe de diagnostic, ce permit 
rezolvarea problemelor.  

Dacă informaţiile furnizate de driver nu sunt suficiente (figura 3.3.1 a), folosiţi instrumente 
de la terţi sau de la producător pentru a diagnostica dispozitivelor (programe de 
diagnosticare hardware – figura 3.3.1 b). Observaţi în figura 3.3.1 b parametrii citiţi din 
interfaţa harddiskului. Coloana Worst indică valorile maximale ale parametrilor hardiskului. 

     
a) Informaţii despre harddisk   b) program de diagnoză al harddiskului 

Figura 3.3.1 Informaţii despre harddisk 

Device Manager: semnul ! indică că dispozitivul acţionează incorect, semnul X indică că 
dispozitivul este dezactivat. 
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Figura 3.3.2 Placa video la care nu a fost instalat driverul 

 

O placă video la care nu a fost instalat driver-ul poate determina afişarea incorectă a 
imaginilor pe ecranul monitorului (figura 3.3.2) sau nu lucrează la parametrii prevăzuţi de 
producător. 

Puteţi fi împiedicaţi să instalaţi un driver dacă nu aveţi suficiente drepturi pe calculatorul 
respectiv sau este virusat. 

Actualizarea driverelor nu este întotdeauna încununată cu succes şi atunci se recomandă 
revenirea la driverul anterior (opţiunea rollback driver). 

 

 Sugestii metodologice 

UNDE?  Conţinutul poate fi predat în laboratorul de informatică sau în laborator tehnologic 

CUM?  Se recomandă utilizarea calculatoarelor pentru activităţile de fixare a noilor 
cunoştinţe. 

Clasa poate fi organizată frontal sau pe grupe de 3-4 elevi. 

Ca materiale suport se pot folosi: 

Activităţi interactive, de genul următor: 

a. Completarea de către elevi (individual sau grup) a unei harţi de tip pânza de 
păianjen 

b. Instalarea unui driver 

Ca materiale de evaluare se pot folosi: 

o Probe practice şi scrise 
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Fişa suport 3.4 Paşii procesului de depanare 

Acest material vizează competenţa / rezultat al învăţării :” Realizează mentenanţa 
hardware a sistemelor de calcul desktop şi laptop utilizând instrumente adecvate, conform 
specificaţiilor” 

Primul pas în procesul de depanare constă în adunarea de informaţii de identificare 
despre client: numele companiei, numele persoanei de contact, adresa, număr de telefon 
fix/ mobil. Tot în acest pas ne referim la informaţii despre calculator:  numele 
producătorului şi modelul, informaţii despre sistemul de operare, descrierea configuraţiei 
sistemului (seriile: plăcii de bază, a memoriilor a harddiskului, a plăcilor adaptoare) tipuri 
de conexiuni. O altă serie de informaţii se referă la descrierea problemei obţinute prin 
întrebări deschise: 

“Ce tipuri de probleme ai cu computerul sau cu reţeaua ?” 

“Care este mediul în care lucraţi cu calculatorul ?” 

“Care a fost ultimul program instalat ?” 

“Ce făceaţi când aţi identificat problema ?” 

“Ce sistem de operare aveţi instalat pe calculator ?” 

“Care a fost ultima actualizare a sistemului de operarea sau a programelor pe 
care aţi instalat-o ?” 

După ce aţi înţeles despre ce este vorba şi aveţi nevoie de lămuriri suplimentare folosiţi 
întrebări închise (Da/nu): 

“Aţi schimbat recent parola?” 

“Mai foloseşte cineva calculatorul înafara de dumneavoastră ?” 

“Calculatorul a întâmpinat problem la pornire ?” 

“A fost afişat vreun mesaj de eroare ?” 

“Calculatorul este conectat în reţea cu alte calculatoare ?” 

Al doilea pas consta în verificarea problemelor evidente. Problema poate fi mai simplă 
decât îşi imaginează clientul. Verificarea problemelor poate salva timp preţios: verificarea 
tensiunilor (priză de alimentare, ieşiri sursă, conectare cabluri), verificarea unităţilor să nu 
aibă discuri nebootabile (în unitatea de discheta sau optică), verificarea setărilor de BIOS 
(figura 3.2.4), conectarea ca alt utilizator, verificarea alimentarii dispozitivelor, verificarea 
setărilor de afişare, deconectaţi şi reconectaţi componente, verificaţi starea led-urilor şi 
puterea semnalului, recalibraţi dispozitivul, verificaţi erorile afişate pe ecranul 
dispozitivului, verificaţi stare consumabilelor (hârtie, ribon /cerneală/tonner), blocarea 
hârtiei în imprimantă. Dacă până acum nu s-a rezolvat problema, continuaţi cu pasul 
următor din procesul de depanare  

Al treilea pas constă în încercarea soluţiile rapide. Pot furniza informaţii suplimentare, 
chiar dacă acestea nu rezolvă problema. Printre aceste soluţii putem aminti: folosirea 
modului de siguranţă, folosirea opţiunea “Last Know Good Configuration”, dezinstalarea 
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aplicaţiilor instalate recent, verificarea conflictelor în managerul de dispositive (figura 
3.2.10), ştergerea fişierelor temporare, reparaţi problemele de pe harddisk, executaţi o 
defragmentare, reporniţi calculatorul, conectaţi-vă ca alt utilizator eliminaţi sau deconectaţi 
periferice inutile. Reţineţi fiecare soluţie încercată.  Cereţi mai multe informaţii de la client 
dacă cele de până acum nu vă ajută. Dacă aţi găsit problema în acest stadiu, 
documentaţi-o şi începeţi de la sfârşitul procesului de depanare.  

Al patrulea pas constă în adunarea de informaţii din computer, dacă informaţiile primite de 
la client nu ajută la rezolvarea problemei. 

Când apar erori cu privire la sistem, utilizator, sau programe, programul Event Viewer 
(figura 3.3.1) este actualizat cu informaţii despre erori: ce problemă a apărut (Figura 3.3.1 
eticheta Description), data şi ora problemei (Figura 3.3.1 eticheta Date şi Time), gravitatea 
problemei, sursa problemei (Figura 3.3.1 eticheta Source), numărul de înregistrare în 
Event Viewer (Figura 3.3.1 eticheta Event ID) şi ce utilizator a fost conectat la calculator 
când a apărut problema (Figura 3.3.1 eticheta User). 

        
Figura 3.3.1 Folosire Event viewer 

În Windows Vista observaţi ce probleme a mai avut clientul cu calculatorul prin intermediul 
utilitarului “Rapoarte şi soluţii probleme” (Problem Reports and Solutions), figura 3.3.2 

 
Figura 3.3.2 Serviciul de centralizare şi raportare a erorilor  
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În Windows Xp puteţi găsi rapoarte similare prin localizarea şi deschiderea fişierelor de log 
salvate de “Dr. Watson for Windows” (figura 3.3.3). 

 

Figura 3.3.3 Locul de centralizare a erorilor din programe în Windows XP 

Vedeţi programele încărcate la un moment dat cu ajutorul programului Process Explorer. 
Puteţi elimina fişierele temporare cu ajutorul utilitarului CClenear. Dezactivaţi aplicaţiile din 
statup cu ajutorul utilitarului msconfig (figura 3.3.4 b). 

   
                    a) Sistem Information    b) MsConfig 

Figura 3.3.4 Utilitare de diagnostic 

Urmaţi o procedura logică şi organizată  (aceasta se perfecţionează în timp în funcţie de 
persoana care se ocupă); exemplu de procedură: 

1. Căutaţi informaţii pe internet despre rezolvarea problemei 

2. Aplicaţi diverse metode 
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3. Reţineţi soluţiile încercate şi timpul pentru aplicarea lor 

4. Reţineţi soluţia salvatoare şi încercaţi să găsiţi cauza 

Aflaţi informaţii despre dispozitive şi testaţi capacităţile acestora cu programe de la 
producător (figura 3.2.10 b)  

Eliminaţi câte o variabilă pe rând (dacă pentru problema în cauză aveţi sau găsiţi mai 
multe soluţii). Rezolvarea problemelor este o deprindere, care se perfecţionează în timp. 

În cazul imprimantelor verificaţi dacă imprimanta la care se listează este cea dorită. 

Primul şi ultimul pas implica un mod eficient de comunicare (cu clientul dacă lucraţi într-un 
service, colegul dacă lucraţi într-o firmă în care aveţi rol de întreţinere). Cereţi clientului cât 
mai multe detalii referitoare la problema de rezolvat. 

Pasul al cincilea constă în evaluarea problemei şi punerea în aplicare a soluţiei. Cercetare 
soluţiilor posibile se poate face cu ajutorul: experienţa în rezolvarea problemelor, alţi 
tehnicieni, căutarea pe internet , informaţii din grupuri de lucru din Internet, întrebările 
frecvente de pe site-ul producătorului, manualele calculatorului, forumuri on-line, site-uri 
tehnice. Încercaţi soluţiile în ordinea  priorităţii. Încercaţi, mai întâi, soluţiile uşoare. După o 
încercare nereuşită anulaţi modificările pe care le-aţi făcut. Modificările inutile ar putea 
complica găsirea soluţiei. 

Încheie cu clientul. Discutaţi soluţia cu clientul. Asiguraţi-vă că clientul confirmă că 
problema a fost rezolvată. Documentaţi procesul: descrierea problemei (ex. ventilator 
sursă gripat), soluţia (ex. înlocuit ventilator sursă), componentele folosite (ex. ventilator 
nou), timpul petrecut în rezolvarea problemei (ex. 10 min) 

 Sugestii metodologice 

UNDE?  Conţinutul poate fi predat în laboratorul de informatică  

CUM?   

Se recomandă utilizarea calculatoarelor pentru activităţile de fixare a noilor cunoştinţe. 

Clasa poate fi organizată frontal sau pe grupe de 3-4 elevi. 

