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Proba scrisă a concursului pentru ocuparea unui post vacant de specialist IT pe perioadă 
nedeterminată la Judecătoria Gheorgheni 

- Târgu Mureș, 28 august 2015 - 
 

Varianta I 
 

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 configuraţie RAID nu oferă redundanță? 
A. RAID 1 
B. RAID 0 
C. RAID 1+0 
D. RAID 5 
 
Întrebarea 2 
Porniți PC-ul iar monitorul nu afișează nimic. Sunteți sigur că monitorul este funcţional. Ce 
pași trebuiesc efectuate pentru a remedia această problemă? 
A. Înlocuiți placa video, înlocuiți monitorul, înlocuiți sursa de alimentare, înlocuiți placa de 
bază, încercați un alt monitor. 
B. Verificați dacă PC-ul și monitorul sunt conectate la tensiune, verificați dacă luminozitatea 
monitorului este reglat, verificați dacă ventilatorul PC-ul funcționează. 
C. Verificați tensiunea de alimentare PC-ului, înlocuiți placa video, înlocuiți CPU. 
D. Verificați că totul este conectat, înlocuiți placa de bază. 
 
Întrebarea 3 
Se instalează un HDD suplimentar setat slave la o unitate deja existentă Primary Master. La 
pornirea sistemului se afișează mesajul de eroare: "Please insert bootable media." (Vă rugăm 
să introduceți un mediu de stocare bootabil). Ce defect suspectaţi? 
A. Hard disk defect 
B. RAM defect 
C. Cablul HDD nu face contact 
D. Eroare de paritate 
 
Întrebarea 4 
Sunteți tehnicianul IT din cadrul companiei dumneavoastră. Un utilizator vă caută și spune că 
calculatorul lui se închide și nu mai pornește. După inspecție, constatați că ventilatorul unității 
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centrale de procesare (CPU) nu pornește, provocând supraîncălzirea CPU și eșuarea acestuia. 
Trebuie să înlocuiți CPU. Care este cel mai important lucru de care trebuie să țineți cont atunci 
când înlocuiți procesorul? Alegeți cea mai bună opțiune dintre cele enumerate mai jos. 
A. Noul procesor trebuie să aibă aceeași viteză ca și cel vechi. 
B. Noul procesor trebuie să fie mai rapid decât cel vechi. 
C. Noul procesor trebuie să fie compatibil cu sistemul de operare al calculatorului. 
D. Noul procesor trebuie să fie compatibil cu placa de bază. 
 
Întrebarea 5 
Tocmai ați cumpărat o nouă aplicație care necesită resurse video extensive. Sistemul dvs. 
folosește în prezent video on-board care partajează 32 MB din RAM-ul sistem. Noua aplicație 
necesită un minim de 64 MB RAM video pentru a rula. Ce trebuie să faceți pentru a putea rula 
noua aplicație? Alegeți cea mai bună opțiune din cele enumerate mai jos.  
A. Faceți upgrade la BIOS-ul sistemului pentru a permite ca mai multă memorie să fie alocată 
adaptorului video on-board.  
B. Creșteți dimensiunea fișierului de paginare a memoriei cu 32 MB.  
C. Instalați o placă video într-un slot disponibil PCIExpress sau un slot AGP.  
D. Înlocuiți placa de bază a sistemului cu una care suportă 64 MB de RAM video partajat. 
 
Întrebarea 6 
Care este cea mai bună metodă de a determina capacitatea totală și tipul specific de RAM pe 
care un sistem o poate suporta?  
A. Verificați cartea plăcii de bază.  
B. Deschideți carcasa și inspectați RAM-ul.  
C. Verificați în Device Manager.  
D. Verificați în System utility din Control Panel.  
 
Întrebarea 7 
Care dintre următoarele afirmații descriu corect pașii în procesul de încapsulare a datelor în 
modelul OSI? 

(1) Nivelul transport împarte fluxul de date în segmente și poate adăuga informații de 
fiabilitate și de control al fluxului de date. 
(2) Nivelul legătură de date adaugă sursa fizică și adresa de destinație și o secvență FCS 
(Frame Check Sequence) cadrului. 
(3) Pachetele sunt create atunci când nivelul de rețea încapsulează un cadru cu 
adresele host sursă și destinație și cu informații de control legate de protocol. 
(4) Pachetele sunt create atunci când la nivelul de rețea se adaugă segmenților adrese 
și informații de control de nivel 3. 
(5) Nivelul de prezentare traduce biții în tensiuni pentru transmisia prin legătura fizică. 

Alegeţi răspunsul corect: 
A. (2) şi (4) 
B. (1) şi (3) 
C. (2) şi (5) 
D. (1) şi (4) 
E. (1) şi (5) 
F. (3) şi (4) 
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Întrebarea 8 
Având dat adresa IP 192.168.1.42, 255.255.255.248, care este adresa de subrețea? 
A. 192.168.1.8/29 
B. 192.168.1.32/27 
C. 192.168.1.40/29 
D. 192.168.1.16/28 
 
Întrebarea 9 
Dintre următoarele adrese IP, numai trei sunt valide pentru host-uri aparținând subrețelei 
10.1.160.0/20. 

