
 
 
 
 
 
 

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, 24 martie 2014 - 
 

Varianta II 
 

Proba constă în rezolvarea a 18 întrebări de tip grilă cu un singur răspuns corect. 
Răspunsul fiecărei întrebări valorează 5 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 dintre următoarele nu este o configurație permisă pentru EIDE? 
A. IDE primar cu un hard-disk, IDE secundar cu un hard disk. 
B. IDE primar cu două hard-disk-uri, IDE secundar cu un hard disk. 
C. IDE primar cu nici un hard-disk, IDE secundar cu un hard disk. 
D. IDE primar cu două hard-disk-uri, IDE secundar cu două hard disk-uri. 
 
Întrebarea 2 
Sistemul Windows Server folosește un modem ISA non-Plug and Play configurat pentru a 
utiliza IRQ 5. Adăugați un modem PCI și reporniți sistemul. Device Manager-ul raportează un 
conflict IRQ între cele două modemuri. Ambele modemuri încearcă să folosească IRQ 5. Cum 
veți rezolva acest lucru?  
A. Utilizați Device Manager-ul pentru a schimba IRQ a modemului ISA la IRQ 9. 
B. Utilizați Device Manager-ul pentru a schimba IRQ a modemului ISA la IRQ 10  
C. Editați setările CMOS de pe sistem pentru a rezerva IRQ 5 pentru dispozitive non-Plug and 
Play 
D. Editați setările CMOS de pe sistem pentru a rezerva IRQ 10 pentru dispozitive non-Plug 
and Play 
 
Întrebarea 3 
Instalați un hard disk EIDE, care va avea rolul de unitate de boot. Care este ordinea corectă a 
pașilor care trebuiesc urmate? 
A. Setarea jumperilor în mod corespunzător, auto-detect (sau configurarea manuală) în 
CMOS, formatarea la nivel scăzut, formatarea de nivel înalt, partiționarea. 
B. Setarea jumperilor în mod corespunzător, auto-detect (sau configurarea manuală) în 
CMOS, partiționarea, format de nivel înalt cu opțiunea / s. 
C. Setarea jumperilor în mod corespunzător, partiționarea, auto-detect (sau configurarea 
manuală) în CMOS, format de nivel înalt cu opțiunea / s. 
D. Setarea jumperilor în mod corespunzător, auto-detect în CMOS, formatare normală. 
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Întrebarea 4 
Un utilizator vă sună și spune că calculatorul nu pornește. Sistemul la pornire afişează pe 
ecran totalul de memorie, apoi se blochează imediat, astfel încât nu se poate intra în ecranul 
de configurare CMOS. Care dintre următoarele este sursa problemei? 
A. CPU. 
B. Modem. 
C. Placa video. 
D. Unitatea floppy. 
 
Întrebarea 5 
Sunteți tehnicianul IT din cadrul companiei dumneavoastră. Unul dintre reprezentanții de 
vânzări care călătorește mult, își aduce laptop-ul lui și spune că bateria acestuia ține doar 
aproximativ o oră înainte de a rămâne fără putere. După inspecție, veți descoperi că 
laptopul foloseşte o baterie nichel-cadmiu (NiCad). Trebuie să vă asigurați că laptop-ul poate 
rula cât mai mult timp posibil, atunci când folosește energia acumulatorului. Ce trebuie să 
faceți? Alegeți cea mai bună opțiune dintre cele enumerate mai jos. 
A. Înlocuiți bateria actuală cu o baterie nouă nichel-metal hidrid (NiMH). 
B. Înlocuiți bateria actuală cu o baterie nouă nichel-cadmiu (NiCad). 
C. Înlocuiți bateria actuală cu o baterie nouă litiu-ion (Li-Ion). 
D. Configurați Advanced Power Management (APM), pentru a economisi energia bateriei. 
 
Întrebarea 6 
Funcția de System Restore poate să vă ajute să recuperați sistemul după o eroare de sistem. 
În ce situații ați folosi funcția de System Restore? Alegeți cea mai bună opțiune dintre cele 
enumerate mai jos. 
A. Când bănuiți că un virus a infectat un program pe care tocmai l-ați instalat. 
B. Când trebuie să eliminați un driver nou instalat, care cauzează probleme în sistemul dvs. 
C. Când trebuie să anulați modificările făcute în regiştrii sistemului dvs. 
D. Când trebuie să ștergeți fișierele care au fost lăsate în urmă după dezinstalarea unui 
program din computer. 
 