Ca materiale suport se pot folosi: întrebări deschise şi închise, coli de hârtie pentru 
scrierea datelor 

O prezentare multimedia care să cuprindă  noţiunile:  

o Paşii procesului de depanare 

Activităţi interactive, de genul următor: 

a. Activităţi de tip rebus cu noţiunile învăţate 

b. Joc de rol client – tehnician service folosind cele doua tipuri de întrebări 
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c. Sarcini pentru folosirea programelor EventViwer, Problem Reports and 
Solutions, Dr. Watson, Msconfig, sistem Information, process explorer, 
CClener 

Ca materiale de evaluare se pot folosi: 

o Probe orale, practice şi scris 
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Tema 4. Întreţinerea sistemelor informatice  

Fişa suport 4.1 Întreţinerea calculatoarelor portabile şi desktop 

Acest material vizează competenţa / rezultat al învăţării :” Realizează mentenanţa 
hardware a sistemelor de calcul desktop şi laptop utilizând instrumente adecvate, conform 
specificaţiilor” 

Întreţinerea unui calculator (portabil sau desktop) însemnă în primul rând evitarea şocurilor 
mecanice. În acest scop se pot folosi o geantă de transport atunci când luăm calculatorul 
portabil în diverse călătorii. În cazul calculatoarelor desktop se recomandă transportarea 
lor în cutia furnizată la cumpărare. Se recomandă să nu se folosească calculatorul portabil 
în timpul deplasării pe teren accidentat. Este indicat ca în cazul unei astfel de deplasări 
calculatorul portabil să fie închis, sau setat pe un mod de aşteptare. Nu obturaţi locaşurile 
de aerisire, când lucraţi. Încercaţi să aşezaţi laptopul pe o suprafaţă plană, pentru o mai 
bună aerisire. Se recomandă să nu transportaţi sau să ridicaţi calculatorul portabil ţinându-
l doar de ecran. Nu folosiţi laptopul în condiţii vitrege. După transport, când există diferenţe 
de temperatură aşteptaţi câteva minute până la punerea în funcţiune. Pentru a nu pierde 
date în timp ce lucraţi la un calculator portabil nu utilizaţi, respectiv nu activaţi dispozitive 
ce pot întrerupe funcţionarea sistemului. Salvaţi datele în mod suplimentar pe un CD sau 
DVD sau alt dispozitiv de stocare. Pentru protecţia datelor, în timp ce navigaţi pe internet 
sau folosiţi dispozitive externe folosiţi o soluţie de securitate (o suita de programe ce 
cuprinde antivirus, antispyware, firewall, etc.) pentru verificarea integrităţii acestora. 

Înainte de apleca la drum încărcaţi bateria. 

La calculatoarele desktop nu aşezaţi unitatea centrală în locuri ce nu permit ventilaţia. 

O atenţie deosebită trebuie acordată ecranului. În acest sens reglaţi luminozitatea pentru a 
avea cea mai bună vizibilitate. La birou, în cazul calculatorului portabil, dacă situaţia v-o 
permite, folosiţi un monitor extern.  Dacă nu folosiţi un monitor extern programaţi pauzele 
pentru oprirea monitorului la nivelul cel mai scurt convenabil. Citiţi cu atenţie manualul de 
utilizare al calculatorului portabil referitor la folosirea modului de economisire a energie şi a 
setărilor referitoare la ecran. 

Curăţarea carcasei calculatorului portabil se face cu ajutorul unei cârpe moi, înmuiată în 
apă curată sau soluţie de apă şi detergent slab. Nu folosiţi cârpa prea umedă, pentru a nu 
pătrunde apă în carcasa aparatului. Dacă nu dispuneţi de cârpe sau nu ştiţi dacă 
detergentul este slab, se pot folosi şerveţele speciale  şi soluţie (vezi figura 1.20). Nu se 
recomandă folosirea soluţiilor abrazive, acestea ar putea distruge ecranul. Soluţiile nu se 
aplică direct pe ecran. Acestea se aplică pe cârpă sau şerveţel şi apoi se şterge ecranul. 

Nu folosiţi pentru materiale care se încarcă electrostatic. 

Pentru a proteja calculatorul, instalaţi sau folosiţi o sursă de protecţie, dacă nu o aveţi deja 
instalată. Verificaţi la sursa de curent neîntreruptibil (UPS) dacă are baterii adecvate. Dacă 
timpul de menţinere fără curent a scăzut considerabil înlocuiţi bateria sau bateriile. 
Menţineţi locul în care este aşezat UPS curat. Verificaţi cablurile conectate la UPS pentru 
a evita problemele de conectivitate. 
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 Sugestii metodologice 

UNDE?  Conţinutul poate fi predat în laboratorul de informatică sau laborator tehnologic 

CUM?   

Se recomandă utilizarea calculatoarelor pentru activităţile de fixare a noilor cunoştinţe. 

Clasa poate fi organizată frontal sau pe grupe de 3-4 elevi. 

Ca materiale suport se pot folosi: 

O prezentare multimedia care să cuprindă  noţiunile:  

o Elemente de întreţinere a calculatoarelor portabile şi desktop 

Activităţi interactive, de genul următor: 

a. Aplicarea noţiunilor învăţate 

b. Prezentarea in mod concurenţial a propriilor opinii referitoare la curatarea 
calculatorului personal 

Ca materiale de evaluare se pot folosi: 

o Probe practice şi scrise 
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Fişa suport 4.2 Întreţinerea altor dispozitive portabile  

Acest material vizează competenţa / rezultat al învăţării: ”Realizează mentenanţa 
hardware a sistemelor de calcul desktop şi laptop utilizând instrumente adecvate, conform 
specificaţiilor” 

Întreţinerea unui dispozitiv portabil (palmtop, telefon mobil, aparat foto) însemnă în primul 
rând evitarea şocurilor mecanice. În acest scop se pot folosi o geantă de transport atunci 
când luăm dispozitivul în diverse călătorii. Vezi câteva exemple în figura 4.2.1 

  

a) Husă aparat foto    b) Toc telefon mobil  c) Geantă laptop 
Figura 4.2.1 Exemple de posibilităţi de transport ale dispozitivelor portabile 

Asiguraţi dispozitivul în interiorul husei sau genţii, dacă aceasta este mai mare, pentru o 
bună protecţie. 

O atenţie deosebită trebuie acordată ecranului dispozitivului portabil. În acest sens reglaţi 
luminozitatea pentru a avea cea mai bună vizibilitate, dacă dispozitivul o permite. Citiţi cu 
atenţie manualul de utilizare al calculatorului portabil referitor la folosirea modului de 
economisire a energie şi a setărilor referitoare la ecran. 

Curăţarea dispozitivului portabil se face cu ajutorul unei cârpe moi, înmuiată în apă curată 
sau cu apă şi detergent slab. Se recomandă să nu folosiţi cârpa prea umedă, pentru a nu 
pătrunde apă în carcasa aparatului. Dacă nu dispuneţi de cârpe sau nu ştiţi dacă 
detergentul este slab, se pot folosi şerveţele speciale  şi soluţie (vezi figura 1.1.20). Nu se 
recomandă folosirea soluţiilor abrazive, acestea ar putea distruge ecranul. Soluţiile nu se 
aplică direct pe ecran. Acestea se aplică pe cârpă sau şerveţel şi apoi se şterge ecranul. 

Folosiţi capacul de protecţie al aparatului foto, dacă are, pentru protejarea obiectivului. 
Când cuplaţi sau decuplaţi un aparat foto la USB e bine să fie oprit. Folosiţi doar tipurile de 
carduri recomandate de producător. Nu curăţaţi senzorul aparatului foto dacă nu e cazul 
(ex.: vedeţi puncte de praf pe imagine7). Curăţarea senzorului depinde de mediul în care 
efectuaţi pozele sau de cate ori schimbaţi obiectivele. 

Nu decuplaţi bateria telefonului mobil decât dacă doriţi să o schimbaţi. În marea majoritate 
a cazurilor, se folosesc cleme de plastic care în timp se slăbesc şi pot determina 
întreruperea alimentării telefonului. 

Update-rile firmware pentru aceste dispozitive sunt recomandate a fi făcute de către 
servisurile specializate, deoarece cablurile furnizate cu aparatele (foto, mobile sau 
palmtopuri) nu sunt întotdeauna dedicate şi acestui scop. 
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Citiţi cu atenţie manualul de instrucţiuni privind utilizarea aparatului. Operarea în 
necunoştinţă de cauză poate determina blocarea aparatului (sunt comenzi care pot 
necesita timp pentru execuţie). Nu formataţi cardurile de memorie dacă nu e strict 
necesar; dacă informaţiile (fotografiile) nu se salvează integral pe card atunci se 
recomandă formatarea. Dar de asemenea poate fi suficient o simplă ştergere a 
informaţiilor (pozelor) pentru a pregăti o noua sesiune de folosire (fotografiere). 

Interesaţi-vă înainte de a cumpăra aparatul unde sunt servisurile pentru operaţii în 
garanţie. 

În caz de ştergere accidentală a informaţiilor (pozelor) se pot folosi programe de 
recuperare.  

O atenţie deosebită trebuie acordată video-proiectoarelor, deşi nu sunt întotdeauna 
echipamente portabile, tindem să le luăm cu noi în diverse călătorii. Atenţia trebuie să o 
acordăm mai ales la oprirea echipamentelor de acest gen. În marea majoritatea a cazurilor 
procesul de oprire poate dura de la 1 la 5 minute, timp  necesar răcirii lămpii proiectorului. 
Dacă video-proiector trebuie transportat folosiţi cutia originală, dacă nu este prea 
voluminoasă sau procuraţii o husă.   

Înainte de a pleca la drum încărcaţi bateria. 

 Sugestii metodologice 

UNDE?  Conţinutul poate fi predat în laboratorul de informatică sau laborator tehnologic 

CUM?  Se recomandă utilizarea calculatoarelor pentru activităţile de fixare a noilor 
cunoştinţe. 

Clasa poate fi organizată frontal sau pe grupe de 3-4 elevi. 

Ca materiale suport se pot folosi: 

O prezentare multimedia care să cuprindă  noţiunile:  

o Întreţinerea dispozitivelor portabile. 

Activităţi interactive, de genul următor: 

a. Joc de rol client- vânzător 

b. Aplicarea noţiunilor învăţate 

c. Completarea unei harţi de tip pânza de păianjen cu referire la întreţinerea 
telefonului inteligent 

d. Prezentarea in mod concurenţial a propriilor opinii referitoare la curatarea 
unui palmtop 
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Ca materiale de evaluare se pot folosi: 

o Probe practice şi scrise 
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Tema 5. Mentenanţa unităţii centrale  

Fişa suport 5.1 Operaţiuni de curăţare a procesorului şi a plăcii de bază  

Acest material vizează competenţa / rezultat al învăţării :” Realizează mentenanţa 
hardware a sistemelor de calcul desktop şi laptop utilizând instrumente adecvate, conform 
specificaţiilor” 

Procesorul este un circuit integrat care include un număr foarte mare de elemente de 
circuit electronic clasic - tranzistori. El lucrează în strânsă colaborare cu placa de bază, pe 
care este montat într-un soclu (sau slot). În funcţie de tipul soclului (sau slotului), o placă 
de bază poate suporta numai anumite tipuri de procesoare. 

        
                                     a)                                                                  b) 

Figura 5.1.1 Procesoare 

Daca până acum o caracteristică foarte importanta era frecventa, acum patru caracteristici 
sunt deopotrivă de importante: numărul de nuclee, frecvenţa acestora, frecvenţa 
magistralei sistemului (FSB) şi cantitatea de memorie cache. 

Asiguraţi-vă cu brăţara antistatică când umblaţi cu procesorul 

În figura 5.1.1 sunt afişate 2 procesoare, observaţi diferenţele privind mărimea contactului 
între procesor şi radiator în imaginea (a) de aproximativ 1 cm2 iar în figura (b) de aproape 
3 cm2.  

