
 
 
 
 

Proba scrisă a concursului pentru ocuparea posturilor vacante de specialist IT pe o 
perioada nedeterminata din cadrul Curţii de Apel Târgu Mureș şi instanţele din subordine 

- Târgu Mureș, 13 ianuarie 2014 - 
 

Varianta II 
 

Proba constă în rezolvarea a 15 întrebări de tip grilă cu un singur sau mai multe 
răspunsuri corecte. La întrebările cu mai multe răspunsuri corecte, dacă se bifează cel puţin 
un răspuns greşit, întrebarea nu se punctează. Răspunsurile parţiale corecte se punctează 
proporţional cu numărul acestora. Răspunsul fiecărei întrebări valorează între 5 şi 10 
puncte. Din oficiu se acordă 10 puncte, totalizându-se astfel 100 de puncte care înseamnă 
nota 10. Timp de lucru: 2 ore.  
Succes! 
 
[Subiecte] 
 
Întrebarea 1 

Care este numarul minim de discuri pentru a crea o matrice RAID 5 ? 
A. 2 discuri 
B. 3 discuri 
C. 4 discuri 
D. 5 discuri 

 
 

Întrebarea 2  
Care nivel în modelul de referință OSI este responsabil pentru a determina disponibilitatea 
programului receptor și verifică dacă există suficiente resurse pentru această comunicare? 
A. transport 
B. rețea 
C. prezentare 
D. sesiune 
E. aplicație 

 
 

Întrebarea 3  
Care sunt cele două sarcini pe care îl efectuează Dynamic Host Configuration Protocol? 
(Alegeți două) 
A. Setează IP-ul gateway pentru a fi utilizat de către rețea 
B. Efectuează descoperirea hosturilor folosind un mesaj DHCPDISCOVER  
C. Configurează parametrii adreselor IP pentru host de la serverul DHCP 
D. Asigură un management ușor a dispozitivelor de nivel 3  
E. Monitorizează performanța IP folosind serverul DHCP 
F. Atribuie și reînnoiește adresa IP din pool-ul implicit 
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Întrebarea 4 
Care este adresa de subrețea pentru 172.16.159.159/22? 
A. 172.16.0.0 
B. 172.16.128.0 
C. 172.16.156.0 
D. 172.16.159.0 
E. 172.16.159.128 
F. 172.16.192.0 
 
 
Întrebarea 5 
Care două afirmații descriu adresa IP 10.16.3.65/23? (Alegeți două) 
A. Adresa de subrețea este 10.16.3.0 255.255.254.0. 
B. Cea mai mică adresa host în subrețea este 10.16.2.1 255.255.254.0. 
C. Ultima adresă host validă în subrețea este 10.16.2.254 255.255.254.0  
D. Adresa broadcast a subrețelei este 10.16.3.255 255.255.254.0. 
E. Rețeaua nu are subrețele. 
 
 
Întrebarea 6 
Aveţi o unitate USB. Conectați unitatea la un computer care rulează sub Windows XP 
Professional Service Pack 2 (SP2). Veți descoperi că, după 15 minute, unitatea USB nu apare 
în My Computer. Aveți nevoie ca unitatea USB să apare în My Computer. Ce trebuie să 
faceți? 
A. În linia de comandă, executați Defrag.exe-f. 
B. În linia de comandă, executați chkdsk.exe /f. 
C. La Disk Management, atribuiți o literă de unitate pentru unitatea USB. 
D. Ștergeți fișierul usbui.dll de la calculator și apoi reporniți computerul. 
 
 
Întrebarea 7 
Sunteți un administrator de rețea într-o organizație care utilizează un domeniu Active 
Directory Domain Services. Trebuie să implementaţi Windows 7 într-un mediu 
multiutilizator de limbile engleză și română. 
Care ediții de Windows 7 puteți utiliza? (Fiecare răspuns corect prezintă o soluție completă. 
Alege două) 
A Windows 7 Professional 
B Windows 7 Home Basic 
C Windows 7 Ultimate 
D Windows 7 Enterprise 
E Windows 7 Home Premium 
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Întrebarea 8 
Care sunt cele trei avantaje ale VLAN-urilor? (Alegeți trei) 
A. VLAN-urile stabilesc domenii broadcast în rețele comutate. 
B. VLAN-urile utilizează filtrarea pachetelor pentru a spori securitatea rețelei. 
C. VLAN-urile oferă o metodă de conservare a adreselor IP în rețele mari. 
D. VLAN-urile oferă o alternativă de interconectare a rețelelor cu latență scăzută la rețelele 
rutate. 
E. VLAN-urile permit accesul la serviciile de rețea bazându-se pe departament, și nu pe 
locația fizică. 
F. VLAN-urile pot simplifica foarte mult adăugarea, mutarea, sau schimbarea host-urilor în 
rețea. 
 
