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PROBA SCRISĂ  

LA TEHNOLOGIA INFORMAȚIEI ȘI A COMUNICAȚIILOR 

Selecție stagiari VET proiect Erasmus + ”COMPETENȚĂ ȘI PERFORMANȚĂ PE PIAȚA EUROPEANĂ 

A MUNCII ” cu număr de identificare 2022-1-RO01-KA122-VET-000079843 

 

Varianta 1 
 

 

1. Descrieți rolul și caracteristicile unui procesor. 

5 puncte 

2. Se consideră următoarele două exemple de configurații de calculatoare notate C1 

și C2: 

 

 
 

Scrieți notația C1 sau C2 asociată configurației calculatorului mai 

performant din punct de vedere tehnic și precizați trei argumente ale alegerii 

realizate. 

5 puncte 

3. Enumerați două programe antivirus și explicați necesitatea actualizării periodice a 

unui astfel de program. 

5 puncte 

 

 

http://www.ltsebes.ro/


 

LICEUL TEHNOLOGIC SEBES 

Str. Dorin Pavel nr. 2 , Sebeş Alba, 515800 

Tel / fax 0258731010, fax/0358401375 

email lt.sebes@isjalba.ro 

www.ltsebes.ro 
 

MINISTERUL 

EDUCAŢIEI  

 

 

PROBA PRACTICĂ 

LA TEHNOLOGIA INFORAȚIEI ȘI A COMUNICAȚIILOR 

Selecție candidați VET proiect Erasmus + ”COMPETENȚĂ ȘI PERFORMANȚĂ PE PIAȚA 

EUROPEANĂ A MUNCII ” cu număr de identificare 2022-1-RO01-KA122-VET-000079843 

 

Varianta 1 
 

 

1. Deschideți fișierul comp_w din folderul examen existent pe ecran. 

a. Formatați primele două paragrafe, astfel încât să fie indentate la dreapta la 

2 cm, iar textul acestora să fie evidențiat cu o nuanță distinctă de verde.  

b. Eliminați bordurile tabelului din document și realizați setările necesare 

astfel încât lățimea coloanelor acestuia să fie potrivită automat în funcție de 

conținut. 

c. Rotiți imaginea din document spre stangă cu 900 iar apoi poziționați-o la 

centru. 

5 puncte 

2. Deschideți fișierul comp_p : 

a. Inserați pe primul diapozitiv (slide) o nouă casetă text, în care scrieți, 

utilizând diacritice, textul Căi de comunicații peste râuri, cu stil aldin 

(bold) pentru font. 

b. Realizați o copie a imaginii din cel de al doilea diapozitiv și plasați-o lângă 

original, în dreapta.  Asociați imaginii originale o legătură (hyperlink) către 

primul diapozitiv. 

c. Aplicați tuturor diapozitivelor un efect de tranziție de tip Tablă de șah 

(Checkerboard sau checkers). 

 

5 puncte 

3. Deschideți fișierul comp_x: 

a. Sortați descrescător și orientați la 450 conținutul celulelor din grupul B2:B5 

din foaia de calcul (sheet) Document de lucru. 

b. În tabelul din foaia de calcul (sheet) Document de lucru inserați o coloană 

nouă, imediat după coloana C, cu același conținut și aceeași lățime cu 

aceasta. 

c. Selectați primele trei coloane și realizați o diagramă de tip coloană verticală. 

 

5 puncte 
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BAREM DE EVALUARE ȘI NOTARE 

Selecție stagiari VET proiect Erasmus + + ”COMPETENȚĂ ȘI PERFORMANȚĂ PE PIAȚA 

EUROPEANĂ A MUNCII ” cu număr de identificare 2022-1-RO01-KA122-VET-000079843 

 

Varianta 1 

 
 Punctajul maxim este de 30 de puncte astfel: 15 puncte la proba scrisă și 15 

puncte la proba practică .  

 Nu se acordă puncte din oficiu. 

 

Proba scrisă :                                                     (15 puncte) 

___________________________________________________ 

            Subiectul 1 – rezolvarea corectă a cerinței  (5 puncte) 

- Rolul procesorului – 2 p 

- Caracteristicile procesorului – 3 p 

       Subiectul 2 – rezolvarea corectă a cerinței  (5 puncte) 

- Identificarea corectă a configurației calculatorului mai 

performant – 2 p 

- Trei argumente – 1 p / argument 

       Subiectul 3 – rezolvarea corectă a cerinței  (5 puncte) 

- 2 programe antivirus – 1 p / program 

- Necesitatea actualizării programelor – 3 p 

 

Proba practică :                                                 (15 puncte) 

________________________________________________ 

Subiectul 1      (5 puncte) 

a) 2 p 

b) 2 p 

c) 1 p 

Subiectul 2     ( 5 puncte) 

a) 1 p 

b) 2 p 

c) 2 p 

Subiectul 3    ( 5 puncte) 

a) 1 p 

b) 2 p 

c) 2 p 
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