 Nu atingeţi cu mâna pini sau contactele procesorului 

Componenta termică 

Exemple: vaselina siliconică (figura 5.1.1 b) sau pasta termoconductoare8 (figura 5.1.1a) 
bazata pe nitrat de argint sau particule foarte fine de oxid de aluminiu si nitrit de brom. 

Atenţie ! Nu aplicaţi în exces componenta termică; întindeţi uniform pasta conductoare 
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    a)     b) 

Figura 5.1.2 Folosirea brăţării antistatice la o curăţare periodică 

          
a)      b) 

Figura 5.1.3 Soclu procesor cu impurităţi  

Placa de bază 

Când curăţaţi placa de bază, aveţi grijă după ce aţi înlăturat procesorul din soclu, din 
pensula pot să cadă peri (figura 5.1.3 b) sau din greşeală puteţi scăpa o scamă (figura 
5.1.3 a) După cum observaţi sunt destul de greu vizibile astfel de impurităţi şi pot 
împiedica contactul între procesor şi soclu.  

Se recomandă înlocuirea bateriei de BIOS dacă după o perioadă îndelungată de utilizare a 
calculatorului nu mai rămân setările salvate în BIOS. Scoaterea bateriei de pe placa de 
bază se face uşor cu ajutorul unei şurubelniţe se apasă pe clema de fixare (figura 5.1.4) 

 
Figura 5.1.4 Scoaterea bateriei 
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În caz de uitare a parolei de BIOS acesta se poate reseta. Pentru a vedea cum consultaţi 
manualul plăcii de bază. De multe ori acest lucru este indicat pe placa de bază ca în figura 
5.1.5 

         
a) cu dipswitch     b) cu jumper 

Figura 5.1.5 Resetare BIOS 

 

 Sugestii metodologice 

UNDE?  Conţinutul poate fi predat în laboratorul de informatică sau laborator tehnologic 

CUM?  Se recomandă utilizarea calculatoarelor pentru activităţile de fixare a noilor 
cunoştinţe. 

Clasa poate fi organizată frontal sau pe grupe de 3-4 elevi. 

Ca materiale suport se pot folosi: 

O prezentare multimedia care să cuprindă  noţiunile:  

o Operaţiuni de curăţare a plăcii de baza si a procesorului. 

Activităţi interactive, de genul următor: 

a. Aplicarea noţiunilor învăţate 

Ca materiale de evaluare se pot folosi: 

o Probe practice şi scrise 
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Fişa suport 5.2 Operaţiuni de curăţare a dispozitivelor din interiorul unităţii 
centrale  

Acest material vizează competenţa / rezultat al învăţării :” Realizează mentenanţa 
hardware a sistemelor de calcul desktop şi laptop utilizând instrumente adecvate, conform 
specificaţiilor” 

Memoria RAM  

Se curăţă de praf cu ajutorul unei pensule sau cu un tampon înmuiat în alcool izopropilic. 
Se verifică dacă acestea sunt aşezate corect în soclurile lor. 

Unităţi interne: harddisk-ul 

 
 Figura 5.2.1 Harddisk 

La fel ca pe ventilatoare pe unităţile de tip harddisck se poate acumula, în timp, praf (figura 
5.2.1). Acesta dăunează unităţii pentru că determină încălzirea acesteia. Pentru curăţare 
se decuplează cupla de alimentare, cupla de date, se deşurubează şuruburile de fixare, se 
scoate din locaşul intern şi se curăţa extern cu o pensulă. 

Dacă unitatea de harddisk trebuie transportată, atunci aceasta se face în cutii (figura 
1.1.28) sau pungi speciale (figura 1.1.29)  . 

Plăci adaptoare: video, sunet, reţea, etc. 

Se curăţă de praf cu ajutorul unei pensule. Se verifică dacă acestea sunt bine prinse în 
carcasă, respectiv cuplate cu soclul din placa de bază. Plăcile adaptoare, memoria, placa 
de bază pot fi transportate în pungi antistatice (figura 1.1.30). La mânuirea lor folosiţi 
brăţara antistatică (figura 1.1.25). 

Radiatoare 

Curăţarea radiatoarelor se face cu aer comprimat sau prin spălare şi uscare. Suprafaţa 
care va prelua căldura de la procesor se va şterge ulterior cu şerveţel înmuiat în alcool 
izopropilic. Această parte nu se va mai atinge cu mâna pentru a nu lăsa urme de grăsime 
(figura 5.2.2 c). 
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                      a)                                    b)    c) 

Figura 5.2.2 Curăţarea ansamblului ventilator – radiator 

Ventilatoare 

Pentru curăţarea lor este bine ca aceste să se desfacă din sursa de alimentare, carcasă 
procesor sau procesor video. De regulă sunt asigurate în 4 şuruburi. Atenţie la desfacere 
s-ar putea să găsiţi şi sisteme antivibraţie (şuruburi speciale sau coliere din cauciuc sau 
plastic). Curăţaţi de praf paletele ventilatoarelor, pentru că acesta îl vor face să 
funcţioneze din ce în ce mai greu. Pentru această operaţie puteţi folosi o pensulă (figura 
5.1.7 a). Dacă ventilatorul este înţepenit sau se mişcă greu sau are joc radial se 
recomandă înlocuirea lui cu unul nou.  

 Se recomandă verificarea periodică a ventilatoarelor 

Sursa de alimentare  

Observaţi ventilatorul sursei, dacă este încărcat de praf, curăţaţi-l (vezi figura 5.2.3) 

                
Figura 5.2.3 Ventilator al sursei îmbibat de praf     Figura 5.2.4 Ventilator de carcasă    

Carcasa 

Poate prezenta ventilatoare în spate pentru o mai bună aerisire, respectiv un filtru pentru 
ventilatorul procesorului. Nu lăsaţi ca filtru să se îmbâcsească precum cel din figura 5.2.4 
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Figura 5.2.5 Filtru ventilator procesor îmbâcsit      Figura 5.2.6 Praf în interiorul carcasei 

Este importantă şi curăţarea carcasei pentru că după cum observaţi în figura 5.2.6, se 
strânge praf şi în interiorul acesteia. 

De regula carcasa, în timpul transportului, poate fi asigurată într-o cutie de carton pe care 
puteţi să o deschideţi uşor cu o foarfecă (figura 1.1.22) sau un cuter, dacă a fost în 
prealabil sigilată (sau calculatorul este nou).  

Cabluri de interconectare 

Sursa de alimentare este cuplata la reţeaua electrică prin intermediul cablului de 
alimentare. Când cuplaţi sau decuplaţi cablu de alimentare cu o mână prindeţi de conector 
şi cu alta va sprijiniţi pe carcasă/priză  

Nu trageţi de cabluri 

Decuplaţi ştecherul de alimentare de la priza de alimentare ţinând cu o mână de ştecher şi 
cu cealaltă de priză şi apoi ştecherul de alimentare din sursa în mod similar 

Proceduri de curăţare pentru curăţarea desktop-urilor 

Întreţinere hardware: 

Asiguraţi-vă că partea hardware operează corespunzător:  

§ Verificaţi starea componentelor (stare condensatori – să nu fie umflaţi, crăpaţi sau 
lipicioşi or aspect de ruginit, conectori – bine cuplaţi, funcţionarea ventilatoarelor 
de răcire: din sursa de alimentare, al procesorului, de pe placa video, de pe 
carcasa dacă e cazul). 

§ Reparaţi sau înlocuiţi componentele uzate (ventilatoare zgomotoase). 

§ Păstraţi componentele curate (Îndepărtaţi praful de pe ventilatoare, din sursa de 
alimentare, de pe componentele din interiorul calculatorului; curăţaţi mouse-ul şi 
tastatura).  

La curăţarea prafului (o dată pe an după caz) se recomandă îndepărtarea plăcii de bază. 
Aceasta poate fi asigurată în carcasă prin două sau mai multe şuruburi. La diverse modele 
pe lângă şuruburi (cu sau fără distanţiere metalice) se folosesc distanţiere din plastic. 
Neprinderea tuturor şuruburilor sau distanţierelor pot duce la jocul plăcii de bază în 
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locaşuri, imposibilitatea prinderii corecte a plăcilor adaptoare, distrugerea plăcii de bază şi 
a plăcilor de extensie, sau probleme de contact.  

Cablurile nefolosite pot fi asigurate cu ajutorul bridelor de plastic.  

Unitatea optică 

Dacă unitatea optică nu este folosită un timp se poate recurge la un disc de curăţare ca 
cel din figura 1.1.19. Verificaţi manualul tehnic al unităţii de scriere dacă nu interzice 
folosirea acestor tipuri de disk-uri. 

Unitatea floppy 

Unitatea floppy se poate controla periodic dacă nu are cumva blocată în interior o 
dischetă, dacă permite introducerea unei dischete, dacă nu are tăbliţa protectoare a 
dischetei blocată în interior, dacă nu are alte corpuri străine. Verificare se face prin 
demontarea unităţii şi a capacului protector (vezi figura 4.1.12). 

 
Figura 5.2.7 Unitate de dischetă la care a fost desfăcut capacul protector 

Discurile optice care dintr-un motiv sau altul le-am murdărit se curăţă radial, pentru a 
asigura o cât mai mică zgâriere a discului. 

 Sugestii metodologice 

UNDE?  Conţinutul poate fi predat în laboratorul de informatică sau laborator tehnologic 

CUM?  Se recomandă utilizarea calculatoarelor pentru activităţile de fixare a noilor 
cunoştinţe. 

Clasa poate fi organizată frontal sau pe grupe de 3-4 elevi. 
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Ca materiale suport se pot folosi: 

Activităţi interactive, de genul următor: 

a. Aplicarea noţiunilor învăţate pe grupe: curatarea dispozitivelor din interiorul 
unitatii centrale 

b. Inventarul dispozitivelor din interiorul unitatii centrale 

Ca materiale de evaluare se pot folosi: 

o Probe practice şi scrise 
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Tema 6. Mentenanţa dispozitivelor periferice  

Fişa suport 6.1 Întreţinerea monitorului, tastaturii şi a mousului 

Acest material vizează competenţa / rezultat al învăţării :” Realizează mentenanţa 
hardware a sistemelor de calcul desktop şi laptop utilizând instrumente adecvate, conform 
specificaţiilor” 

Monitorul se curăţă cu o cârpă umezită în soluţie de apă şi detergent. Dacă soluţia nu este 
la îndemână se poate folosi şerveţele speciale ce au fost în prealabil stropite cu soluţie 
specială. 

Dacă nu este folosit o perioadă îndelungată de timp se poate folosi o husă antistatică9 

La modelele LCD cablu de alimentare poate să cadă dacă nu este bine fixat. La modele 
CRT pot fi frecvente cazurile de contact imperfect similare cu cele din figura 3.2.2 b), 
atunci când utilizatorul schimbă poziţia monitorului pe masa de lucru şi cablu nu este bine 
fixat. 