(1) 10.1.168.0 
(2) 10.1.176.1 
(3) 10.1.174.255 
(4) 10.1.160.255 
(5) 10.1.160.0 
(6) 10.1.175.255 

Alegeţi răspunsul corect: 
A. (2), (3) şi (4) 
B. (1), (3) și (4) 
C. (1), (2) şi (5) 
D. (1), (4) și (6) 
E. (1), (3) şi (5) 
F. (2), (4) și (6) 
 
Întrebarea 10 
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 11 
Sunteți administratorul de rețea pentru o companie. Rețeaua este formată dintr-un singur 
domeniu Active Directory. Rețeaua conține un server de aplicații care rulează Windows Server 
2003. Utilizatorii raportează performanță scăzută intermitentă atunci când accesează serverul 
de aplicații pe parcursul zilei. Constataţi că interfața de rețea pe serverul de aplicații este 
utilizat intens în timpul perioadelor de performanță scăzută. Bănuiți că un singur calculator 
este cauza problemei. Trebuie să identificaţi calculatorul în cauză. Ce trebuie să faceți? 
A. Monitorizarea traficului în rețea pe serverul de aplicații folosind Network Monitor. 
B. Rularea diagnosticării de rețea pe serverul de aplicații folosind Network Diagnostics. 
C. Monitorizarea statisticilor de rețea pe serverul de aplicații cu ajutorul Task Manager.  
D. Monitorizarea contoarelor de performanță pe serverul de aplicații folosind System 
Monitor. 
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Întrebarea 12 
Rețeaua administrată de dvs. conține un server Web care rulează Windows Server 2008 R2. 
Serverul Web are un site web denumit Web1. Web1 găzduiește câteva pagini web HTML 
localizate în folderul C:\inetpub\wwwroot. Pentru Web1 este activat autentificarea Windows. 
Trebuie să găsiți o modalitate de a prevenii ca anumiți utilizatori să acceseze una dintre 
paginile web HTML. 
Ce trebuie să faceți? 
A. Din Windows Explorer, să modificați permisiunile NTFS. 
B. Din Windows Explorer, să modificați permisiunile de partajare. 
C. Din Internet Information Services (IIS) Manager, să modificați setările de autentificare - 
Authentication. 
D. Din Internet Information Services (IIS) Manager, să modificați setările de filtrare a cererilor 
- Request Filtering. 
 
Întrebarea 13 
Trebuie să mutați obiectele de user și de computer existente din compania dumneavoastră la 
diferite unități organizaționale (OU). Care sunt două modalități posibile de a atinge acest 
obiectiv dintre următoarele? 

(1) Rulați comanda Move-Item din utilitarul Microsoft Windows PowerShell. 
(2) Rulați utilitarul Active Directory Users and Computers. 
(3) Rulați utilitarul Dsmove. 
(4) Rulați Active Directory Migration Tool (ADMT). 

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 14 
Compania dvs. are un sediu principal. Sediul principal este configurat ca un site Active 
Directory. Rețeaua constă dintr-un domeniu Active Directory. Toate controlerele de domeniu 
rulează Windows Server 2008. Toate zonele DNS sunt integrate Active Directory. 
Administratorii adaugă frecvent noi computere client în domeniu. Trebuie să implementați un 
site într-o sucursală nouă. Noua sucursală este conectat la sediul principal printr-o legătură  
de rețea de arie largă (WAN). 
Trebuie să permiteți administratorilor de sucursale să poată să adauge cu succes calculatoare 
la domeniu și în cazul în care legătura WAN este căzută. Soluția trebuie să ofere cel mai înalt 
nivel de securitate pentru toate controlerele de domeniu. 
Ce trebuie să faceți? 
A. Implementați un controler de domeniu writable pe site-ul sucursalei. 
B. Implementați un controler de domeniu writable suplimentar pe site-ul sediului principal. 
C. Implementați un controler de domeniu read-only (RODC), pe noul site. Configurați o zonă 
stub pe site-ul sediului principal. 
D. Implementați un controler de domeniu read-only (RODC), pe noul site. Configurați o zonă 
primară read-only pe site-ul sucursalei. 
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Întrebarea 15 
Rețeaua dvs. constă dintr-un domeniu Active Directory. Nivelul funcțional al domeniului este 
Windows Server 2008. Aveți o unitate organizațională (OU) denumit AllUsers care conține 
toate conturile de utilizator din domeniu. Compania dvs. are două departamente cu numele 
de Sales și Engineering. Fiecare departament are un manager de departament. Fiecare 
departament are un grup global de securitate (global security group), care conține toți 
utilizatorii din departamentul respectiv. 
Trebuie să pregătiți mediul pentru a gestiona toate conturile de utilizator. Soluția trebuie să 
îndeplinească următoarele cerințe: 
- Utilizatorilor din departamentul Sales trebuie să li se ceară să reseteze parolele la fiecare 30 
de zile. 
- Managerii de departamente trebuie să administreze numai utilizatorii din departamentul de 
care aparțin. 
- Utilizatorilor din departamentul Engineering trebuie să li se ceară să reseteze parolele la 
fiecare 45 de zile. 
- Soluția trebuie să fie realizată prin utilizarea unui efort minim de administrare. 
Ce trebuie să faceți? 
A. Delegați administrarea unității organizaționale (OU) AllUsers managerului departamentului 
din fiecare departament. Modificați politica de parole pentru domeniu. 
B. Creați câte-un OU nou pentru fiecare departament. Delegați administrarea managerului de 
departament din fiecare OU. Creați câte-o nouă politică de parole pentru fiecare grup global 
de securitate. 
C. Creați câte-un domeniu copil pentru fiecare departament. Delegați administrarea 
managerului de departament din fiecare domeniu. Creați o nouă politică de parole pentru 
fiecare domeniu. 
D. Creați câte-un OU nou pentru fiecare departament. Delegați administrarea managerului de 
departament din fiecare OU nou. Creați un obiect de politică de grup GPO nou. Configurați 
politica de parole pentru noul GPO și legați-l la unitățile organizaționale. 
 