 
Întrebarea 9 
Compania dvs. are o sucursală care este configurat ca un site separat de Active Directory și 
are un controler de domeniu Active Directory. Site-ul Active Directory necesită un server 
Global Catalog local pentru a suporta o nouă aplicație. Trebuie să configurați controlerul de 
domeniu ca un server Global Catalog. Ce instrument ar trebui să utilizați? 
A. Consola Server Manager 
B. Consola Active Directory Sites and Services 
C. Utilitarul Dcpromo.exe 
D. Consola Computer Management 
E. Consola Active Directory Domains and Trusts  
 
 
Întrebarea 10 
Aveți un singur domeniu Active Directory. Toate controlerele de domeniu rulează Windows 
Server 2008 și sunt configurate ca servere DNS. Domeniul cuprinde o zonă DNS integrat 
Active Directory. Trebuie să vă asigurați că înregistrările DNS învechite sunt eliminate în mod 
automat din zona DNS. Ce trebuie să faceți? 
A. Din proprietățile zonei, modificați proprietatea TTL a înregistrării SOA. 
B. Din proprietățile zonei, activați scavenging. 
C. Din linia de comandă, executați ipconfig / flushdns. 
D. Din proprietățile zonei, dezactivați actualizările dinamice (dynamic updates). 
 
 
Întrebarea 11 
Compania dvs. are un forest Active Directory. Fiecare filială are o unitate organizațională și o 
unitate organizațională copil numit Sales. Unitatea organizațională Sales conține toți 
utilizatorii și computerele din departamentul de vânzări. Aveți nevoie să instalați aplicația 
Office 2007 numai pe calculatoarele din unitatea organizațională Sales. Creați un GPO cu 
numele SalesApp GPO. Ce ar trebui să faceți în continuare? 
A. Configurați GPO pentru a atribui aplicația contului de computer. Legați SalesAPP GPO la 
unitatea organizațională Sales din fiecare locație. 
B. Configurați GPO pentru a atribui aplicația contului de computer. Legați SalesAPP GPO la 
domeniu. 
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C. Configurați GPO pentru a publica aplicația contului de utilizator. Legați SalesAPP GPO la 
unitatea organizațională Sales din fiecare locație. 
D. Configurați GPO pentru a atribui aplicația contului de utilizator. Legați SalesAPP GPO la 
unitatea organizațională Sales din fiecare locație. 
 
 
Întrebarea 12 
Rețeaua companiei dvs. are un forest Active Directory care are un domeniu părinte și un 
domeniu copil. Domeniul copil are două controlere de domeniu care rulează Windows 
Server 2008. Toate conturile de utilizator din domeniul copil sunt migrate în domeniul 
părinte. Domeniul copil este programat pentru a fi dezafectat. Trebuie să eliminați domeniul 
copil din forestul Active Directory. Care sunt cele două modalități posibile de a atinge acest 
obiectiv ? (Fiecare răspuns corect prezintă o soluție completă. Alegeți două) 
A. Rulați consola Computer Management pentru a opri serviciul Domain Controller pe 
ambele controlerele de domeniu în domeniul copil. 
B. Ștergeți conturile de calculator de pe fiecare controler de domeniu din domeniul copil. 
Scoateți relația de încredere între domeniul părinte și domeniul copil. 
C. Utilizați Server Manager pe ambele controlerele de domeniu din domeniul copil pentru a 
dezinstala rolul Active Directory Domain Services. 
D. Executați utilitarul Dcpromo care are fișiere de răspuns individuale pe fiecare controler de 
domeniu din domeniul copil. 
 