În lucru de zi cu zi folosim tastatura şi mouse-ul. Acestea trebuie curăţate periodic pentru 
că adună foarte uşor praf. 

 
Figura 6.1.1 Mouse optic – locurile unde se acumulează mizeria 

Mouse-ul se poate curăţa cu o cârpă umezită în soluţie de curăţat şi apoi ştergeţi zona 
murdară. Dacă vă tremură cursorul pe ecran înseamnă că a cumulat scamă în zona 
senzorului optic. Îndepărtaţi această scamă cu un beţişor de urechi. 

Tastatura se poate murdări în multe feluri (mâncăm deasupra ei, o folosim cu mâinile 
murdare, etc.) 

 
Figura 6.1.2 Curăţarea tastaturii cu un beţigaş special 
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Dacă ajunge mizerie sub taste se recomandă scuturarea tastaturi. Dacă se murdăresc 
butoanele acestea se pot curăţa cu ajutorul unei cârpe înmuiată în soluţie slabă (apă cu 
detergent) sau cu soluţii precum cea din figura 1.1.21. Dacă marginile tastelor sunt 
murdare atunci acestea se pot curăţa cu ajutorul unui beţişor special ca în figura 6.1.2. 
Scoaterea tastelor poate duce la distrugerea clemelor de fixare. 

Dacă scăpaţi tastatura cu fir de pe birou este posibil ca firul acesteia să se smulgă din 
conexiunea lui – tastatura ar deveni inutilizabila. Desfaceţi cu grijă tastatura şi reconectaţi 
cablul (figura 6.1.3) 

      
Figura 6.1.3 Recuperarea tastaturii defecte  

Dacă tastatura nu este folosită o perioadă îndelungată de timp se poate folosi o husă 
antistatică pentru protecţia la praf 

La dispozitivele fără fir de tip tastatura/mouse verificaţi bateriile. Aceste se pot descărca şi 
pot duce la nefuncţionarea tastaturii sau mousului.  

 

 Sugestii metodologice 

UNDE?  Conţinutul poate fi predat în laboratorul de informatică sau laborator tehnologic 

CUM?   

Se recomandă utilizarea calculatoarelor pentru activităţile de fixare a noilor cunoştinţe. 

Clasa poate fi organizată frontal sau pe grupe de 3-4 elevi. 

Ca materiale suport se pot folosi: 

O prezentare multimedia care să cuprindă  noţiunile:  

o Întreţinerea monitorului, tastaturii şi a mousului 

Activităţi interactive, de genul următor: 

a. Aplicarea noţiunilor învăţate 
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Ca materiale de evaluare se pot folosi: 

o Probe practice şi scrise 
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Fişa suport 6.2 Întreţinerea imprimantelor şi a scanerului 

Acest material vizează competenţa / rezultat al învăţării :” Realizează mentenanţa 
hardware a sistemelor de calcul desktop şi laptop utilizând instrumente adecvate, conform 
specificaţiilor” 

Imprimantele au multe componente mobile şi necesită un nivel mai ridicat de întreţinere 
fata de alte dispozitive electronice. 

ATENŢIE: Aveţi grijă să scoateţi imprimanta din priza înainte de a începe orice tip de 
întreţinere.  

Modalităţii de întreţinere a unei imprimante: 

Ø Folosiţi programele de monitorizare si de diagnosticare de la producător. 

 

       
a)     b) 

Figura 6.2.1 Program de monitorizare al cartuşelor 

Programe de monitorizare a imprimantei (figura 6.2.1) poate arăta starea curentă a 
cartuşului. Când acest program vă semnalizează o problemă cu cartuşul verificaţi nivelul 
său de cerneală (dacă este transparent) sau schimbaţi-l cu unul nou. 

Ø Imprimantele matriceale au suprafeţe rotative ce ar trebui curăţate cu o cârpa 
umedă. 

Ø Mecanismul de manevrare a hârtiei pentru imprimante si scannere poate colecta 
particule de hârtie în timp. Curăţaţi zona respectivă cu o cârpă umedă sau cu 
aspiratorul de calculator. 

Ø Curăţaţi imprimanta laser cu un aspirator special (nu cu cel folosit acasă) daca 
scapă toner. Deconectaţi imprimanta laser, înainte de curăţare din cauza tensiunilor 
mari. 

Hârtia de imprimată şi cerneala 

Ø Tipul corect de hârtie ajută imprimanta să funcţioneze mai bine; de regulă se 
foloseşte hârtia de copiator; dacă folosiţi alt tip de hârtie asiguraţi-vă că imprimanta 
poate tipări de aceasta setând-o în mod corespunzător. 

Ø Tipurile de hârtie disponibile pot fi folosite în imprimantele cu cerneală şi laser. 
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Ø Unele tipuri de hârtie, în special hârtia fotografică şi foliile transparente, au marcate 
faţa imprimabilă cu o săgeată pe ambalaj. 

Ø Producătorul va recomanda marca şi tipul de cerneală ce pot fi utilizate.  

Sunt imprimante care pot folosi mai multe tipuri de cartuşe (cartuşe cu capacităţi diferite 
şi/sau funcţionalităţi diferite). Alegeţi-le pe cele mai convenabile. 

Ø Dacă aţi greşit tipul de cerneală utilizat, imprimanta ar putea să nu funcţioneze sau 
calitatea imprimării poate fi redusă. 

Ø Ar trebui sa evitaţi reumplerea cartuşului pentru ca acesta poate sa curgă  

În timpul funcţionării imprimantele cu jet de cerneală pot genera listări neclare10, listări cu 
linii orizontale, culori nepotrivite. Daca o imprimantă cu jet nu este utilizată pentru o 
perioadă mai mare de 10 zile se poate întâmpla ca cartuşul sau cartuşele să nu mai 
listeze. La cartuşele cu cap incorporat, dacă imprimanta nu listează se poate ca să nu se fi 
dezlipit complet sigiliile de pe cartuşe. 

Poate va trebui sa folosiţi o imprimanta dedicata imprimării codurilor de bare. Acestea au 
probleme caracteristice precum: imprimanta nu tipăreşte decât o parte din datele trimise, 
tipăreşte codul de bare dar acesta nu poate fi citit, imprimanta semnalează diverse erori 
(de alimentare, de banda, etc.)11 

O serie de probleme pot fi generate de folosirea imprimantelor în reţea. Calculatorul la 
care este conectată imprimanta este blocat sau închis – porniţi/ reporniţi calculatorul. 
Imprimanta este închisă – porniţi imprimanta. 

Suprafaţa scanner-ului trebuie să fie păstrata curata. Dacă sticla se murdăreşte, verificaţi 
manualul de utilizare oferit de producător pentru recomandările privind curăţarea. 

Pentru a preveni lichidul să se scurgă în carcasa scanner-ului, nu pulverizaţi soluţie de 
geamuri direct pe echipament. Umeziţi o cârpa cu soluţie de curăţat si apoi aplicaţi uşor pe 
sticlă.  

Dacă interiorul sticlei devine murdar, verificaţi manualul pentru instrucţiuni despre cum să 
deschideţi unitatea şi să scoateţi geamul din scanner. 

Daca este posibil, curăţaţi meticulos ambele părţi ale geamului 

Atunci când nu folosiţi scanner-ul, ţineţi capacul închis.  

Nu aşezaţi nimic greu pe scanner deoarece puteţi avaria carcasa sau componentele 
interne. 

În cazul scanner-ului de mână, puneţi-l într-un loc sigur.  

Dacă dispozitivul nu este folosit o perioadă îndelungată de timp se poate folosi o husă 
antistatică pentru protecţia la praf 

 Sugestii metodologice 



55 
 

UNDE?  Conţinutul poate fi predat în laboratorul de informatică sau laborator tehnologic 

CUM?  Se recomandă utilizarea calculatoarelor pentru activităţile de fixare a noilor 
cunoştinţe. 

Clasa poate fi organizată frontal sau pe grupe de 3-4 elevi. 

Ca materiale suport se pot folosi: 

O prezentare multimedia care să cuprindă  noţiunile:  

o Întreţinerea imprimantelor şi a scanerului 

Demonstraţia practică  

o Schimbarea ribonului, cartuşului la o imprimanta cu jet, respectiv una cu 
laser 

Activităţi interactive, de genul următor: 

1. Căutarea pe internet a consumabilelor pentru un anumit model de 
imprimanta; căutarea cartuşelor originale de capacitate mai mare (vezi cele 
de la HP); căutarea cartuşelor de tip pachet (HP şi Canon) 

2. Aplicarea noţiunilor învăţate 

Ca materiale de evaluare se pot folosi: 

o Probe practice şi scrise 
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Tema 7 Mentenanţa software a sistemelor desktop şi laptop  
Întreţinerea software este definită în standardul IEEE 1219:1998 ca modificarea a 
produsului software, după livrare clientului, pentru a corecta erorile, a îmbunătăţi 
performanţele sau atributele sau pentru a se adapta unui mediu în schimbare. Întreţinerea 
este necesară pentru a satisface necesităţile clientului. 
Standardul internaţional ISO/IEC 14764:200612 defineşte următoarele categorii de 
întreţinere: 

• Întreţinerea corectivă: ce constă în modificarea unui produs software pentru a 
corecta problemele apărute  

• Întreţinerea adaptivă: ce constă în modificarea unui produs software pentru a fi 
utilizat într-un mediu în schimbare 

• Întreţinerea perfectivă: ce constă în modificarea unui produs software pentru a 
îmbunarăţi performanţele şi a uşura întreţinerea 

• Întreţinere preventivă: ce constă în modificarea unui produs software ce a fost livrat 
clientului pentru a detecta şi corecta erorile incipiente înainte de a se transforma în 
erori critice 

Fişa suport 7.1 Actualizarea programelor 

Acest material vizează competenţa / rezultat al învăţării : „Realizează mentenanţa 
software a sistemelor de calcul desktop şi laptop utilizând programe adecvate, conform 
specificaţiilor” 

Actualizaţi periodic sistemul de operare. Actualizaţi zilnic programul antivirus. Actualizaţi la 
nevoie programele dedicate dispozitivelor (driverele). Actualizarea se poate face in mai 
multe feluri: automat (direct din internet), manual (dintr-un director - local sau din reţea) 
sau programat prin programarea actualizărilor. 

Pentru ca Windows să instaleze actualizările importante pe măsură ce acestea devin 
disponibile, activaţi actualizarea automată. Actualizările importante furnizează beneficii 
semnificative, cum ar fi securitatea şi fiabilitatea îmbunătăţite. Atât in Windows Xp cât şi în 
Vista actualizările se pot referi atât la sistemul de operare (figura 7.1.1 a, la Windows XP şi 
figura 7.1.1 c la Windows Vista) cât şi la alte aplicaţii furnizate de Microsoft (figura 7.1.1 b, 
la Windows XP). 

   
a)    b)   c)  

Figura 7.1.1 Opţiuni de actualizare 

După actualizarea sistemului de operare se poate trece la actualizarea antivirusului13 
(figura 7.1.2). 
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Figura 7.1.2 Procesul de actualizare al unui antivirus 

Programele antivirus contribuie la protejarea computerelor împotriva viruşilor, viermilor, 
cailor troieni precum şi a altor "invadatori" care pot ataca un computer. Viruşii, viermii şi 
ceilalţi asemenea lor se dedau deseori la acţiuni răuvoitoare, cum ar fi ştergerea de fişiere, 
accesarea de date personale sau utilizarea computerului pentru a ataca alte computere. 