Întrebarea 16 
Compania dvs. are un sediu principal și 100 de sucursale. Rețeaua constă dintr-un domeniu 
Active Directory. Toate controlerele de domeniu rulează Windows Server 2008. Conexiunile 
rețelei de arie largă (WAN) între sucursale și sediul principal nu sunt fiabile. Câte-un 
administrator local gestionează fiecare sucursală. Compania dvs. intenționează sa adauge o 
nouă sucursală. Creați o nouă unitate organizațională (OU), care conține toate conturile de 
calculator pentru noua filială. Configurați un server la sediul principal pentru a testa toate 
actualizările noi de software. Instalați Microsoft Windows Server Update Services (WSUS) 3.0. 
Trebuie să implementați un management de actualizare pentru noua sucursala, astfel încât să 
îndeplinească următoarele cerințe: 
- Numai actualizările aprobate pot fi instalate în sucursală. 
- Calculatoarele client trebuie să fie capabili să descarce actualizările și dacă legătura WAN 
este căzută. 
- Fiecare administrator de sucursală trebuie să fie în măsură să aprobe actualizările înainte de 
instalare. 
Ce trebuie să faceți? 
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A. În fiecare sucursală, instalați un server WSUS 3.0 ca server de replicare și îl configurați 
pentru a descărca actualizările de la sediul principal. Configurați toate calculatoarele pentru a 
primi actualizări de la serverul WSUS local propriu. 
B. În fiecare sucursală, instalați un server WSUS 3.0 ca server copil și îl configurați pentru a 
descărca actualizări de la Microsoft Update. Configurați toate calculatoarele pentru a primi 
actualizări de la serverul WSUS local propriu. 
C. La sediul principal, instalați un server WSUS 3.0 ca server copil și îl configurați pentru a 
descărca actualizări de la Microsoft Update. Configurați toate calculatoarele pentru a primi 
actualizări de la noul server WSUS. 
D. La sediul principal, instalați și configurați un server WSUS 3.0 ca server stand-alone și îl 
configurați pentru a descărca actualizări de la Microsoft Update. Configurați toate 
calculatoarele pentru a primi actualizări de la noul server WSUS. 
 
Întrebarea 17 
Care dintre următoarele NU este adevărat cu privire la constrângerea cheie primară 
(PRIMARY KEY)? 
A. Poate fi alcătuită din mai multe coloane. 
B. Forțează unicitatea datelor prin crearea unui index unic pentru coloanele cheie primară. 
C. Întotdeauna este creat de tipul CLUSTERED. 
D. Coloana care participă la constrângerea cheie primară PRIMARY KEY nu poate accepta 
valori NULL. 
 
Întrebarea 18 
Lucrezi într-o companie care folosește SQL Server 2008. Eşti administratorul al bazei de date a 
companiei. Eşti responsabil de o instanță SQL Server 2008. Există o bază de date cu numele 
DB1 în această instanță. Cea mai recentă salvare diferențială a fost efectuată la 15:30, 
salvarea completă a fost efectuată la 13:30, și salvări snapshot a bazei de date au fost create 
la 16:30 și la 17:30. Salvările și snapshot-urile bazei de date sunt stocate pe un disc diferit faţă 
de fișierele bazei de date. La 17:05, hard disk-ul care conține fișierele bazei de date eșuează. 
Trebuie să restaurați DB1 reducând pierderile de date la minimum. Ce măsuri ar trebui să iei 
pentru a atinge acest obiectiv? 
A. Trebuie să faci restaurarea completă a bazei de date. 
B. Trebuie să faci restaurarea snapshot a baze de date de la ora 16:30. 
C. Trebuie să faci restaurarea snapshot a baze de date de la ora 17:30. 
D. Trebuie să faci atât restaurarea completă cât şi restaurarea diferențială a bazei de date. 
 