Întrebarea 7 
Tocmai ați instalat o nouă placă de sunet într-un computer care rulează sistemul de operare 
Windows XP. Când reporniți sistemul, acesta se blochează în timpul Power-On Self Test 
(POST). Sistemul dumneavoastră a funcționat bine înainte de a instala noua placă de sunet. 
Care este cauza opririi sistemului în timpul procesului de boot? Alegeți cea mai bună 
opțiune dintre cele enumerate mai jos. 
A. Ați deconectat accidental unitatea de disc atunci când ați instalat placa de sunet. 
B. Placa de sunet nu este introdus în slot în mod corespunzător. 
C. Au fost instalate drivere greșite pentru placa de sunet. 
D. Sursa de alimentare a sistemului este defect. 
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Întrebarea 8 
Scott vrea să adauge un SDRAM PC100 de 512 MB la un sistem desktop vechi, dar încă 
funcțional. Sistemul are o placă de bază de 100-MHz și momentan are un SDRAM non-ECC 
de 256 MB. Ce altceva ar mai trebui să știe înaintea instalării? 
A. O memorie RAM de care viteză are nevoie? 
B. Ce tip de memorie RAM are nevoie? 
C. Câți pini are memoria RAM? 
D. Poate sistemul se suporte atât de mult RAM? 
 
Întrebarea 9 
Gregor a instalat o a treia plăcuţă de RAM verificat a fi bun, în sistemul său Athlon 64, 
rezultând totalul de memorie de 768 MB RAM. În termen de câteva zile, însă, el a început să 
observe că sistemul repornește în mod aleatoriu, mai ales atunci când rulează aplicații care 
foloseşte memoria intensiv. Care este cea mai probabilă problemă?  
A. Gregor a instalat un RAM DDR într-un sistem cu DDR2.  
B. Gregor a instalat un RAM DDR2 într-un sistem cu DDR.  
C. Gregor a instalat un RAM care nu se potrivea prin viteză sau calitate cu RAM-ul din 
sistem.  
D. Gregor a instalat un RAM care a depășit viteza RAM-ului din sistem. 
 
Întrebarea 10 
Care este adresa de rețea pentru host-ul cu adresa IP 192.168.23.61/28? 
A. 192.168.23.0 
B. 192.168.23.32 
C. 192.168.23.48 
D. 192.168.23.56 
E. 192.168.23.60 
 
Întrebarea 11 
Rețeaua are un singur domeniu cu 1.000 de calculatoare client care rulează Windows Vista. 
Planificați o implementare de Windows 7. Compania are mai multe departamente. Numai 
departamentul de vânzări va folosi calculatoarele existente care vor rula Windows 7. 
Aveți următoarele cerințe: 

• Migrați setările de utilizator pentru fiecare utilizator. 
• Păstrați sistemul de fișiere și aplicațiile existente, doar pentru calculatoarele 

departamentului de vânzări. 
Care metodă de implementare este cea mai adecvată? 
A. Utilizați metoda Upgrade Computer pentru calculatoarele departamentului de vânzări. 
Utilizați metoda Replace Computer pentru toate celelalte computere. 
B. Utilizați metoda Upgrade Computer pentru calculatoarele departamentului de vânzări. 
Utilizați metoda Refresh Computer pentru toate celelalte computere. 
C. Utilizați metoda Refresh Computer pentru calculatoarele departamentului de vânzări. 
Utilizați metoda New Computer pentru toate celelalte computere . 
D. Utilizați metoda Refresh Computer pentru calculatoarele departamentului de vânzări. 
Utilizați metoda Replace Computer pentru toate celelalte computere. 
 
Întrebarea 12 
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Toate computerele client din rețeaua companiei dvs. rulează Windows 7. Computerele sunt 
utilizate într-un domeniu Active Directory Domain Services într-un mediu Windows Server 
2003. Atunci când un angajat încearcă să se autentifice în domeniu de la computerul său, el 
primește următorul mesaj de eroare: "Nu vă puteți conecta la domeniu, deoarece contul în 
domeniul primar lipsește sau parola pe acel cont este incorectă." ("System cannot log you 
on to the domain because the system's computer account in its primary domain is missing 
or the password on that account is incorrect.") Trebuie să vă asigurați că angajatul poate să 
se conecteze în domeniu de pe computerul său. 
Ce trebuie să faceți?  
A. Schimbați parola de domeniu a angajatului. 
B. Creați un profil de roaming pentru angajat pe calculatorul său. 
C. Adăugați contul de utilizator al angajatului la grupul local de administratori. 
D. Adăugați computerul la un workgroup și apoi adăugați computerul din nou la domeniu. 
 
Întrebarea 13 
Aveți de gând să instalați Windows 7 pe 100 de calculatoare de pe rețeaua companiei 
dumneavoastră. Instalați Windows 7 pe un computer și trebuie să-l pregătiți pentru crearea 
unei imagini de pe calculator. Ce trebuie să faceți înainte de a crea imaginea?  
A. În linia de comandă rulați comanda Dism.  
B. În linia de comandă rulați comanda Sysprep.  
C. Porniți computerul de pe Mediul de preinstalare pentru Windows (Windows PE) și apoi 
executați comanda ImageX.  
D. Porniți computerul de pe Mediul de preinstalare pentru Windows (Windows PE) și apoi 
executați comanda Wpeutil. 
 