Se poate preveni "îmbolnăvirea" unui computer prin instalarea unui program antivirus. 
Deseori nu este suficient doar instalarea programului antivirus. Pentru eficienţa protecţiei 
se recomandă actualizarea regulată a programului antivirus. Executaţi procesul de 
actualizare până când antivirusul raportează că numai sunt actualizări disponibile 

Antivirusul nu ar trebui să lipsească de pe calculatorul nici unui utilizator conectat la 
Internet.  

 

 

Figura 7.1.3 Finalizarea procesului de actualizare 

Actualizarea aplicaţilor de orice fel se poate face automat prin activarea butonului de 
„Update” aflat de regulă  într-un meniul de ajutor  (Help) sau într-o fereastră despre 
(About). Actualizarea manuală se face prin navigarea la pagina producătorului şi 
descărcarea ultimei versiuni disponibile, dacă e cazul. După descărcare face-ţi o copie de 
siguranţă a vechii aplicaţii si a datelor pe un suport extern şi apoi instalaţi actualizarea. 

 

 Sugestii metodologice 

UNDE?  Conţinutul poate fi predat în laboratorul de informatică sau laborator tehnologic 

CUM?   
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Se recomandă utilizarea calculatoarelor pentru activităţile de fixare a noilor cunoştinţe. 

Clasa poate fi organizată frontal sau pe grupe de 3-4 elevi. 

Ca materiale suport se pot folosi: sistemul de operare Windows XP preinstalat, un 
antivirus, un browser neactualizat  

O prezentare multimedia care să cuprindă  noţiunile:  

o Actualizarea automata a sistemului de operare 

o Actualizarea driverelor 

Activităţi interactive, de genul următor: 

1. elevii execută comenzi dintr-o fisa de lucru ce cuprinde paşii privind 
actualizarea manuală a Windows XP cu  SP1 şi respectiv sp3, Net  
Framework 3.5, automat IE8 şi programat celelalte actualizări necesare 
sistemului de operare 

2. elevii execută comenzi dintr-o fisa de lucru ce cuprinde paşii privind 
actualizarea manuala a unui antivirus (dintr-un director până la o anumită 
dată), automat restul actualizărilor necesare 

3. elevii execută comenzi dintr-o fisa de lucru ce cuprinde paşii privind 
actualizarea manuala a unei aplicaţii (Browser de internet: Mozila Firefox) 

Ca materiale de evaluare se pot folosi: 

o Probe practice şi scrise 
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Fişa suport 7.2 Întreţinerea logică a harddiskului 

Acest material vizează competenţa / rezultat al învăţării : „Realizează mentenanţa 
software a sistemelor de calcul desktop şi laptop utilizând programe adecvate, conform 
specificaţiilor” 

La început, hard-disk-ul este gol, deci tot spaţiul disponibil pe el este liber. Spaţiul de pe 
disc este împărţit în aşa-numite blocuri. Începând cu instalarea sistemului de operare, pe 
disc sunt create directoare si sunt copiate fişiere. Acestea încep sa ocupe în ordine 
blocurile de spaţiu liber, la rând, astfel încât se formează o zona compacta de spaţiu 
ocupat, urmata de zona rămasa libera. 

Dar în timpul funcţionarii computerului, unele fişiere sunt modificate, si se modifică şi 
dimensiunile lor. Dacă dintr-un fişier se şterg unele date, fişierul rămâne mai mic, şi în 
spaţiul ocupat de el iniţial rămâne un loc "gol" prin eliberarea spaţiului care fusese ocupat 
de datele şterse. Acest loc "gol" este luat în evidenţă de către sistemul de fişiere, ca sa 
poată fi folosit la nevoie. Alteori, un fişier se poate mari prin adăugarea de date în el, şi 
atunci nu mai încape în spaţiul ocupat iniţial, deci va fi mutat în alta parte. Dacă este mutat 
integral în zona libera, spaţiul ocupat de el înainte de mutare rămâne iarăşi liber, tot ca un 
"gol" în interiorul zonei ocupate. 

Practic, zona ocupata ajunge sa fie alcătuita din fragmente, deci spunem ca este 
fragmentată. Uneori fişierul care s-a mărit nu este mutat, ci o parte din el rămâne pe loc, 
ocupând blocurile pe care le ocupase si înainte de a se mari, iar partea sa care este în 
plus este plasata în alt loc, la începutul zonei libere sau chiar într-un "gol" existent în zona 
de spaţiu ocupat. În acest caz, chiar fişierul spunem ca este fragmentat. 

În acest fel, cu timpul, spaţiul ocupat si spaţiul liber de pe disc ajung sa fie tot mai 
fragmentate, blocuri ocupate alternând cu blocuri libere. De asemenea, si fişierele ajung 
sa fie fragmentate, uneori un fişier mare fiind alcătuit din multe fragmente risipite pe tot 
discul, după cum s-a găsit spaţiu disponibil la plasarea (copierea sau salvarea) lui pe disc. 
Cu cât procentul de fragmentare este mai mare, cu atât sistemul de operare va lucra mai 
greu cu datele de pe disc, si mai ales cu fişierele mari. De aceea, din când în când se 
impune efectuarea operaţiei de defragmentare. 

 

Figura 7.2.1 Posibilităţile de întreţinere a discului 
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Defragmentarea constă în rearanjarea fişierelor si directoarelor pe disc, astfel încât ele sa 
nu mai fie fragmentate (deci sa ocupe un spaţiu compact pe disc), si între ele sa nu mai 
rămână blocuri goale, deci si zona de spaţiu liber sa fie compacta, continua. 

 Sugestii metodologice 

UNDE?  Conţinutul poate fi predat în laboratorul de informatică sau laborator tehnologic 

CUM?   

Se recomandă utilizarea calculatoarelor pentru activităţile de fixare a noilor cunoştinţe. 

Clasa poate fi organizată frontal sau pe grupe de 3-4 elevi. 

Ca materiale suport se pot folosi: 

O prezentare multimedia care să cuprindă  noţiunile:  

o Remedierea problemelor software apărute 

Demonstraţia practică  

o Rularea programului de scanare a discului, de defragmentare 

Activităţi interactive, de genul următor: 

1. Aplicarea noţiunilor învăţate 

2. Joc de rol client- tehnician service 

Ca materiale de evaluare se pot folosi: 

o Probe practice şi scrise 
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Fişa suport 7.3 Devirusarea 

Acest material vizează competenţa / rezultat al învăţării : „Realizează mentenanţa 
software a sistemelor de calcul desktop şi laptop utilizând programe adecvate, conform 
specificaţiilor” 

Faptul că un program se autointitulează antivirus şi se laudă că poate detecta nu ştiu câte 
zeci de mii de viruşi, nu este o garanţie a eficienţei sale. Măsurarea capacităţii de detecţie 
a viruşilor nu este un lucru la îndemâna oricui. 

Alegerea unuia programa antivirus se face luând în calcul aspecte ca: preţul, gradul de 
ocupare a resurselor, viteza de scanare, interfaţa, modulele auxiliare etc. 

Marea majoritate a programelor antivirus tind să se transforme în soluţii de securitate 
având la baza varietatea de "invadatori" care pot ataca un computer-ul şi de aceea pot să 
includă: antivirusul propriuzis, firewall, antiadware, antispyware, antiphishing, antispam, 
alte utilitare de protecţie 

Calculatoarele se pot contamina : 

 La citirea dischetelor, CD-urile, DVD-urile sau stick-urile purtătoare de viruşi, care 
provin de la un alt calculator.  

 Prin posta electronica (e-mail) a devenit esenţiala în zilele noastre pentru o 
comunicare eficienta si pentru transferul rapid de informaţii. Creatorii viruşilor de calculator 
au speculat imediat acest lucru, astfel ca răspândirea prin email a viruşilor se face mai 
simplu si mai rapid ca niciodată. 

 Politica de securitate slaba: sistem de operare neactualizat, folosirea contului cu 
drepturi depline (administrator sau cu rol de administrator) 

 Prin folosirea de programe din surse necunoscute: reţele de file sharing 
(descărcare şi instalare: ex. fişiere cu extensie dublă) 

 Prin folosirea de programelor de personalizare avansata a Windows-ului (programe 
care protejează monitorul, programe de optimizare, pachete de iconiţe, etc.), programe ce 
aduc funcţii suplimentare browserelor (toolbar-uri)  

Odată infectat un sistem cu un virus devine din ce în ce mai dificil de îndepărtat daca 
începe să corupă fişierele Windows şi are controlul asupra componentelor lui (ce sunt 
cheia operaţiilor desfăşurate). 

Recunoaşteţi un sistem infectat dacă întâlniţi unul sau mai multe din următoarele semne: 

Rularea greoaie a programelor  

Reporniri ale sistemului nejustificate 

Erori la aplicarea update-urilor sistemului de operare sau chiar a antivirusului 

Schimbarea paginii implice a browserului de internet 

Paginile de internet se încarcă mai greu decât de obicei fără să folosiţi în parelel 
alte programe care ocupa lăţimea banda de internet 
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Aplicaţiile de securitate nu mai pot fi accesate sau nu-şi mai îndeplinesc rolul 

Găsiţi fişiere cu nume ciudate în structura de directoare a sistemului de operare 

 Spaţiul liber de pe hard disk  se reduce simţitor 

 Apar pe ecran tot felul de ferestre sau sunt rulate tot felul de aplicaţii nedorite 

 Prietenii vă spun că primesc de la dumneavoastră prin e-mail tot felul de mesaje cu 
ataşamente periculoase. 

După cum am arătat mai sus, virusul poate folosi componentele sistemului pentru a se 
ascunde şi pentru a prevenii găsirea şi scoaterea de către un software antivirus. De 
asemenea unii viruşi (din ce în ce mai mulţi) pot să blocheze execuţia altor programe de 
securitate. Dacă nu puteţi instala sau rula o aplicaţie de securitate însemna ca este 
imposibila scanarea şi detectarea lor. Cea mai buna metodă de scoatere a lor este atunci 
când viruşii nu rulează, dar de cele mai multe ori pornesc o dată cu Windows-ul. O cale de 
scanare şi curăţare a unui virus(cu scopul de evita instalarea Windows-ului) este pornirea 
sistemului folosind un disc oferit de unele companii antivirus (de regula numit Rescue 
Disk). Cu ajutorul acestora se efectuează o scanare independentă de sistemul de operare 
instalat pe sistem, totul rulând de pe CD/DVD sau stick.  