 
Întrebarea 13 
Compania dvs. are un forest Active Directory care conține computere client care rulează 
Windows Vista și Microsoft Windows XP. Trebuie să vă asigurați că utilizatorii au 
posibilitatea de a instala actualizări aprobate pe computerele lor. Care două acțiuni ar trebui 
să efectuați? (Fiecare răspuns corect prezintă o parte a soluției. Alegeți două) 
A. Configurați Automatic Updates, din Panoul de control pe computerele client. 
B. Creați un GPO și legați la unitatea organizațională Domain Controllers. Configuraţi GPO 
pentru a căuta automat actualizări de pe site-ul Microsoft Update. 
C. Creați un GPO și legați la domeniu. Configurați GPO să direcționeze computerele client la 
serverul Windows Server Update Services (WSUS) pentru actualizările aprobate. 
D. Instalați Windows Server Update Services (WSUS). Configurați serverul pentru a căuta noi 
actualizări pe Internet. Aprobați toate actualizările necesare. 
 
 
Întrebarea 14 
Lucrezi într-o companie care folosește SQL Server 2008. Eşti administratorul de date a 
companiei. Eşti responsabil de o instanță SQL Server 2008. Există o bază de date numită DB1 
în instanță. Strategia de backup pentru DB1 are următoarele cerințe: în fiecare zi la ora 9:00 
se realizează un full database backup într-un fișier numit cash.bak; începând cu 09:15 un 
transaction log backup este efectuat într-un fișier numit cash_HHMM.trn la fiecare 15 
minute. DB1 este utilizat în modul single-user. Astăzi, un utilizator a raportat că o interogare 
a șters din greşeală unele date, interogarea a fost executată la 9:25. Întrucât datele șterse 
sunt destul de importante, datele trebuie să fie readuse la starea inițială. Ce operaţii ar 
trebui să efectuezi pentru a atinge acest obiectiv? 
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A.  RESTORE DATABASE Cash 
FROM DISK = 't:\backups\cash.bak' 
WITH NORECOVERY; 
RESTORE LOG Cash 
FROM 't:\backups\cash_0930.trn' 
WITH RECOVERY, 
STOPAT = 'Mar 17, 2008 9:25AM'; 

B.  RESTORE DATABASE Cash 
FROM DISK = 't:\backups\cash.bak'; 
RESTORE LOG Cash FROM 't:\backups\cash_0915.trn' 
WITH NORECOVERY; 
RESTORE LOG Cash FROM 't:\backups\cash_0930.trn' 
WITH RECOVERY, 
STOPAT = 'Mar 17, 2008 9:25AM'; 

C.  RESTORE DATABASE Cash 
FROM DISK = 't:\backups\cash.bak'; 
RESTORE LOG Cash 
FROM 't:\backups\cash_0915.trn' 
WITH NORECOVERY; 
RESTORE LOG Cash FROM 't:\backups\cash_0930.trn' 
WITH RECOVERY; 

D.  RESTORE DATABASE Cash 
FROM DISK = 't:\backups\cash.bak' 
WITH NORECOVERY; 
RESTORE LOG Cash 
FROM 't:\backups\cash_0915.trn' 
WITH NORECOVERY; 
RESTORE LOG Cash 
FROM 't:\backups\cash_0930.trn' 
WITH RECOVERY, 
STOPAT = 'Mar 17, 2008 9:25AM'; 

 
 
Întrebarea 15 
Lucrezi ca administrator de baze de date la ABC.com. ABC.com utilizează un SQL Server 2008 
R2. O bază de date este mutată de la o instanță SQL Server 2008 R2 la o altă instanță. Un 
utilizator ABC.com putea accesa baza de date utilizând anumiţi identificatori de conectare, și 
ar dori să utilizeze aceiași identificatori de conectare pentru a accesa baza de date. Dintre 
următoarele acțiuni, care ar trebui să efectuezi? 
A. Se poate lua în considerare utilizarea comenzii Transact-SQL ALTER USER, care include 
argumentul WITH LOGIN. 
B. Se poate lua în considerare utilizarea comenzii Transact-SQL ALTER DATABASE, care 
include argumentul WITH LOGIN. 
C. Se poate lua în considerare utilizarea comenzii Transact-SQL CREATE LOGIN. 
D. Se poate lua în considerare utilizarea comenzii Transact-SQL CREATE USER. 
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