Întrebarea 14 
Care afirmație descrie procesul de alocare dinamică de adrese IP de către serverul DHCP? 
A. Adresele sunt alocate după o negociere între server și client pentru a determina durata 
acordului. 
B. Adresele sunt atribuite permanent, astfel încât gazdele utilizează aceeași adresă în orice 
moment. 
C. Adresele sunt alocate pentru o perioadă fixă de timp, iar la sfârșitul perioadei, o nouă 
cerere pentru o adresă trebuie să fie făcută. 
D. Adresele sunt închiriate de clienți, care periodic contactează serverul DHCP pentru a 
reînnoi contractul de închiriere. 
 
Întrebarea 15 
Compania dvs. are un singur domeniu Active Directory cu numele intranet.adatum.com. 
Controlerele de domeniu rulează Windows Server 2008 și au rolul de server DNS. Toate 
calculatoarele, inclusiv membrii non-domeniu, înregistrează dinamic înregistrările DNS. 
Trebuie să configurați zona intranet.adatum.com pentru a permite numai membrilor de 
domeniu să se înregistreze dinamic înregistrările DNS. Ce trebuie să faceți? 
A. Setați Secure Only la Dynamic updates. 
B. Eliminați grupul Authenticated Users. 
C. Activați transferul de zone la Name Servers. 
D. Setați Deny la permisiunea Create All Child Objects pentru grupul Everyone. 
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Întrebarea 16 
Aveți nevoie de eliminarea rolului Active Directory Domain Services dintr-un controler de 
domeniu cu nume DC1. Ce trebuie să faceți? 
A. Rulați comanda netdom remove DC1. 
B. Rulați utilitarul dcpromo. Dezinstalați rolul Active Directory Domain Services. 
C. Rulați comanda nltest / remove_server: DC1. 
D. Resetați contul computer a controlerului de domeniu, prin folosirea utilitarului Active 
Directory Users and Computers. 
 
Întrebarea 17 
Compania dvs. are un forest Active Directory . Forest-ul include unități organizaționale 
corespunzătoare pentru următoarele patru locatii : Londra, Chicago, New York, Madrid. 
Fiecare locație are o unitate organizațională copil numit Sales. Unitatea organizațională 
Sales conține toți utilizatorii și computerele de la departamentul de vânzări .Birourile din 
Londra , Chicago și New York sunt conectate prin conexiuni T1. Biroul de la Madrid este 
conectat printr-o conexiune ISDN de 256 Kbps. Trebuie să instalați o aplicație pe toate 
computerele din departamentul de vânzări. Care sunt cele două acțiuni pe care trebui să le 
efectuați?  

(1) Creați un obiect Politică de grup (GPO), numit OfficeInstall care atribuie 
aplicația utilizatorilor. Legați GPO la fiecare unitate organizațională Sales. 
(2) Dezactivați setarea slow-link detection în obiectul Politică de grup (GPO). 
(3) Configurați slow link detection la pragul de 1544 Kbps (T1), în obiectul 
Politică de grup (GPO). 
(4) Creați un obiect Politică de grup ( GPO ), numit OfficeInstall care atribuie 
aplicația computerelor. Legați GPO la fiecare unitate organizațională Sales. 

Alegeţi răspunsul corect: 
A. (2) şi (4) 
B. (1) şi (3) 
C. (2) şi (3) 
D. (1) şi (4) 
E. (1) şi (2) 
F. (3) şi (4) 
 
 
Întrebarea 18 
Administrezi o instanță SQL Server 2008, care conține o bază de date cu numele Finance. 
Baza de date Finance conține în prezent 100 GB de date. În medie, 1 GB de date este 
modificat sau inserat zilnic. Modelul de recovery a bazei de date Finance este setat la 
Simple. Cerințele de business specifică că pierderea de date a mai mult de două ore de 
tranzacții în timpul orelor de lucru este inacceptabilă. Trebuie să selectezi o strategie de 
backup care utilizează cel mai mic spațiu pe disc. Ce trebuie să faci? 
A. Efectuezi un full database backup odată pe zi. 
B. Efectuezi un full database backup odată pe zi. Efectuezi un differential backup la fiecare 
două ore în timpul orelor de lucru. 
C. Efectuezi un full database backup odată pe zi. Efectuezi un transaction log backup la 
fiecare două ore în timpul orelor de lucru. 
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D. Efectuezi un full database backup odată pe săptămână. Efectuezi un differential backup 
odată pe zi. Efectuezi un transaction log backup la fiecare două ore în timpul orelor de lucru. 
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