O alta soluţie este scanarea hard disk-ului pe un alt calculator. Aceasta soluţie nu este la 
îndemână totdeauna pentru ca sistemul poate fi un laptop sau poate fi sigilat. 

O alta soluţie care nu întotdeauna da rezultate este scanarea on-line. Aceasta scanare va 
poate ajuta cu informaţii despre virusul care îl aveţi în sistem. După detecţia lui trebuie să 
luaţi măsuri suplimentare pentru eliminare: căutarea pe internet a programului sau setarilor 
care reduc sau acoperă vulnerabilitatea sistemului de operare sau aplicaţiilor, programe ce 
permit ştergere sau dezinfectarea. 

     
a)      b) 

                                             Figura 7.3.1 Eliminare virus 

Figura 7.3.1 arată ferestrele de informare ale unui program antivirus ce elimină un virus ce 
a infectat un program (a) şi respectiv eliminarea unui virus de sine stătător 

                        
a)                b) 
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   Figura 7.3.2 Detecţie virus 

Figura 7.3.2 arată ferestrele de informare ale unui program antivirus ce detectează un 
virus la scanare: sursa a unui virus (fişier text) (a) şi program executabil detectat la o 
simpla afişare a fişierelor.  

Nu tot timpul avem bani să investim în antiviruşi şi suntem tentaţi să instalam versiuni de 
evaluare. Ce se întâmpla dacă acestea expira şi nu mai scanează, respectiv nu mai 
detectează viruşi. Puteţi avea probleme suplimentare de genul: nu mai puteţi deschide un 
document Word. De ce ? Word-ul, înainte de a deschide documentul cere o verificare 
pentru viruşi. Antivirusul nu v-a executa sarcina de scanare si Word-ul nu mai deschide 
documentul.  

Daca virusul constă din fişiere separate acesta poate coexista ca fişier ascuns in directorul 
rădăcina al discului amovibil. Daca sistemul este in prealabil infectat nu puteţi vedea fişiere 
ascunse cu aplicaţiile native ale Windows-ului gen: Windows Explorer. Aveţi nevoie de un 
utilitar de gestiunea a fişierelor care au propriile rutine de afişare a fişierelor ascunse. 

        
   Figura 7.3.3 Exemple de fişiere de tip  virus aflate în directorul rădăcina al dispozitivelor 
amovibile 

         
   Figura 7.3.4 Exemple de fişiere de tip  virus ascuns în coşul de gunoi al stick-ului 

 Sugestii metodologice 

UNDE?  Conţinutul poate fi predat în laboratorul de informatică sau laborator tehnologic 

CUM?   

Se recomandă utilizarea calculatoarelor pentru activităţile de fixare a noilor cunoştinţe. 

Clasa poate fi organizată frontal sau pe grupe de 3-4 elevi. 

Ca materiale suport se pot folosi: 

Demonstraţia practică  

o Devirusarea unui stick 

Activităţi interactive, de genul următor: 

1. Aplicarea noţiunilor învăţate 
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Ca materiale de evaluare se pot folosi: 

o Probe practice şi scrise 
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Fişa suport 7.4 Remedierea problemelor frecvente  

Acest material vizează competenţa / rezultat al învăţării : „Realizează mentenanţa 
software a sistemelor de calcul desktop şi laptop utilizând programe adecvate, conform 
specificaţiilor” 

Exemplu de problemă ce poate să apară în Windows XP: când porniţi calculatorul vă 
apare un mesaj de eroare care vă anunţă că fişierul ntoskrnl.exe este lipsă sau a fost 
deteriorat. Pentru reuşita depanării folosiţi site-ul Microsoft14 ce vă explică rularea unor 
comenzi în sesiunea de Recovery Console pornită cu ajutorul cd-ului de instalare. Bine 
înţeles căutarea se face cu ajutorul altui calculator. 

În mod curent nu avem nevoie numai de sistemul de operare şi antivirus, mai folosim şi 
aplicaţii de la terţi cum ar fi: programe de contabilitate, programe de evidenţă a salariilor, 
programe de evidenţă a cărţilor într-o bibliotecă, baze de date cu legislaţia curentă, etc. De 
regulă când cumpăram astfel de programe este bine să ne asigurăm o perioadă de suport. 

 
   Figura 7.4.1 Eroare într-un program de la terţi 

În cazul apariţiei oricărei erori ce nu este documentată în manualul de utilizare şi instalare 
al aplicaţie precum cea din figura 7.3.5 este bine să ne asigurăm, că sistemul de operare 
este adus la zi, că avem o copie a datelor introduse şi printr-o captură de ecran ataşată 
unui e-mail trebuie anunţat imediat furnizorul sau producătorul programului respectiv. 

O altă serie de probleme ce pot să apară sunt cele legate de tipărirea documentelor. În 
mod implicit utilizatorii deţin drepturi pentru a imprima documente. Dacă nu aveţi acest 
drept cereţi acest drept administratorului reţelei. Dacă sunteţi administrator aveţi grijă ca 
grupul Everyone să aibă asociat dreptul de imprimare. 

Dacă doriţi să imprimaţi la o imprimanta de reţea ce nu este instalată local aveţi grijă ca 
userul definit pe calculator să facă parte din grupul Administrators sau PowerUsers. 

Dacă imprimarea la o imprimantă de reţea s-a întrerupt verificaţi dacă imprimanta mai are 
hârtie, cerneală în cartuşe sau tonner, dacă nu a fost oprită, setat documentul de imprimat 
pe aşteptare sau nu aveţi prioritate necesară la listare. 

Nefuncţionare unor dispozitive poate fi determinată de configurarea greşită a acestora. 
Citiţi cu atenţie manualele de instalare a dispozitivelor. Nu totdeauna actualizarea unui 
driver determină funcţionarea mai bună a dispozitivului.  

Pentru a vedea la un moment dat programele încărcate în memorie se poate folosi 
programul Task Manager. Acest program ne permite să oprim acele programe care se 
blochează la un moment dat în memorie. 
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Un prim set de instrumente de diagnosticare sunt instrumentele de testare a memoriei. 
Printre acestea putem aminti Memtest8615 (figura 7.4.2) şi Windows Memory Diagnostic 
(figura 7.4.3). Se recomandă folosirea instrumentelor de testare a memoriei atunci când 
am cumpărat memorii noi. Memoriile, de regulă, sunt printre componentele cele mai de 
încredere ale sistemului. Totuşi simptomele unei memorii defecte pot varia de la blocarea 
unei aplicaţii la închiderea completă a calculatorului sau repornirea sistemului de operare. 

 

Figura 7.4.2 Memtest86 

Dacă aţi testat deja memoria cu un utilitar de testare este bine să faceţi un al doilea test 
dar cu alt utilitar pentru a fi siguri. Utilitarului Windows Memory Diagnostic (WMD) se poate 
descărca de pe internet pentru Windows Xp şi este inclus in Vista. El face teste ale 
memoriei până când este oprit. De obicei o simplă rulare a testului ar trebui să fie 
suficientă. În Windows Vista puteţi apela acest program de diagnostic din grupul uneltelor 
de administrare din Control Panel.  

WMD este capabil să identifice modulul de memorie defect prin folosirea opţiunii “View 
errors by memory module”. Dacă totuşi programul identifică un modul defect: opriţi 
calculatorul, deconectaţi-l de la alimentare, extrageţi modulul defect, reţineţi soclul în care 
a fost, curăţaţi de praf modulul şi slotul, inseraţi din nou modulul, porniţi calculatorul şi 
reluaţi testul. Dacă WDM raportează, din nou, erori schimbaţi memoria presupusă defectă 
cu una care o ştiţi că nu este defectă şi reluaţi testul. Dacă WDM nu mai raportează erori 
înseamnă că prima memorie este defectă. Dacă WDM mai raportează erori contactaţi 
producătorul plăcii de bază. 

Dacă testul de memorie eşuează se recomandă schimbarea imediată a memoriei, chiar 
dacă nu întâmpinaţi încă probleme. 
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Figura 7.4.3 Utilitarului Microsoft Memory Diagnostic 

Un alt instrument de diagnosticare se numeşte Startup Repair. Putem folosi acest utilitar 
atunci când avem probleme cu pornirea sistemului de operare Windows Vista.  Acest 
utilitar se găseşte pe discul cu Windows Vista. Activarea lui se face prin activarea 
opţiunilor adiţionale ale ferestrei System Recovery Options. 
Utilitarul Startup Repair face mai multe test precum: o verificare a actualizărilor instalate, 
un test al discului sistem o diagnoză asupra cauzelor erorilor discului, etc 

 

Figura 7.4.4 Utilitarul Startup Repair 

 Sugestii metodologice 
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UNDE?  Conţinutul poate fi predat în laboratorul de informatică sau laborator tehnologic 

CUM?   

Se recomandă utilizarea calculatoarelor pentru activităţile de fixare a noilor cunoştinţe. 

Clasa poate fi organizată frontal sau pe grupe de 3-4 elevi. 

Ca materiale suport se pot folosi: 

Activităţi interactive, de genul următor: 

2. Aplicarea noţiunilor învăţate 

Ca materiale de evaluare se pot folosi: 

o Probe practice şi scrise 
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Fişa suport 7.5 Protecţia Datelor 

Acest material vizează competenţa / rezultat al învăţării : „Realizează mentenanţa 
software a sistemelor de calcul desktop şi laptop utilizând programe adecvate, conform 
specificaţiilor” 

Verificaţi cu clientul : data ultimului backup şi conţinutul acestuia. 

Dacă nu este creat nici un backup, creaţi unul; aveţi grijă cu ce program faceţi backup. 
Folosiţi mai întâi programul disponibil cu sistemul de operare. Testaţi mai multe programe. 
Alegeţi acel program ale cărui facilităţi vă avantajează. 

 
Figura 7.5.1 Microsoft Back-up în Windows XP 

Se recomandă salvarea datelor pe un alt mediu (alt hardisk, unitate de bandă sau dvduri) 
decât cele pe care au fost instalate. 

