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BAREM DE EVALUARE VARIANTA NR. 1 

 

Subiectul I – 25 puncte (10 x 2,5 puncte) 

1. Un grup de calculatoare şi echipamente periferice care partajează (folosesc în comun) resurse 

formează o reţea de calculatoare. 

2. Operaţia prin care se acordă drepturi utilizatorilor pentru a folosi discuri, directoare, fişiere, 

echipamente periferice etc. se numeşte partajare (sharing).  

3. De obicei, într-o reţea unul din calculatoare este mai puternic şi gestionează activitatea întregului 

sistem. Acesta este denumit server.  

4. Celelalte calculatoare din reţea poartă numele de workstations (staţii sau posturi de lucru).  

5. O reţea de tip LAN dar fără fir (prin unde radio) se numeşte WLAN . 

6. Într-o reţea client-server, pentru protecţia datelor, administratorul trebuie să realizeze un backup 

al tuturor fişierelor de pe servere. 

7. Ca şi într-o reţea locală, într-un WLAN se pot partaja resurse cum ar fi fişiere şi imprimante şi 

se poate accesa Internetul. 

8. Serviciul DHCP este folosit pentru atribuirea dinamică de adrese IP echipamentelor de reţea. 

Acest proces dinamic elimină nevoia de atribuire manuală a adreselor IP. 

9. Un serviciu care permite transferul fişierelor între calculatoarele dintr-o reţea, prin copiere sau 

mutare se numeşte serviciul FTP. 

10. Serviciul DNS traduce adresele folosite de utilizatori în adrese IP necesare programelor, dând 

astfel posibilitatea ca utilizatorii să poată să folosească un nume pentru a identifica un 

server/staţie/etc. 

Subiectul II – 25 puncte (10 x 2,5 puncte) 

1) b, d 

2) b, c 

3) a, c 

4) c 

5) a 

6) b, c 

7) b 

8) c 

9) d 

10)  c 
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Subiectul III - 25 puncte (10 x 2,5 puncte) 

1) a 

2) c 

3) b 

4) d 

5) d 

6) b 

7) a 

8) b 

9) d 

10) c 

Subiectul IV – 25 puncte ( 5x5 puncte) 

1. Ce se recomanda sa se faca inaintea instalarii unui sistem de operare? 

R: Recomandarea  este să se facă un backup înainte de actualizarea sistemului de operare 

2. De ce este necesara instalarea de service pack-uri? 

   R: Instalarea de service pack-uri ajută la menţinerea sistemului actualizat       si compatibil cu 

noile apariţii software şi hardware. 

 3. Unde se afla utilitarul Windows Update?  

 R: Utilitarul  Windows Update se afla in componenţa sistemelor de   operare Windows. 

 4. Ce se intampla imediat dupa accesarea utilitarului Windows Update? 

       R: După accesare utilitarul deschide locaţia: http://update.microsoft.com     

 5. Cum sunt selectate update-uri de prioritate inalta ? 

 R: Pentru a selecta update-uri de  prioritate inaltă, se va da click pe: Express 

 

Notă 

Nu se acordă puncte din oficiu 

Se punctează  doar răspunsurile corecte conform baremului de evaluare 

Punctajul minim de promovare a probei scrise – 50 puncte 

 

http://update.microsoft.com/