Pornirea utilitarului de backup în cazul sistemelor Windows se face prin alegerea opţiunii 
Backup din meniul Start. 

          
a) Ce salvăm în copiei de siguranţă  b) Selectarea fişierelor şi directoarelor 

Figura 7.5.2 Opţiunile programului Backup 

Se pot salva prin intermediul programului de backup: toate informaţiile, copii de siguranţă 
numai pentru fişiere sau numai datele sistemului (figura 7.5.2 a). Dacă se alege a doua 
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opţiune suntem invitaţi la pasul următor să alegem fişierele şi directoarele ce vor fi salvate 
(figura 7.5.2 b). Apoi se alege numele fişierului sau mediul de stocare unde se va realiza 
copia de siguranţă (figura 7.5.3 a). Şi în final recapitularea opţiunilor de bakup (figura 7.5.3 
b). Dacă la acest pas nu ne convine unul din parametri stabiliţi încă mai putem reveni şi 
modifica. Odată apăsat pe butonul Finish se porneşte crearea copiei de siguranţă (figura 
7.5.5). 

      
a) Alegerea destinaţiei   b) Recapitularea opţiunilor 

Figura 7.5.3 Paşii de încheiere a backului 

La clic pe butonul Advanced în figura 7.5.3 b se poate opta pentru tipul copiei de 
siguranţă. Dacă se alege opţiunea Normal vor fi copiate în copia de siguranţă fişierele 
selectate şi acestea vor fi marcate că au fost salvate. Pentru opţiunea Copy fişierele sunt 
salvate în copia de siguranţă dar nu sunt marcate că au fost salvate. Opţiunea Incremental 
permite salvarea fişierelor indiferent dacă acestea au fost salvate la copia de siguranţă 
anterioară sau au fost modificate de atunci. Opţiunea Diferential permite salvarea numai a 
acelor fişiere care au fost modificate de la copia anterioară de siguranţă, iar opţiunea Daily 
va salva doar fişierele modificate astăzi (figura 7.5.4) 

         
Figura 7.5.4 Tipuri de copii de siguranţa  Figura 7.5.5 Crearea efectivă 

Dacă sistemul din diverse motive nu mai poate fi folosit şi aveţi nevoie de datele salvate în 
ultima copie de siguranţă trebuie să reinstalaţi sistemul de operare şi abia apoi să refaceţi 
copia de siguranţă. Parametrii pentru linia de comandă ai programului de Microsoft 
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Backup nu permit restaurarea datelor în modul Recovery Console sau din linia de 
comandă. 

O altă opţiune a Windows XP este folosirea utilitarului System Restore. Acest utilitar poate 
fi folosit pentru a aduce calculatorul la o stare anterioară.Ca să poată fi adus la o stare 
anterioară se recomandă crearea unui punct de restaurare. În figura 7.5.6 după 
introducerea numelui punctului de restaurare se da clic pe butonul Create. 

      
  Figura 7.5.6 Crearea unui punct de restaurare    Figura 7.5.7 Stare System Restore 

După crearea punctului de restaurare se poate ieşi din aplicaţie sau se poate reveni pentru 
a vedea punctul de restaurare creat. Dacă această System restore este activ (figura 7.5.7) 
atunci puteţi observa şi alte puncte de restaurare crete la instalarea sau actualizarea 
diverselor aplicaţii. În figura 7.5.8 Se observă zilele (îngroşate în imagine) din lună în care 
au fost create puncte de restaurare. 

 
Figura 7.5.8 Puncte de restaurare 

Punctele de restaurare pot fi accesate şi în modul de siguranţă (SafeMode). 
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Integritatea datelor din  backup (verificaţi backup existent). Disponibilitatea mediului pentru 
restaurarea datelor (aveţi acces la el; chiar şi  când sistemul nu mai funcţionează ?) 

Daca nu poate fi creat backup-ul rugaţi clientul să semneze un formular prin care datele 
existente pot fi şterse 

 Sugestii metodologice 

UNDE?  Conţinutul poate fi predat în laboratorul de informatică  

CUM? Se recomandă utilizarea calculatoarelor pentru activităţile de fixare a noilor 
cunoştinţe. 

Clasa poate fi organizată frontal sau pe grupe de 3-4 elevi. 

Ca materiale suport se pot folosi: programe de back-up 

Demonstraţia:  

o Crearea unui  back-up folosind opţiunile programelor de backup 

Activităţi interactive, de genul următor: 

o Crearea şi restaurarea unei copii de siguranţă. 

 

Ca materiale de evaluare se pot folosi: 

o Probe practice şi scrise 



 

 

Tema 8 Mentenanţa reţelelor de date 

Fişa suport 8.1 Inspecţia vizuala a reţelei si a echipamentelor 

Acest material vizează competenţa / rezultat al învăţării : „Verifică funcţionalitatea 
reţelelor de date cu ajutorul instrumentelor software şi hardware specifice” 

Inspecţia vizuală a echipamentelor trebuie efectuată periodic. În funcţie de amplasarea 
lor această periodicitate a verificării poate fi mai mare sau mai mică. Aceasta 
preîntâmpină efecte ca: distrugerea cablurilor de legătură respectiv a prizelor de reţea. 

                        
Figura 8.1.1 Prize smulse din locaşurile lor Figura 8.1.2 Cablu sertizat incorect, fără  

lamela de contact 

Deplasarea echipamentelor sau meselor pe care sunt aşezate acestea fără să se ţină 
cont de aceste conexiuni ale calculatoarelor pot determina smulgerea prizelor din pereţi 
(figura 8.1.1), deteriorarea cablurilor când acestea sunt trase fără să fi fost asigurate cu 
manşoane de protecţie: ruperea clemei de siguranţa, desprinderea izolaţie din clema de 
strângere (figura 8.1.2) 

Dacă trebuie să înlocuiţi vreun cablu UTP fiţi atenţi la ce tip de cablu vă cumpăraţi 
pentru că apoi veţi avea probleme cu aşezarea firelor în ordinea corectă (figura 8.1.3). 

            
Figura 8.1.3 Cabluri UTP 

Stânga: cablu UTP la care se disting firele albe 
Dreapta: cablu UTP la care firele cu alb nu se deosebesc între ele 

Dacă trebuie să înlocuiţi o priză de reţea atenţie la modelul de priză pe care îl veţi alege 
(figura 8.1.4). 
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Figura 8.1.4 Prize reţea 

Stânga: priză UTP similară cu cea de telefon  
Dreapta: priză UTP la care firele sunt sertizate cu ajutorul cleştelui Krone 

La cablurile de reţea trase înafara clădirii aveţi grijă să folosiţi cablu STP, prize metalice 
sau ecranate, legate la masa echipamentelor. 

La extinderea reţelei, pozaţi cablul în jgheabul adecvat şi folosiţi cablu dur. Pentru 
evitarea deteriorării accidentale sau intenţionate a reţelei instalaţi cablurile în zone cu 
trafic redus: pe pereţi, la înălţime. Când trebuie să conectaţi un nou calculator la o priză 
de reţea folosiţi cablu moale (pathcord). Dacă nu dispuneţi de jgheab pentru extensia 
reţelei aranjaţi cabluri având în vedere  ca nimeni să nu se împiedice de ele. Dacă 
reţeaua este certificată folosiţi cabluri de marcăxvi. Se recomandă testarea fiecărui cablu 
nou instalat. 

Dacă intervine o mutare a echipamentelor dintr-o clădire în alta e bine să avem o hartă 
a prizelor de reţea. Această hartă ne ajută să identificăm fiecare birou la ce switch sau 
dulap de comunicaţie este conectat. 

 Sugestii metodologice 

UNDE?  Conţinutul poate fi predat în laboratorul de informatică  

CUM?  Se recomandă utilizarea calculatoarelor pentru activităţile de fixare a noilor 
cunoştinţe. 

Clasa poate fi organizată frontal sau pe grupe de 3-4 elevi. 

Ca materiale suport se pot folosi: programe de back-up 

Demonstraţia:  

o Arătarea diferenţelor între diferite tipuri şi calităţi ale cablurilor UTP 

o Arătarea diferenţelor între diferite tipuri şi calităţi ale prizelor de reţea 

• Activităţi interactive, de genul următor: 

a. Aplicarea noţiunilor învăţate 
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b. Sertizarea unui cablu UTP, montarea unei prize de reţea, verificarea 
cablului sertizat cu un tester UTP 

Ca materiale de evaluare se pot folosi: 

o Probe practice şi scrise 
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Fişa suport 8.2 Întreţinerea echipamentelor de reţea 

Acest material vizează competenţa / rezultat al învăţării : „Verifică funcţionalitatea 
reţelelor de date cu ajutorul instrumentelor software şi hardware specifice” 

Munca de verificare periodică a tehnicianului înseamnă verificarea funcţionarii 
echipamentelor de reţea: hub-uri, swich-uri, routere, media convertoare 

           
  Figura 8.2.1 Router în funcţiune  Figura 8.2.2 Leduri indicatoare ale routerului 

Dacă ledurile unui swich sau hub, corespunzătoare legăturilor, sunt stinse înseamnă că 
calculatorul sau dispozitivul aflat la capătul celălalt al firului este oprit sau decuplat. 

              
Figura 8.2.3 Media convertor Figura 8.2.4 Vederi detaliu a media convertorului 

La un media convertor dacă ledul corespunzător etichetei “Link” este stins atunci 
înseamnă că conexiunea este oprită. Dacă ledul corespunzător etichetei „Fiber” este 
stins înseamnă că fibra este întreruptă sau decuplată.  

Recunoaşteţi un echipament de reţea (hub sau swich) defect după faptul ca o dată 
alimentat va indica că are conexiuni cu calculatoare sau alte dispozitive deşi acestea nu 
au fost conectate: figura 8.2.5 a) hub defect,  b) detaliu cu led aprins ce indica 
conexiune dar la hub nu este conectat nici un cablu UTP.  

Mai puteţi recunoaşte hub sau swich defect dacă vă blochează ruterul şi nu mai puteţi 
folosi conexiunea la internet. Dacă ruterul care se blochează este conectat la hub 
defect prin intermediul altor swich-uri sau hub-uri v-a trebui să izolaţi problema prin 
verificare fiecărui hub sau swich în parte. 

Cablurile de reţea montate pe pereţi trebui protejate în jgheaburi. Cablurile de legătură 
dintre calculator şi priza de reţea trebuie inspectate periodic pentru că se pot uza (prin 
ruperea cheii, desprinderea din mufă a cămăşii de protecţie) şi pot aduce 
disfuncţionalităţi reţelei. 
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a)        b) 

Figura 8.2.5  Hub defect 

Swichurile se pot comporta similar hub-urilor in cazul nefuncţionării sau funcţionarii 
defectoase. La problemele cu swicuri sau hub –ri se recomanda: curatarea lor de praf, 
oprirea functionari lor peste noapte; daca pronlema persista se recomanda inlocuirea 
lor. 

In cazul ruterelor, pe langa cele prezentate mai sus se mai pot efectua următoarele: 
resetarea respectiv actualizarea firmware.  Resetarea aduce ruterul la starea originala 
(din fabricatie). Aceasta se face de regula prin apăsarea unui buton pentru un interval 
de 10 - 15 secunde. Citiţi documentaţia echipamentul pentru modul de accesare al 
butonului (de regula poate fi ascuns si acţionabil cu un ac sau cu agrafa). Actualizarea 
firmware poate aduce imbunatatiri substanţiale routerului.  Se cauta fisierul de 
actualizare pe site-ul producătorului. Se descarcă local. Se urmează instrucţiunile 
producătorului privind actualizarea firmware. 

Nu se face actualizare firmware prin wireless 

 Sugestii metodologice 

UNDE?  Conţinutul poate fi predat în laboratorul de informatică  

CUM?  Se recomandă utilizarea calculatoarelor pentru activităţile de fixare a noilor 
cunoştinţe. 

Clasa poate fi organizată frontal sau pe grupe de 3-4 elevi. 

Ca materiale suport se pot folosi: programe de back-up 

O prezentare multimedia care să cuprindă  noţiunile:  

o Modalitati de întreţinere a echipamentelor de reţea 

Demonstraţia:  

o Actualizare firmware la un router 
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• Activităţi interactive, de genul următor: 

a. Înlocuirea unui swich 

b. Verificarea unui cablu de retea 

Ca materiale de evaluare se pot folosi: 

o Probe practice şi scrise 
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Fişa suport 8.3 Verificarea funcţionării reţelelor de date  

Acest material vizează competenţa / rezultat al învăţării : „Verifică funcţionalitatea 
reţelelor de date cu ajutorul instrumentelor software şi hardware specifice” 

Verificarea funcţionării reţelelor de date se poate face fizic prin observarea ledurilor 
indicatoare de la placa de reţea a sistemului de calcul şi respectiv ledul indicator 
corespunzător calculatorului în swich. 

Verificarea funcţionării reţelelor de date se poate face logic prin comenzi specifice. 

Cu ajutorul comenzii ping se poate determina dacă există comunicaţie între calculatoare 
şi respectiv echipamente. 

Într-o reţea locala dacă dorim să verificăm comunicaţia dintre staţia curentă şi router iar 
acesta are adresa de ip: 192.168.2.1 vom da comanda ca în figura 8.3.1 în Windows 
XP respectiv figura 8.3.2 în Windows Vista 

  
  a)        b) 
Figura 8.3.1 Sesiune Comand prompt în Windows XP ilustrând folosirea comenzii ping 

 
Figura 8.3.2 Sesiune Comand prompt în Windows Vista ilustrând folosirea comenzii 

ping 

Ca să verificăm comunicaţia în reţea, trebuie să aflăm ip-ul staţiei cu ajutorul comenzii 
ipconfig 

   
a) fără parametri    b) cu parametrul “all” 

Figura 8.3.3 Comanda Ipconfig 
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În figura 8.3.3 a adresa IP asociată staţiei în mod automat. Acest lucru se vede mai 
exact în figura 8.3.3 b pentru ca la câmpurile “Autoconfiguration Enabled” şi “DHCP 
Enabled” au setată valoarea „Yes”. Se poate observa de asemenea şi adresa MAC în 
dreptul câmpului “Physical address”. Această adresă MAC poate fi aflată foarte uşor şi 
prin folosirea comenzii arp. 

Când schimbaţi un server DHCP cu altul, calculatoarele din reţea trebuie să primească 
o nouă adresă IP. Aceasta se face cu comanda “ipconfig /renew”. Pentru succesul 
acestei operaţii este nevoie să eliberaţi adresa IP curentă. Această eliberare se face cu 
adresa “ipconfig /release” 

Pentru a accesa un calculator în reţea, ne este mai uşor să reţinem numele 
calculatorului decât adresa sa de IP. Atât în Windows XP cât şi în Windows Vista se 
poate afla numele calculatorului folosind comanda “hostaname” în Command Prompt. 
Se poate verifica comunicaţia cu un alt calculator din reţea prin precizarea numelui 
calculatorului în loc de adresa IP la comanda ping. 

 

Figura 8.3.4 Conflict de adrese IP semnalat în Windows 2003 

La peste 100 de calculatoare într-o reţea pot apărea probleme referitoare la reţinerea 
IP-urilor alocate calculatoare (figura 8.3.4). Pentru uşurarea acestui demers creaţi o 
listă în care memoraţi biroul din care face parte calculator, numele sau şi adresa IP 
alocată. 

 

Figura 8.3.4 Opţiunea flushdns a comenzii ipconfig 

Numele de DNS pot fi memorate local. Dacă acesta se schimbă, sau schimbăm 
furnizorul de internet este posibil să avem nevoie să ştergem aceste nume (figura 
8.3.4). 

Pentru a verifica comunicarea între două calculatoare în internet se poate folosi şi 
comanda tracert. În plus această comandă arată locurile prin care pachetele trec până 
ajung la destinaţie (figura 8.3.8) 
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Figura 8.3.8 Comanda tracert 

 Sugestii metodologice 

UNDE?  Conţinutul poate fi predat în laboratorul de informatică  

CUM?  Se recomandă utilizarea calculatoarelor pentru activităţile de fixare a noilor 
cunoştinţe. 

Clasa poate fi organizată frontal sau pe grupe de 3-4 elevi. 

Ca materiale suport se pot folosi: testere pentru fire 

O prezentare multimedia care să cuprindă  noţiunile:  

o comenzi de verificare a funcţionării reţelelor de date 

Demonstraţia:  

o aplicarea comenzilor  

Activităţi interactive, de genul următor: 

a. Aplicarea noţiunilor învăţate 

Ca materiale de evaluare se pot folosi: 

o Probe practice şi scrise 
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Fişa suport 8.4 Monitorizarea conexiunilor locale 
Acest material vizează competenţa / rezultat al învăţării : „Verifică funcţionalitatea 
reţelelor de date cu ajutorul instrumentelor software şi hardware specifice” 

Dacă dorim să afişăm diverse statici referitoare la numele de NetBIOS ale conexiunii 
curente folosim comanda nbtstat (figura 8.4.1 b). 

       
a) parametrul a     b) parametrul n 

Figura 8.4.1 Comanda nbtstat 

Dacă dorim să aflăm numele de netbios a unui computer din reţea folosim comanda 
nbtstat cu parametrul a urmată de adresa IP a calculatorului respectiv (figura 8.4.1 a).  

Dacă avem drept de administrare pe calculatorul pe care operăm şi acesta funcţionează 
greu din cauză că mai mulţi utilizatori sau conecta la el pentru a copia fişiere putem 
identifica cine s-a conectat prin verificare sesiunilor, respectiv a fişierelor deschise 
(figurile 8.4.2 şi 8.4.3) 

 
Figura 8.4.2 Fişiere deschise Windows XP 
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Figura 8.4.3 Sesiuni în Windows Vista 

Monitorizarea conexiunii locale se poate face deopotrivă prin capturarea pachetelor  cu 
aplicaţii dedicate. Printre aceste aplicaţii putem aminti Microsoft Network Monitor şi 
Wireshark Protocol Analyzerxvii. Cu ajutorul acestor programe se pot captura, afişa şi 
salva pachete transmise şi recepţionate de către adaptoarele de reţea ale calculatorului 
local.  

Putem folosi aceste programe să studiem funcţionarea protocoalelor de reţea, pentru 
îmbunătăţirea securităţii reţelei şi funcţionalităţii ei. Pe lângă traficul care priveşte 
calculatorul local putem observa şi traficul propus spre difuzare: traficul generat de 
calculatoare pentru crearea listei de nume NetBIOS (pentru compatibilitatea cu sisteme 
de operare ca Windows 98 sau Windows 95), traficul generat de rutere ce au activate 
opţiunea de Upnp, etc. .  

Un pachet captat de programele de mai sus apare ca un cadru. Cadrele de reţea conţin 
informaţii precum: adresa sursă, adresa destinaţie, protocolul folosit, datele efectiv 
transmise, producătorul plăcii de reţea, adresa MAC a plăcii de reţea, dimensiunea 
pachetelor, etc.(figura 8.4.4).  



 84 

  Figura 8.4.4 Programul Microsoft Network Monitor – captarea pachetelor trimise şi 
primite de comanda ping 

 
Informaţiile furnizate de aceste programe pot fi filtrate şi salvate pentru o analiză 
ulterioară.  
 

 

 Sugestii metodologice 

UNDE?  Conţinutul poate fi predat în laboratorul de informatică  

CUM?  Se recomandă utilizarea calculatoarelor pentru activităţile de fixare a noilor 
cunoştinţe. 

Clasa poate fi organizată frontal sau pe grupe de 3-4 elevi. 

Ca materiale suport se pot folosi: testere pentru fire 

Demonstraţia:  

o monitorizarea traficului local 

Activităţi interactive, de genul următor: 

b. monitorizarea traficului de difuzare 
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Ca materiale de evaluare se pot folosi: 

o Probe practice şi scrise 



 

IV. Fişa rezumat 

Unitatea de învăţământ __________________ 

Fişa rezumat 

Clasa ________________                                                                                            Profesor______________________ 

 

Nr. 
Crt. 

Nume şi 
prenume 

elev 

Competenţa 1 Competenţa 2 Competenţa 3 
Observaţii 

A 1 A 2 A X A 1 A 2 A 3 A 1 A 2 A 3 

1  zz.ll.aaaa2          

2            

3            

4            

...            

Y            

 

 

 

                                                
2 zz.ll.aaaa – reprezintă data la care elevul a demonstrat că a dobândit cunoştinţele, abilităţile şi atitudinile vizate prin activitatea respectivă 



 

• Competenţe care trebuie dobândite 

Această fişă de înregistrare este făcută pentru a evalua, în mod separat, evoluţia 
legată de diferite competenţe. Acest lucru înseamnă specificarea competenţelor tehnice 
generale şi competenţelor pentru abilităţi cheie, care trebuie dezvoltate şi evaluate. 
Profesorul poate utiliza fişele de lucru prezentate în auxiliar şi/sau poate elabora alte 
lucrări în conformitate cu criteriile de performanţă ale competenţei vizate şi de 
specializarea clasei. 

 

• Activităţi efectuate şi comentarii  

Aici ar trebui să se poată înregistra tipurile de activităţi efectuate de elev, 
materialele utilizate şi orice alte comentarii suplimentare care ar putea fi relevante 
pentru planificare sau feed-back. 

 

• Priorităţi pentru dezvoltare 

Partea inferioară a fişei este concepută pentru a menţiona activităţile pe care 
elevul trebuie să le efectueze în perioada următoare ca parte a viitoarelor module. 
Aceste informaţii ar trebui să permită profesorilor implicaţi să pregătească elevul pentru 
ceea ce va urma. 

 

• Competenţele care urmează să fie dobândite 

În această căsuţă, profesorii trebuie să înscrie competenţele care urmează a fi 
dobândite. Acest lucru poate implica continuarea lucrului pentru aceleaşi competenţe 
sau identificarea altora care trebuie avute in vedere. 

 

• Resurse necesare  

Aici se pot înscrie orice fel de resurse speciale solicitate:manuale tehnice, reţete, 
seturi de instrucţiuni şi orice fel de fişe de lucru care ar putea reprezenta o sursă de 
informare suplimentară pentru un elev care nu a dobândit competenţele cerute. 

 

Notă: acest format de fişă este un instrument detaliat de înregistrare a progresului 
elevilor. Pentru fiecare elev se pot realiza mai multe astfel de fişe pe durata 
derulării modulului, aceasta permiţând evaluarea precisă a evoluţiei elevului, în 
acelaşi timp furnizând informaţii relevante pentru analiză. 
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